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Ter inleiding
Toen, in 1916 ons maandblad LEVEN EN WERKEN gesticht werd voor ‘meisjes
en jonge vrouwen’, hebben wij dat begrip ‘meisjes’ met opzet niet scherp door een
bepaalden leeftijd begrensd, al hadden wij en ook onze redactie, daarbij niet
bepaaldelijk het oog op de jongeren van dien leeftijd, waarin alles nog wording en
gisting is.
En terwijl het maandblad zich geleidelijk meer is gaan afteekenen als het tijdschrift
voor haar, in wie het Leven al meer gewerkt had, kwam telkens weer de vraag tot
ons, of wij toch niet ook aan de behoeften der jongeren, die we meer speciaal als
‘jonge meisjes’ plegen aan te duiden, een bepaalde afdeeling konden wijden.
Doch ons orgaan had niet zooveel ruimte over, dat daarvan nog voor deze groep
lezeressen voldoende kon worden afgenomen, terwijl het bij overweging toch ook
beter leek, voor deze een geheel eigen tijdschrift, zij het aanvankelijk van bescheiden
omvang, te bestemmen, dat echter toch weer, op bizondere wijze, aan LEVEN EN
WERKEN verbonden zou blijven.
Dit eigen tijdschrift, bestemd voor die jongere meisjes waarvan wij zooeven
spraken, en waarvan Mevrouw C.M. VAN HILLE GAERTHE de leiding heeft op
zich genomen is
DROOM EN DAAD
Annie Salomons, stadgenoote van mevr. van Hille-Gaerthé, heeft zich bereid
verklaard, de verbindende schakel te worden tusschen de redactie van dit nieuwe
orgaan en die van LEVEN EN WERKEN, zoodat beider gebied afgeperkt kan worden,
en tegelijk de wenschelijke verstandhouding tusschen beide redacties bewaard blijft.
Wij hebben het formaat van dit nieuwe orgaan reeds gelijk gemaakt aan dat, wat
LEVEN EN WERKEN in 1924 zal krijgen.
DIRECTIE W.B.
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Ons doel
door C.M. van Hille-Gaerthe
Wanneer er een nieuw blad of tijdschrift wordt opgericht en de Redactie in het begin
verklaart, waaróm ze tot de oprichting gekomen is, dan zal die verklaring in den regel
een soort rechtvaardiging inhouden, dat bij de vele bestaande bladen wéér een blad
gevoegd is.
Dat behoeven wij niet te doen. Wij gaan hier niet iets toevoegen aan een overvloed;
we hopen, integendeel, iets af te doen aan een tekort.
Want er is een tekort aan lectuur voor de jonge meisjes.
Er is zeker veel moois en goeds voor groote kinderen geschreven, dat jonge meisjes
ook nog zullen genieten en er is heel veel in den boekenschat van de volwassenen,
dat jonge meisjes ook reeds als kostelijk goed kunnen waardeeren, maar speciaal
geschreven voor hen - voor hen, die geen kinderen meer en nog niet volwassen zijn
- is er weinig.
‘Weet u, wat het is?’ zei me eens een van haar. ‘In de boeken, die voor òns
geschreven zijn, wordt bijna altijd zooveel gepraat en zoo weinig gedacht. En eigenlijk
dènk je zooveel.’
In dit nieuwe tijdschrift hopen we te geven: datgene, waarover het jonge meisje
denkt - of misschien nog niet denkt.
Uit de veelheid, die het leven te bieden heeft, zouden we willen kiezen, dat wat
dienen kan tot levensverrijking.
De jonge-meisjes-jaren zijn de jaren van voorbereiding. Waartoe? Dat zal niemand
met zekerheid kunnen zeggen. Het kan zijn, dat het meisje haar toekomst voor zich
ziet als verpleegster, als onderwijzeres, als dokter, als modiste, als winkeljuffrouw,
als kantoorbediende, als typiste, als huishoudster, als echtgenoote, als moeder... Er
zullen er zijn, die het voorrecht hebben na haar schooltijd te mogen werken in de
richting, die zij gekozen hebben; en anderen zullen nood-gedwongen of uit vrijen
wil dadelijk na de schooljaren hun taak hebben te aanvaarden.
Tot ieder, die een taak op zich genomen heeft, komt het leven met deze
onuitgesproken vragen: Wat zijn uw daden, wat zijn uw droomen?
Over dat, wat de daad bevorderen kan, willen we in dit tijdschrift spreken: Over
de verschillende wegen, die openstaan voor de meisjes; niet alleen over het werk,
dat gedaan kan worden, maar ook over de beteekenis, die het verschillende werk kan
hebben in het leven van de vrouw.
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Over het tehuis: over het ouderlijk huis, waar het meisje nog behoort; over het huis
of de inrichting, waar zij tijdelijk haar intrek genomen heeft.
Over dat, wat elke vrouw dient te weten van gezondheidsleer, omdat de vervulling
van haar taak voor een deel afhankelijk is van de gezondheid van haar lichaam. Over
den zegen van den arbeid, over het voorrecht werkzaam te mogen zijn.
De wereld heeft de werkzame, jonge menschen zoo noodig, in dezen tijd, maar
de wereld heeft ook noodig de zuivere droomen - niet de soezerijen, maar de droomen,
die dikwijls het uitgangspunt zijn van de plannen, leidende tot de daad.
Het zijn de droomen, die glans geven aan het leven, ook waar het zwaar en eentonig
lijkt. In de droomen dragen wij onze herinneringen mee aan een boek, een schilderij,
aan een lied, een gedicht, aan een enkel woord dat ons niet loslaat. Van dit alles
willen we iets geven in dit tijdschrift.
We noemen geen leeftijd in cijfers voor de eventueele lezeressen, want een cijfer
is maar een dood ding en we hopen te geven, dat, wat de levende ziel van het meisje
behoeft.
En het kon wel zijn, dat wie volgens haar leeftijds-cijfer nog tot de groote
‘kinderen’ gerekend wordt, in dit tijdschrift iets vindt tot haar vreugde en kracht en
dat zij, die naar haar werk al gerekend wordt tot de volwassenen, zich toch niet in
alle opzichten onder ‘de groote menschen’ thuis gevoelt, dat de problemen in dit
blad besproken nog háár problemen zijn, dat wat hier geboden wordt aan wijsheid,
kunst en levensvreugde nog weerklank vindt in haar jong-gebleven hart.
***
Mevrouw Midderigh-Bokhorst heeft in het ontwerp van den band de bedoeling van
het tijdschrift weergegeven.
In de bloemen vinden we het symbool van 't levens schoonheid, in het boek 't
symbool van 's levens geestelijken rijkdom.
Het meisje rijst op uit haar zittende houding. Terwijl ze zich stil en gelukkig had
laten inspinnen door haar droomen, is dóór den droom het verlangen gewekt tot de
daad. Dit wordt uitgedrukt door de houding, door het opgeheven hoofd en het
schouwen in de verte. Het wapperend manteltje verhoogt die uitdrukking van
beweging, van geestelijke en lichamelijke actie.
De lijnen achter het meisje verbeelden wolken en zonnestralen, symbool van het
wisselvallige leven, dat het meisje moedig en bereid tegemoet gaat.
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Voorheen en thans
door E. Kluit-de Clerq

DE MORGEN-GROET.
Liefdaadige Vader
En Moeder! - ik moet
‘Mij nederig buigen’

Een boekje uit 1789 ligt voor mij: ‘Kinder-pligt en Zinnebeelden’. met versjes en
plaatjes voor kinderen. Op een van die plaatjes zien we een jongetje in een deftig
heerenrokje gestoken, dat buigend met zijn hoedje in de hand, zijn ouders komt
begroeten, die, in kamerjapon, een kopje koffiedrinken.
Zijn morgengroet luidt:
‘k Treê vroolijk u nader
En geef u mijn groet,
Liefdaadige Vader
En Moeder - ik moet
Mij nederig buigen
Voor u, - en betuigen
Dat niets mij meer streelt
Dan met uwe zorgen
Op iederen morgen
Te worden bedeeld!’ enz.

Alle achttiende-eeuwsche kindertjes zullen wel niet even plechtstatig goeden morgen
hebben gezegd, toch is een dergelijk boekje een bewijs dat de opvoeding der kinderen
en de verhouding tot hun ouders héél anders was dan tegenwoordig. In haar
levensgeschiedenis van Frederika Bremer, in 1801 geboren, vertelt Johanna Naber
iets over de opvoeding van Frederika, dat ons laat denken aan dien ‘Morgengroet’.
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Frederika een Zweedsche schrijfster, die in haar romans invloed heeft geoefend
op de Vrouwenbeweging omdat zij er in pleitte voor meerdere ontwikkeling en meer
vrijheid voor de vrouw, heeft zich in haar later leven beklaagd over haar kindertijd.
Ik haal hier de bladzijde van Joh. Naber aan die u een beeld geeft van haar opvoeding:
‘Frederika Bremer en haar zusjes, die den dag over bij haar Finsche kindermeid
waren, wat later bij hare Fransche gouvernante, kwamen nooit zonder eenig gevoel
van vreesachtig ontzag
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in de tegenwoordigheid harer ouders, wat altijd plaats greep met vast ceremonieel
en op vaste tijden, want de dagverdeeling der kinderen was streng geregeld van uur
tot uur. Zoo moesten de meisjes des morgens met slaan van achten, geheel gekleed,
hare ouders plechtstatig goeden morgen komen wenschen, waarbij dan scherp werd
toegezien, of zij naar den eisch de deuren openden, binnen traden, negen en eindelijk
den handkus brachten. Wie het niet goed deed, moest onverbiddelijk terug naar de
deur en opnieuw beginnen, wat telkens het geval was met de kleine Frederika, wie
het maar niet wilde gelukken haar afdwalende gedachten te bepalen bij de houding
van hand en voet..’ Ook dit zal wel tot de uitzonderingsgevallen behoord hebben,
maar zeker is het dat er in de opvoeding der kinderen oneindig meer aan uiterlijke
vormen werd

DE NACHT-GROET.
Liefdadige Ouders! slaapt gerust,

gehecht, vormen waar de jeugd der 20ste eeuw niets voor voelt. Of het gelukkig is
dat tegenwoordig vrij wel alle vormen worden afgeschaft, is een andere vraag waarop
ik later terugkom.
De opvoeding der jonge meisjes is niet minder veranderd dan die der kinderen.
Om die groote verandering te beseffen, behoeven we geen honderd jaar terug te gaan
in onze gedachten, ook met een veertig jaar geleden, vergeleken, is het verschil groot.
Wie zelf jong is geeft er zich misschien geen rekenschap van, hoeveel vrijer de
opvoeding van het jonge meisje is geworden. De vrijheid is haar zoo van zelf in den
schoot gevallen, dat ze nauwelijks weet, hoeveel voorrechten ze geniet in vergelijking
met het jonge meisje uit een vorig geslacht.
Vrij er alleen op uit te gaan, en 's avonds alleen thuis te komen, zal ze zich
nauwelijks voor kunnen stellen, dat een meisje veertig jaar geleden, als ze in dezelfde
straat uit eten ging, door het dienstmeisje gehaald werd, òf dat ‘de kruier’ besteld
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werd om de juffrouw thuis te brengen, na een danspartijtje. Maar - er zijn heel wat
gewichtiger veranderingen in haar
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bestaan, voorrechten geniet ze, die wij ouderen haar wel eens benijden. Of is het niet
een voorrecht, dat dank zij de vrouwen van een vorig geslacht, het jonge meisje, dat
studielust heeft, nu evengoed als de jongens tot de Hoogeschool kan worden
toegelaten?
Is het niet een vooruitgang dat zij zich in alle mogelijke richtingen voor een
betrekking kan bekwamen?
In de laatste 20 jaar zijn overal industrie- en huishoudscholen opgericht, bestaat
er in de ziekenhuizen gelegenheid tot ziekenverpleegster te worden opgeleid. Wie
voor maatschappelijk werk voelt kan naar de maatschappelijke school in Amsterdam,
wie assistente aan volksleeszaal of biliotheek wil worden, kan een cursus volgen die
daarvoor klaar maakt.
De groote vraag voor elk jong meisje dat werken wil, is: in welke richting wijst
mijn aanleg en waarin zal ik bevrediging vinden?
De tijd is voorbij, waarop het van zelf sprak dat het meisje na de school thuis bleef
om in de huishouding te helpen en in sommige kringen ‘uit te gaan’, totdat ze trouwde.
Trouwde ze niet - dan bleef ze thuis, hielp nu en dan in 't huishouden van familieleden,
maar werd zelden onafhankelijk door eigen verdiensten, als het finantiëel niet volstrekt
noodig was te verdienen.
Mevrouw Boudier Bakker schreef in haar veel besproken boekje: ‘De moderne
vrouw en haar te kort’:
‘De tijden zijn eenmaal voorbij dat het meisje haar dagen verdroomde achter de
vensters in ongezond, eentonig bestaan’, maar eenige bladzijden verder zegt zij: ‘Aan
het studeerende, op kamers wonende meisje heeft totaal de gedachterust, de stille
rijping ontbroken van de vroegere meisjes achter de vensters’.
Dùs - dan toch maar beter het vroegere leven? En als de man niet komt, en ze blijft
zitten achter de vensters?
Als ik die woorden lees moet ik altijd terugdenken aan twee lieve oude dametjes,
in een huis op een stille gracht. Misschien waren ze nog niet eens zoo heel oud, maar
op zestig jaar droeg een vrouw vroeger al een mutsje, en met de kurketrekkertjes
langs de ooren, zagen deze twee ongetrouwde zusters er al vroeg oud uit.
Daar zaten ze, dag in dag uit, elk aan een kant van 't raam met hun breiwerk, èn
kijkend door 't spionnetje. Zoo'n spionnetje was een heele afleiding: men kon daarin
de heele gracht afzien, en nagaan of mevrouw die 's morgens al uitging, en of juffrouw
die al weer beter was en een luchtje mocht scheppen. Of door een leven als dit, de
gedachten rijpten meer dan in een werkzaam
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leven?, of zouden die gedachten niet dikwijls gegaan zijn naar wat het nìet gebracht
had, om dan maar weer troost te zoeken in de sleur der dagelijksche ditjes en datjes?
En toen - na vele jaren ging een der zusters dood; nu moest de andere voortaan alléén
zitten tot ook zij heen zou gaan. Heel bedroefd was ze over den dood van haar zuster,
maar er was één troost, nu mocht zij voortaan het suikerpotje vullen, dat had ze als
de jongste nooit mogen doen! - In een huishouden met veel dochters, vroeg iemand
eens aan de moeder, toen ze hoorde dat alle vijf zich voor een betrekking zouden
bekwamen:
‘En wie moet u dan helpen kopjes wasschen?’
Alsof de toekomst van een der kinderen aan kopjes wasschen mocht worden
opgeofferd!
Maar - kopjes kunnen niet vuil blijven en niet ieder heeft zooveel bediening, dat
zij alle huishoudelijke bezigheden aan dienstboden kàn of wil overlaten. Gelukkig
is de huishouding veel minder ingewikkeld dat vroeger, toen het wel gebeurde dat
vier personen samen zakdoeken moesten rekken, maar in elke huishouding blijft toch
van alles te doen, wil het er netjes èn gezellig uitzien. Waarom zouden echter meisjes,
die zich op een of anderen werkkring voorbereiden, niet ook eens thuis in hun vrije
oogenblikken moeder kunnen helpen? Vele handen maken licht werk en als ieder
wat doet, behoeft onder normale omstandigheden niet éen dochter thuis te blijven,
speciaal voor de huishouding. Is de moeder gestorven of ziek, dan kan er natuurlijk
een tweestrijd komen tusschen huiselijke plichten en werk buitenshuis. Hier zal het
geweten moeten beslissen waarheen de plicht wijst, en zal eigen verlangen wel eens
moeten worden opgeofferd.
Er zijn nog veel menschen, die het een ramp achten, dat ook de meisjes in onzen
tijd zich voor een betrekking bekwamen kunnen. Ze vergeten dat het tegenwoordig
ook voor een meisje noodig is haar eigen brood te kunnen verdienen, wanneer zij
niet trouwt. Ze begrijpen niet dat ook zij het recht eischt zich te kunnen ontwikkelen,
en haar eigen leven wil leiden inplaats van geleid te worden. Hoofdschuddend beweren
zij dat hierdoor haar huwelijkskansen verminderen en dat zij haar verlangen naar het
huwelijk er door verliest. Zal, zoo vreezen zij, een gestudeerde vrouw later in staat
zijn haar huishouding te voeren, haar man gelukkig te maken en haar kinderen op te
voeden?
Daartegenover ben ik overtuigd dat een jong meisje, hoe ze ook voor haar werk
voelt, heel goed weet dat er voor haar niets hoogers bestaat dan gelukkige vrouw en
moeder te worden. Maar waarom zou zij, als dit haar door het
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lot ontzegd wordt, een verkommerd bestaan leiden, in plaats van haar beste krachten
te wijden aan haar werk? Dit hoeft niet speciaal huishoudelijke arbeid of
kinderverzorging te zijn als surrogaat voor het echte moederschap, zij zal haar beste
vrouwelijke eigenschappen in elk werk kunnen leggen. En waarom zou een vrouw,
die gestudeerd heeft, minder geschikt zijn haar kinderen op te voeden dan het jonge
meisje dat haar beste jaren besteed heeft voornamelijk aan uitgaan en dansen? Bij
wie zou het opgroeiende kind meer steun, meer leiding vinden?
Wie, welke betrekking ze ook vóór haar huwelijk bekleedde, of welke studie ze
koos, dat met ernst, met hart en ziel deed, zal ook als vrouw en moeder op haar plaats
zijn. Nu zou ik niet graag den indruk wekken alsof ik alles van dezen tijd verheerlijkte,
ten koste van het verleden, en alle werkende meisjes engelen vond. Gingen de
pioniersters der vrouwenbeweging dikwijls te ver, omdat elke nieuwe beweging voor
een deel overdrijft, het tegenwoordig vrouwelijk geslacht dat de voorrechten zoo
gemakkelijk gekregen heeft, voelt er zich lang niet verantwoordelijk genoeg voor.
Ik zou de jonge meisjes van onzen tijd wel in het hart willen branden: maakt toch
geen misbruik van de verkregen vrijheid! Ge beseft niet hoe ontzaggelijk veel kwaad
ge daarmee uzelf en anderen doet. Zij, die tegen die vrijheid zijn, zien alleen naar
hen die haar misbruiken, en nemen haar als voorbeeld om te bewijzen, dat ze gelijk
hebben in hun afkeuring.
Alle ruwheid, alle onvrouwelijkheid is uit den booze, alleen wie zich innerlijk
gebonden voelt is de vrijheid waard!
Laat het jonge meisje toch niet trachten de jongens na te doen, haar hoogste waarde
ligt in het echte vrouw zijn!
En nu kom ik vanzelf terug op wat ik in het begin zeide over vormen. Vormen die
alléén uiterlijk zijn, alleen conventie, die niet uit het hart komen, kunnen veilig
afgeschaft; niet de vormen die eerbied voor ouderen, ontzien van anderen, tact in
den omgang toonen. Als in een tram vol menschen, de jongeren blijven zitten, en de
ouderen laten staan, dan is dat een gemis aan die ouderwetsche beleefdheid des
harten, waar de jeugd waarlijk niet op neer behoeft te zien.
De toon tusschen ouders en kinderen is heel wat familiaarder dan in den ouden
tijd, dikwijls is ze er een van goede kameraadschap. Dit kan geen kwaad, wanneer
het ‘eert uw vader en uwe moeder’, de innerlijke wet blijft in de verhouding der
kinderen tot de ouders, al zijn de uiterlijke vormen anders geworden. En dan moet
daar van zelf op volgen dat het helaas maar al te waar is, dat
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in menig gezin de band losser is geworden. Voor een deel komt het door de meerdere
uithuizigheid der kinderen; al zoo vroeg hebben ze hun bijeenkomsten, kampen en
kringen. Wanneer het gezin minder gaat beteekenen in het leven der kinderen, dan
is dat een verlies èn voor de ouders èn voor de kinderen. Het is niet alléén maar het
is óok de schuld der jongeren, en ik ben overtuigd dat ondanks het meer uithuizige
leven ouders èn kinderen het gezinsleven hoog moeten houden.
Wanneer het de veilige haven blijft waarin de kinderen altijd terug kunnen keeren,
dan kunnen ze zich vrij op de levenszee wagen. Een meisje dat in een andere stad
haar werkkring had, zeide me eens: ‘Ge weet niet wat het een kracht is in je werk
een veilig tehuis achter je te hebben.’
Maar ook hier geldt het: wie ontvangen wil moet geven. Als ge uw hartelijkheid,
uw beste ik, uw kleine attenties niet aan uw huisgenooten geeft, maar ze alleen voor
buitenshuis bewaart, dan zal ook uw thuis niet langer het veiligst plekje voor u zijn.
Er zijn er helaas ook, die het gelukkige gezinsleven niet kennen of niet meer
hebben, die als eenzamen door de wereld moeten, voor hen is het leven als arbeidend
meisje of vrouw véél moeilijker. Mocht het ook haar gelukken zich een omgeving
te scheppen waar ze zich thuis kan voelen; een kamer waarin het er, al is hij nog zoo
eenvoudig, gezellig uitziet, waarin ziel is.
Het is héél zwaar alleen te zijn; wie het dan tòch gelukt een innerlijken rijkdom
te veroveren, die zal voor anderen veel kunnen zijn, en daardoor weer onder haar
gevoel van eenzaamheid minder gebukt gaan.
Uit een boek van Harr: Beecher Stowe, ‘Mijn vrouw en ik’, dat meen ik niet meer
gelezen wordt, herinner ik mij nog altijd de woorden: ‘De vrouw is de kunstenares
van het schoone’. Voorheen of thans, dit moet de vrouw blijven. ‘Het schoone’ niet
in de beteekenis van kunstschoon, maar van harmonie, van evenwicht tusschen
verstand en hart, van fijn gevoel en tact, van 't doen klinken van 's levens diepste
snaren. Zij wete een zuivere en zonnige atmosfeer te scheppen.
Het moet 't ideaal van elk meisje, van elke vrouw zijn zulk een kunstenares te
worden, wàar ook de plaats moge zijn die 't leven haar heeft aangewezen.
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Levensweg
door Tony de Ridder
God droeg het Leven ons in handen...
En wij bevinden ons op weg,
Langs wijder hemel, vreemder landen
Te gaan voorbij de verste heg
Door lentezon en wintermisten
Langsheen paars-nevelend verschiet;
Wij, die den Roep te volgen wisten
Beluistrend 't stille Levenslied,
Wij mòeten gaan - mògen niet wachten.
Onze aandacht trouw en ongestoord.
Sterk is de liefde al wijken krachten,
Wij weiflen niet - wij moeten voort.
Als onze voet den Weg mag treden,
Die ombuigt naar den hoogsten top,
Als 't leven werd: verstild in vrede
Bewust te gaan den sneeuwberg op,
Dan draagt ons naar den einder-vrede
De weg door 't blauw en langs den tijd,
Droomen van toekomst... van verleden...
Houdt mild omvat Gods eeuwigheid.
Zacht drijft de spanning van het leven
Langs harden, witten Weg ons, dicht
Aaneen - naar Doel gegeven...
Aan d'einder wacht een stil, klein Licht.
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Rozehoentjes paaschklokje
door Nan Copyn
VOOR INGA.
‘ERVARING HAD ME GELEERD DAT MENSCHEN DIE DENKEN DURVEN EN DOEN
- EENZAAM ZIJN’. J. REDDINGIUS.
DE winter wist niet wat t-ie doen zou. Hij had zich verslapen en hij was vuil uit zijn
witte humeur. 't Was te laat - 't Licht deed pijn aan zijn oogen; 't was of die wilde
lentekat zelf hem pijlen in de pupillen dreef. En hij vond het zoo vies groen als hij
over de wereld staarde! En hij had nu juist nog eens echt wreed willen zijn als de
Kerstlichtjes uit waren en de nieuwsjaarsengel voorbij. Drommels beroerd - maar
verslapen had hij zich!
Hij niesde eens wijd in 't rond. Dat luchtte op, en één morgen lag er een vliesje ijs
op de slooten, maar de zon ademde het vriendelijk uiteen.
Winter was vies uit zijn witte humeur. 't Was te laat - voor goed te laat om nog
eens flink wreedaardig, te ijs en te zwaard, zijn lieve lusten bot te vieren.
Uit louter boosaardigheid, greep hij den wind bij zijn fladderende haren, zette hem
een grooten stormhoed op, en joeg hem bulderend over bergen en dalen.
De arme boomen, in rustigen dut, schreeuwden en gierden van schrik en
ontsteltenis, en de wolken, aan flarden gereten, snikten in stroomen van tranen, hun
angst en verdriet uit.
Dat duurde zoo dagen en nachten en beneden op den weg sopten de klompjes van
de kinderen diep in de modder weg, zoodat ook zij huilend op school kwamen; en
langs de naakte loten van de knotwilgen, biggelden voortdurend groote droppen, tot
diep in den rottigen ouden stam.
Alles huilde, - winter grinnikte even, - maar het hielp niets meer, het hielp niet,
want 't was tòch te laat. Er was een ontwaken in den natten zachten grond. 't Was wel een loom, langzaam
ontwaken, maar het woelde er toch diep in de zwarte vette aarde van beloften en
komende vreugden. En boven op de wereld spreidde de grasdeken zich uit in een
groenende weelde, als was ze gansch in de war met den gang der seizoenen.
...Toen de Kerstlichtjes voor goed gedoofd waren was het meisje gaan wandelen
en had op Nieuwjaarsdag madeliefjes geplukt, die ze drijven liet in een
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japansch kommetje want ze hadden nog geen steeltjes, maar 't waren blanke open
zonnetjes die veertien daag bleven stralen.
Kabir de kraai zat hoog in een olmenboom verveeld in zijn veeren te plukken,
want hij wachtte maar steeds op den luien winter, die deugdelijk was aan zijn keel,
aan den klank van zijn stem, en zijn lied zou doen schetteren, als uit een metalen
hoorn.
De winter was uit zijn humeur en Kabir was niet bij stem, dat waren twee zekere
dingen, maar zekerder nog glansden de meizoentjes tusschen 't groene gras en woelde
diep in den grond 't ontluikende leven van dieren en bloemen. Toen de wind moe,
en de wolken uitgehuild waren, kwam de zon in de eerste februaridagen met
jubelenden overmoed boven de wereld dansen.
Bobijntje, de schildpad, zat diep in zijn turfmolmberg, en merkte er niets van, en
de schallebijters en torren sliepen nog lekker onder hun schild in hun holletje, zelfs
de week-paarse aardwormen die al gauw zich kronkelend naar boven werkten, waren
nog gansch beduusd en hielden zich stijf.
Maar de bloembollen werden wakker en schudden hun slaperigheid af, trots 't
benauwende donker van 't zwarte aardgraf.
De sneeuwklokjes, altijd voor dag en dauw, waren natuurlijk al bijna buiten; hun
deerden de kuren en streken van winter niet; ze schudden verlegen hun kopjes eerst,
en lachten maar eens tegen hem, bleekjes en fijn; en hij spaarde hen, scheen op zijn
ruwe manier zelfs schik te hebben in 't klokkend geklep van hun kelkjes.
Maar de dikke hyacinth met zijn groote verweerde knol en de kleine
bruinomsponnen crocusnooten, de tulpenbol als een ui zoo glad en zoo groot, en de
gele en witte narcissen, werden langzaam aan wakker, en zich bewust van hun
levenswerk: te kiemen van binnen uit 't hart naar het Licht.
‘Wel kleine crook,’ zei de hyacinth ‘wat woel je onrustig heen en te weer in je
bed, waartoe die beweging?’
‘Ik voel dat de aarde warm wordt boven mij,’ zei de goudgele crook, ‘ik ruik het
jonge gras en ik wil er uit.’
‘Heb geduld, kleine baas,’ zei goedig de cinth, ‘voortvarendheid is je dood, wat
wou je doen zoo vroeg?’
‘Ik wou de eerste zijn die mijn hart ontsloot voor de zonnestraal van de lente, ik
ben de graal voor het eerste zonnelicht.
‘Hoor daar dat vuile behaarde ding’ zei de tulpenbol minachtend. ‘Alsof in mijn
gave schil niet de groote belofte slaapt van een felvlammende gouddooraderde schaal
voor het gansche zonnegezicht, dat alleen mij gewijd is.’
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‘Ik voel een verlangen in me,’ zei 't crocusje verschrikt en bedeesd, ‘een willen...
onbestemd...’
‘Dat is niet genoeg,’ zei de fiere trompetnarcis, ‘verlangen is nog geen willen, en
willen is nog geen kunnen, kracht moet er zijn om te vechten tegen wind en weer,
te vechten met scherpe gepunte zwaarden. Zie je al licht?’
‘Neen,’ zei de crocus, ‘geen straaltje breekt door in deez' duistere kerker.’
‘Wees toch tevreden, blijf waar je bent, verlangen brengt je den dood. Alles komt
van zelf terecht, de groei komt vanzèlf,’ zei de hyacinth.
‘Maar ik voel dat het tijd is,’ boudeerde de kleine crocus.
‘Loop den tijd niet vooruit, want 't is de oude boosaardige broer van bullebak
winter, vijanden die je niet sparen,’ zei de hyacinth.
...Naast de crocus stond een roomwitte narcissenbol, die sprak niet en scheen nog
te slapen, maar iets in haar hart bewoog naar het leven, vaag en gansch onbestemd...
‘Heb je al gegeten,’ kwam begeerig een schallebijter die zijn kleurig schild door
een nauw gaatje boorde, ‘zou er al iets te eten zijn?’
‘Vraag het den schildpad,’ zei lui de hyacinth, ‘die komt van de menschen en
weet...
‘Mijn hart klopt zoo traag,’ zei de schildpad, ‘ik ben zoo loom, en ik heb geen
moed om naar boven te kruipen, Rozehoentje zal mij wel wekken als 't zomer wordt.
En jullie wekt de zon, zeg je? Weet wat je doet, ik kan terug in mijn turfberg, maar
wie van jullie buiten is, moet er blijven en sterven in den kildonkeren nacht!’
‘Maar de zon dan?’ zei plots het kleine blanke narcisje.
‘De zon gaat onder en de nachten zijn lang en koud,’ zei Bobijn ernstig.
‘Neen’, zei de narcis, ‘dat kan niet - als je 't licht bereikt hebt, en de zon
overwonnen, is het lente - voor immer.’
‘Dat denk je maar,’ zei de tulp ‘de zon sterft. Maar ik heb mijn eigen licht, een
vlammende kroon die den nacht doorstraalt.’
‘Ja, als een Paaschvuur!’ zei schamper de oude schildpad, die vele tulpen zag
bloeien en welken.
‘Wat is Paaschvuur, schildpad?’ vroeg de narcis.
‘Paschen is 't, als de klokken de lente inluiden, als al 't oude verbrandt in 't groote
vuur, en de zon het nieuwe licht brengt van een glorieus begin...’
‘Dàn wil ik bloeien in dat glorieuse begin de zon ter eere’ zei 't narcissenbolletje.

Droom en Daad. Jaargang 1

14
‘Denk om den nacht,’ maande Bobijn, ‘je kunt niet terug in je warme bedje, ik wel.’
‘Neen’ zei de hyacinth, ‘en 't licht komt van zelf naar je toe, heelemaal van zelf...’
‘Maar 't duurt lang,’ zuchtte de goudgele crocus.
‘Ik ga het Licht tegemoet’ zei de narcis stil voor zich heen, ‘ik ga het zonnelicht
tegen...’
En het woelde zich los uit de donkere aarde en groeide... groeide met heel zijn
heiligste willen...
De winter had zich verslapen, die was te laat op en toen dacht de lente dat ze
lachend de wei in kon dartelen met de jonge lammetjes en met de gele
eendenkuikentjes spelen in de groene sloot. Mis. Winter had zóó lang gebroeid op
een wreedaardig plan, om zijn boos humeur te koelen vóór hij heen reizen moest
naar zijn IJspaleis aan de Pool, dat toen Lente eens vlak in zijn buurt werd gedreven
(ik geloof dat 't was, toen de IJsheiligen haar achtervolgden!) niesde hij haar pardoes
vlak in 't gezicht. Dat was heel ruw, maar ook heel gevaarlijk, want Lente werd ziek,
heel ernstig ziek, ze lag als dood; en toen hagelde winter de witte steenen uit al zijn
zakken op haar neer, blies de slooten dicht en overstoof alles met zijn witte pluizen.
't Was of het Kerstmis was; en de zon duizelde een oogenblik van de helle
schittering die haar tegen straalde, en waar haar jonge kracht niet tegen op kon. Een groene Kerstmis, een witte Paschen, - zeiden de menschen.
En toen de Paaschklokken luidden het nieuwe begin, stond in den tuin, hoog op
haar ijle stengel, de roomwitte narcis en bloeide het Licht tegemoet. Ze trilde op haar
steel, en al haar ragdunne blaadjes bewogen in durende rilling, maar moedig het
bloedroode hartje omhoog, keek ze naar den strakken hemel en ving de zon...
In de kantberijpte witte wilg, als een zwarte vlag, hing Kabir, geweldig en somber;
hij kraste tegen de oranjene zon die verstierf; het was onheilspellend en scheurde de
lucht.
‘Jij gek ding’ kraste hij naar de narcis, ‘wou je een Kerstroos worden? De winter
komt eindelijk, blaast sneeuw en ijs en mijn keel zal zijn lof zingen. Het meisje kwam
in den tuin... Aan bloemen dacht ze niet, haar zwarte fluweelen mutsje was
witbespikkeld met vlokken, en de sneeuw was hoog tegen haar beenen gestoven. Ze
zocht den turfberg van Bobijn, of ze 'm terug kon vinden in de witte vlakte. Zou hij
warm zitten, onder in 't donkere holletje?
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Toen, met een kreetje van vreugde, zag ze 't bengelend kopje der witte narcis, met
het wijnroode hart, die fier boog onder den last van 't kil-witte dons.
Voorzichtig plukte ze 't teere steeltje, en binnen in 't warme huis, werd het neergezet
voor het hooge raam, in een rank-dun kelkje van tintelend glas. Het bloeide fijn en
hoog op, toen de sneeuw smolt op haar roomige blaadjes, en als diamanten omhing
haar teer blanke kroon.
‘O’ zei het meiske, ‘hoe zalig, dat eerste vreemdvroege witte bloempje dat ik
bloeiende vond in de witte sneeuw.’
De laatste zonneglimpen gleden over het blanke bloemengezichtje. Het kind keek
er naar, en 't was, dacht ze, of het vuurroode hartje zelf een zonnetje werd.
Zóó bloeide de kleine narcis den nacht tegemoet...
't Hoorde de Paaschkloppen luiden, 't had gestreefd en overwonnen, gebloeid en
geleefd voor een glorieus begin..........................................
Een maand later was de winter vergeten en bloeide de tuin in zomerpracht. De crocus
was ontloken, toen diep in de zwarte aarde de zon haar riep; daarna bloeide de tulp
als een vlammende glorie, en van de bengelende hyacinthenklokjes dreven de geuren
door 't warme zonlicht op wieken van wind in het rond.
't Was alles gebeurd zooals de wijze Bobijn en de dikke hyacinth eenmaal hadden
gezegd.

Bladvulling
Wie helpt er 't lieve lentekruid,
dat wegzit en verdoken al,
ten boomgaarde en ter gersvodde1) uit,
op 't hooge veld, in 't leege dal?
Wie is 't, die uit den akker haalt
't gepriemel van de korenaar,
die wakker wordt en zegepraalt?
Wie is 't? Wie is 't? Het jonge jaar.
GUIDO GEZELLE

1) Graszode.
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Een moedig en blijmoedig strijdster
De jonge zwitsersche Helene Siegfried, zuster van het roode kruis
door Lide Duyvis
HELENE verliet in November 1916, juist 20 jaar oud, haar ouderlijk huis te
Partenkirchen om in Berlijn als Roode-kruis-zuster in den nood van den oorlogstijd
te helpen. Ze hield het twee en een half jaar in het Augusta-Victoria-Ziekenhuis te
Berlijn-Schöneberg uit. Na een verlof van eenige maanden, die ze thuis doorbracht,
ging ze in den herfst van 1918 naar het lazaret voor zwaargewonden der Vorstin van
Donnersmark in Fronau bij Berlijn om er het laatste halfjaar van haren diensttijd te
werken. Eenige weken later overleed ze aan de griep...
Helene Siegfried werd als Zwitsersch onderdaan in 1895 te Partenkirchen in 't
Beiersche Hoogland geboren. Haar vader, de schrijver Walter Siegfried uit Zogingen
in Aargau, had zich daar sedert jaren wegens de nabijheid van München gevestigd.
Het jonge meisje groeide er op temidden van de oorspronkelijke, vroolijke en
krachtige bevolking en had haar geboorteplaats, met zijn grootsche bergnatuur,
hartelijk lief. Thuis sprak ze echter nog het Aargausche dialect en ze bleef zich
Zwitsersche voelen. Want het grootste deel harer schooljaren bracht ze met haar
vader en een jongere zuster (er was geen moeder meer) in Zwitserland door. In 1913
keerde de familie naar Partenkirchen terug. Toen brak in 1914 de wereldoorlog uit
en werd ook voor dit jonge menschenleven noodlottig.
Door de vreeselijke uitwerking van dezen menschenmoord werd het medegevoel,
de drang tot helpen in het toen 19-jarige meisje wakker. Krachtige jeugdkameraden
uit het gebergte en jonge mannen uit den Münchener vriendenkring, zag ze gewond
en verminkt terugkeeren. Velen waren blind geworden. Anderen, die onder
puinhoopen begraven waren geweest, lijdend aan beefziekte, wankelden als bleeke
gestalten rond, hopend thuis genezing te vinden. De zware arbeid op het land en in
het woud, dubbel zwaar in het gebergte, moest, bij de afwezigheid van krachtige
mannen, door de achtergebleven vrouwen, grijsaards en kinderen gedaan worden.
Allen hielpen
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elkaar naar hun beste krachten. Ook de ontwikkelden hielpen duchtig mee. Men kon
Helene in den zomer van 1914-1915 's avonds dikwijls met moeders en talrijke
kinderen uit de weiden zien terug komen: éen kleintje op den rug, éen grooter aan
de hand, hooivork of hark over den schouder. Maar, naarmate de oorlog voortduurde
en hoe meer de vrede van het bergland verstoord werd door ellende en dood, des te
minder kon Helene bevrediging vinden in de hulp, die ze vermocht te geven. In
October 1915 werd zij 20 jaar. Dit was de leeftijd waarop men zich bij het Roode
Kruis kon opgeven. ‘Het is onmogelijk’, verklaarde ze, ‘thuis te zitten en het goed
te hebben, terwijl heel de wereld zòo vol verschrikking is.’
Ze meldde zich aan bij de ‘Grain-Rittberg-Vereeniging’ van het Roode-Kruis te
Berlijn, waarvan de roep uitging, dat de zusters er tot tactvolle en plichtgetrouwe
verpleegsters werden opgeleid. De jonge, nieuw aangekomen krachten werden echter
niet voor den dienst in de lazaretten gebruikt, maar ter opleiding naar de groote
ziekenhuizen gezonden, ter vervanging van de geschoolde zusters, die daardoor naar
het front konden gaan.
Helene werd in het Augusta-Victoria-Ziekenhuis te Berlijn-Schöneberg geplaatst,
waar zij gedurende 2 jaar in de verschillende afdeelingen van deze overweldigend
groote inrichting werkzaam was. Veertien-urige werkdag en nachtwacht van vier
weken lang, zelfs het zwaarste werk verrichten zonder hulp van mannelijk personeel,
daarbij nauwelijks toereikende voeding, dat alles werd in deze uiterst zware tijden
van de verpleegsters gevergd. En zonder eenige voorbereiding trof het jonge meisje,
juist uit het vredige ouderlijk huis komend, het eerst de afdeeling voor plotselinge
ongevallen, waar de verongelukten der groote stad in afschuwelijken toestand 's
nachts binnengebracht werden.
Na twee jaar kon Helene met goeden uitslag het staatsexamen afleggen, waarna
ze vrijwillig naar de mannenafdeeling der hopeloos tuberculozen ging, wat een lange
winter van afzondering beteekende. Maar toen eischte haar vader een pauze van eenige maanden, opdat zijn dochter
zich zou kunnen ontspannen in de berglucht en door andere indrukken zich lichamelijk
en geestelijk herstellen, vòor zij het beloofde laatste half jaar ging uitdienen.
Zoo werd de zomer van 1918 de laatste gelukkige levenszomer van Helene
Siegfried, waarin ze genoot van het thuis-zijn en van heerlijke bergtochten.
Als bewijs dat men haar bijzondere aanleg als verpleegster erkende, werd haar
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in den herfst een plaats aangeboden in een barak van 40 man in het lazaret voor
zwaargewonden der Vorstin van Donnersmark in Fronau bij Berlijn. Vol vreugde
nam ze deze eervolle taak op zich met de heerlijke belooning in het vooruitzicht, om
in de volgende lente voor goed weer aan de zijde van haar vader, van wien ze innig
veel hield, terug te keeren, en nu met het bewustzijn, dat ze aan haar medemenschen
het hare gegeven had.
Nauwelijks was ze in haar nieuwe omgeving ingeleefd, toen de griep over de reeds
zoo geteisterde wereld uitbrak. Ook in het Fronauer lazaret werden de gewonden en
de zusters de èen na de ander neergeworpen. Helene hield zich staande, zoolang haar
krachten reikten. Toen zakte ook zij in elkaar en weinige weken nadat ze gegaan was
om nog voor 't laatst haar gewonde broeders te helpen, bracht men haar als stille
eeuwige slaapster naar haar geliefde bergen terug.
De familie en intiemste vrienden van Helene Siegfried hebben door een reeds
vroeger uitgegeven gedenkboek een blik kunnen slaan in het dagboek dezer 22-jarige.
Nu, vier jaar na haar dood, heeft de vader, na herhaald en dringend verzoek, er
eindelijk toe kunnen besluiten het geschrevene, waaruit een diep en rijp innerlijk
leven ons tegenstraalt, niet als privaat bezit te behouden, maar het op te dragen aan
‘ALLEN, DIE VAN GOEDEN WILLE ZIJN.’
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Uit Helene Siegfried's dagboek
vertaald door Lide Duyvis
Op het eerste blad staat:
‘LAAT ANDEREN BETER TEN STRIJDE TOEGERUST ZIJN DAN GIJ! MAAR LAAT
NIEMAND MENSCHLIEVENDER ZIJN, NIEMAND BERUSTENDER IN ZIJN LOT,
NIEMAND TOEGEVENDER TEGENOVER DE FOUTEN ZIJNER MEDEMENSCHEN.’
MARCUS AURELIUS.

Berlijn, November 1917.
MIJN leven is zoo rijk aan gebeuren en ondervinden, sedert ik twee jaar geleden den
moed vond mijn geliefd ouderlijk huis te verlaten om mij hier een eigen werk te
veroveren en volgens mijn eigen overtuiging te leven. Velen zouden het misschien
met lachende laatdunkendheid ‘jeugdige droombeelden’ noemen. Maar ik ben mij
bewust van dat sterke, vroolijke, onoverwinnelijke geloof aan 's werelds schoonheid
en het goede in de menschen, het geloof, dat het leven overwint met zijn eigen
wapenen.
Zich met eigen kracht grond onder de voeten leggen, waarin men groeien kan naar
eigen innigst voelen, de strijd met zichzelf wagen en met dat andere, wat men
‘noodlot’ pleegt te noemen, dat alleen geeft bevrediging, achting voor zichzelf. En
uit beide ontspringt de moed tot vroolijkheid, de kracht: anderen te helpen: Zuster
te zijn.
Niet alleen door uiterlijke handigheid en kennis, maar vooral door diep, werkelijk
begrijpen en medevoelen kan men helpen, omdat men zelf ook donkere en moeilijke
wegen gegaan is, en dwaalde en vertwijfelde tot men het rechte pad vond. Goed en
liefdevol moet men zijn uit innerlijken drang, niet uit berekening. En in de eerste
plaats de fouten en goede eigenschappen van zijn medemenschen trachten te begrijpen
en vrij, geheel en al vrij zijn van vooroordeelen. En deze sterke, warme welwillendheid
van mensch tot mensch wordt ons tot natuur en maakt het licht en warm in ons en
om ons.
Zooals een roofdier terugwijkt voor het vuur, zoo wijkt dit grauwe iets - het
pessimisme - voor die innerlijke, zonnige vroolijkheid.
Heeft men dan eigenlijk veel geld noodig om gelukkig te zijn? Men kan zich over
zooveel verheugen, wat niemand, niemand ons ontnemen kan. Men kan de zon zien
en de bloemen en het bosch, en de vogels hooren zingen en de menschen liefhebben
- en lachen! Het hoeven toch niet altijd ‘La France’-
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rozen te zijn. Men kan zich toch verheugen over een eenvoudige paardebloem, die
aan den wegkant staat of over een madeliefje, omdat het roode puntjes aan zijn
blaadjes heeft en een beetje anders is dan de anderen. Maar de meeste menschen zijn
nu eenmaal zoo - het moeten tot elken prijs ‘La France’-rozen zijn en dan kan het
rondom bloeien en geuren en stralen zooveel het wil - zij zijn niet tevreden.

23 November.
......‘Er bestaat geen kameraadschap tusschen man en vrouw’ - dit is ook èen van hun
lijfspreuken. 't Zou treurig zijn als het waar was.
Waarom zou ook de vrouw geen trouwe kameraad kunnen zijn, met wie men
onbevooroordeeld alles overleggen kan? Mij is het in ieder geval heel goed gelukt en het was niet eens moeilijk. Waarom trekken we niet in gesloten gelederen te velde
tegen een opvatting, die de vrouw vernedert tot een speelding, of tot een onaangename
concurrent in den strijd voor het dagelijksch brood? Het zou zooveel zonniger op de
wereld zijn, wanneer wij haar niet altijd door de zwarte bril van principes en
vooroordeelen bekeken. Men heeft zooveel tijd en levenservaring noodig om deze
oogkleppen te verwijderen vòor men de menschen weer met open blik kan aanzien.
Op school begint het al, en later in het leven grijpt men telkens weer naar het houvast
van onwrikbare ‘meeningen’ - en doet anderen daardoor onrecht. Mijn beroep heeft
mij daarbij veel geholpen. Ik schuif heden de bonte scherven van vele, vroeger
onaantastbare begrippen glimlachend met den voet terzijde. En ik voel me er zeer
wel bij. Dat we toch nooit bij het oogenblik kunnen leven! We leven in het verleden - meer
nog in de toekomst - terwijl ons het tegenwoordige, zonder dat we er erg in hebben,
als zand door de vingers glipt. En opeens staan we dan met leege handen. Om goed
en zegebrengend te kunnen werken is maar èen ding noodig: alleen het oogenblik te
leven - zich uitsluitend te concentreeren op wat dit uur vraagt, het onbekommerd
over het gister en het morgen te vervullen en er zich bij neer te leggen ‘dat elke dag
zijn eigen zorgen heeft.’

Allerzielen.
Het is alles zoo grijs, zoo donker buiten en ik denk aan mijn dooden. Aan de velen,
die ik sterven zag, menschen, die mij lief waren. En heden... is slechts de herinnering
over en zeer dikwijls voel ik berouw. We zijn zonder het te weten dikwijls zoo
ongeloofelijk ruw, trappen met plompe voeten in
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zorgvuldig verzorgde bloementuintjes en verstoren met laatdunkenden spot het beste
in de harten van anderen. En vòor wij het weten is het dan te laat - onherroepelijk te
laat. Maar berouw, dat achterom ziet, dient nergens toe. Mijn dooden - daar is die
goede tante Anna, die zooveel leed, maar wier onuitputtelijke rijkdom van opofferende
liefde jegens haar naasten alles overwon. Zoo er nog ooit iets goeds uit mij groeit,
dan dank ik het aan haar stil leidende hand, en vòor alles aan haar voorbeeld.
En dan H. mijn jeugdvriend, die nog maar 22 jaar oud, zelf een eind aan zijn leven
maakte. Een gevoelige, voorname natuur, geketend aan een ziek lichaam,
terneergeslagen door de belemmeringen en moeilijkheden van iederen dag en die
toch zooveel schoonheid in zich had - teere, fijne schoonheid, alleen zichtbaar voor
degeen, die ze met liefdevolle oogen zocht. Een ziel, die zich verwondde aan den
leelijken, moeite vollen strijd met het leven. Hij was als een kind, dat verdwaald is
en bang om blootsvoets verder te gaan door de doornen en over de spitse scherpe
steenen van den weg.
Vier jaar is hij nu dood. En jij arme, kleine kameraad, door vreemde aarde bedekt.
Is er iets zòo lichtend en zòo zonnigs als jouw oogen waren, die alle uitbundige
vreugde van je gezonde, jonge ziel als kleine vuurtjes uitstraalden en alle schoonheid
van de wereld zoo dorstig indronken?
Een echte duitsche trekvogel - vroolijk en moedig - zòo trof je de vijandelijke
kogel. En nu lig je stil tusschen al de kameraden op het kleine soldatenkerkhof
daarginds in Noord-Frankrijk. Ik bewaar een zilveren sierpenning, - zijn moeder gaf haar mij ter herinnering,
daar hij haar altijd aan zijn horlogeketting gedragen had. Het is een Sint George,
kampend met den draak, een veelkoppig monster, dat hem dreigend omslingert. En
daaromheen het oude trotsche vers:
‘Und wenn die Welt voll Teufel war.’

Het is symbolisch voor iemand van zijn karakter.
En al die velen herdenk ik, die ik hier sterven zag. Jongen en ouden, moeden en
weerspannigen, die vertwijfeld en verbitterd met den dood worstelden. Voor mij
heeft de dood geen verschrikking. In geen geval een grootere dan het leven heeft!
(Wordt vervolgd).
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Om de theetafel
door C.M. van Hille-Gaerthe
IN het eerste Gymnasium te den Haag is den een-en-twintigsten Maart een
tentoonstelling geopend van handwerken door de meisjes-gymnasiasten gemaakt.
De teekenleeraar had het initiatief genomen voor deze tentoonstelling van
handwerken met wol en zij gewerkt. De bedoeling was, ook te laten zien, wat men
met combinatie van kleuren in het handwerk bereiken kan.
Als er in dezen tijd wel eens aan getwijfeld wordt, of meisjes, die veel met hun
hoofd werken, meisjes, die in hun vrijen tijd hockeyen, tennissen en roeien nog in
staat zijn een naald te hanteeren; als er wel eens aan getwijfeld wordt of tegenwoordige
schoolmeisjes nog tijd en plezier hebben om te handwerken, dan is zoo'n
school-tentoonstelling zeker het beste bewijs om alle sombere twijfelaars ineens tot
blijder gedachten te brengen.
Er staan geen handwerk-lessen op het rooster van het Gymnasium.
De inzendingen geschiedden vrijwillig. En wat was er veel ingezonden! Wat was
het tentoonstellings-zaaltje fleurig van kleur. Er zijn prijzen uitgedeeld en een paar
eervolle vermeldingen. Er was naar patronen gewerkt en er waren eigen vondsten
en ontwerpen.
En dát was het aardige van de tentoonstelling, dat al die handwerken - gewoon en
mooi en héél mooi - gemaakt kunnen worden door meisjes, die op dit gebied niets
bizonders leeren. Dat heeft misschien bij de niet-inzendsters ineens de gedachte
gewekt: Hè ja, zoo'n gezellig kussen met blauw en oranje, wat zou dat een prettig
ding zijn om naar te kijken, als het in een hoek van de bank in de huiskamer lag,...
zoo'n saai rieten mandje eens op te monteren met die kleurige haaksels, zoodat het
ineens een decoratief werkmandje wordt op een tuintafel... zoo'n geestig eiwarmertje
zou ik nog juist kunnen maken van de restjes van de theemuts...
En de Paasch-vacantie staat voor de deur - de Paaschvacantie met mooie dagen
van fietstochten en picnics en tennismiddagen; en de verraderlijke April-buien, die
ineens alle lente-plannen verstoren en ons naar huis drijven, om de kachel, rond de
theetafel, als op een winterschen dag.
Er is veel verschillend genoegen in de wereld en elke tijd heeft z'n eigen vermaken
en z'n eigen genot. Maar er is ook vreugde, die van alle tijden is, misschien is dat de
zuiverste vreugde.
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En wat van geslacht op geslacht een vreugde geweest is in de huizen der menschen,
wat we van klein kind af toch tot onze kostelijkste uurtjes rekenen, dat is: het samen
zitten, rustig verdiept in het werk onzer handen, terwijl één uit den kring vertelt of
voorleest.
Misschien komen we in de schooltijden wel eens te weinig toe aan die stille uren
van gezelligheid; in de vacantie met alle Paasch-Zondagen hebben we de gelegenheid
om met het zorgvuldig-uitgezochte boek de theeuurtjes weer tot de beste uren van
den dag te maken.
***
Een schat van voorleesboeken heeft Selma Lagerlöf ons gegeven. Ze bracht ons
bundel na bundel kleine verhalen, waaruit we altijd weer iets kunnen vinden, als we
toevallig bij elkaar zijn, voor korte poos; en ze schonk ons haar boeken, waarbij elk
voorlees-uur doet verlangen naar een volgend uur van samenzijn. Haar rijkste boek
is zeker Gösta Berling. Maar wie, behalve in de kinderjaren ‘Niels Holgerssons
wonderbare reis’ nooit iets van Selma Lagerlöf gelezen heeft, zal goed doen niet
met Gösta Berling te beginnen.
Er is een ander boek, veel minder genoemd en veel minder bekend dan Gösta
Berling en Jeruzalem - zoo'n kostelijk boek om in de vacantie met alle gezelligheid
van een huiselijken kring of vrienden-bijeenkomst dag aan dag te genieten: Het Huis
van Liljecrona.
Dit boek is zooveel eenvoudiger van samenstelling dan Gösta Berling en kan
daardoor ook meegenoten worden door haar, die door Gösta Berling's overvloed nog
overweldigd worden. Het is een boek om over te lachen en te schreien, een boek van
goede en slechte daden, een boek, dat raakt aan de heel teedere gevoelens van een
menschenziel.
Liljecrona is één van de kavaliers uit Gösta Berling, een van die wonderlijkfelle
mannen, die, zooals Jacqueline van der Waals gezegd heeft, ‘hun dwaasheid voor
ernst en hun ernst voor dwaasheid hielden.’ Maar Liljecrona was anders dan die
anderen, minder uitbundig; hij was ook geen eenzame, hij had een zachte vrouw en
lieve kinderen en hij had een eigen huis, dat hem soms zóó trok, dat hij met z'n viool
onder den arm wegvluchtte van de wilde kavaliersbende en doorliep... doorliep tot
hij met zijn verlangend hart zijn huis bereikt had. En wàt voor een huis was het zijne:
‘Er was geen mooier plekje op de wereld... Daar lag de tuin, de appelboomen bloeiden.
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HET HUIS VAN LILJECRONA
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Dat had hij immers op alle hoeven gezien, 't was alleen maar, dat ze nergens zóó
bloeiden als hier in dezen tuin.
Denk er om, 't was morgen en heel vroeg!
De plantjes begonnen op te komen. Wat stonden ze daar allerliefst, de erwten en
boonen met hun twee dikke zaadlobben en hoe mooi gelijk kwamen de worteltjes
en raapjes op. 't Alleraardigste waren de kleine gekroesde peterselieblaadjes, die de
aarde boven zich ophieven, alsof ze nog verstoppertje met het leven speelden.
En hier was een klein bedje, waar de streepen niet heel gelijk op waren en waar
de kleine vierkantjes er uit zagen als een staalkaart van alles wat er geplant en gezaaid
kon worden. Dat was de tuin van de kinderen.
Liljecrona zette vlug de viool aan de kin en begon te spelen. “'t Zijn geen weelde,
geen uitspattingen, die me weglokken” speelt hij. “Geen liefde voor andere vrouwen,
geen eer, maar de bekoorlijke veelzijdigheid van 't leven.
Ik moet er al de schoonheid, de bitterheid, den rijkdom van voelen om mij heen.
Maar nu heb ik er genoeg van, ik ben moe en verzadigd. Ik wil mijn huis niet verlaten.
Vergeef me, heb geduld met me.”
Hij blijft ook acht heele dagen en is al dien tijd gelukkig als een kind. Hij is verliefd
op alles thuis, op vrouw en kinderen en denkt niet aan Ekeby.
Maar dan komt er een morgen dat hij weer weg is. Hij kon het niet langer dragen,
het was te veel geluk voor hem.’
Dit lezen we van Liljecrona in Gösta Berling en nu heeft Selma Lagerlöf in het
Huis van Liljecrona de geschiedenis gegeven van Maja Lisa, de toekomstige
huisvrouw van Liljecrona, die samen met hem zal wonen in dat vriendelijke huis.
En dat meisjesleven beschrijft Selma Lagerlöf ons in den haar eigenen, verrassenden
vorm.
Maja Lisa heeft het niet goed; ze heeft haar heerlijk huis en een allerliefsten vader,
maar hij hertrouwt met een sluwe, zelfzuchtige vrouw, die Maja Lisa's leven verbittert.
En Maja Lisa, om haar vader, die een hartlijden heeft, te ontzien, verzwijgt haar leed.
Maar dan komt haar dierbaarste vriendin logeeren, en 's avonds laat, als iedereen
slaapt, komt ze in Maja Lisa's kamer sluipen en in dat vertrouwelijk uur zal ze
eindelijk haar bedroefd hart aan Anna kunnen uitstorten.
- Ik zal je 't verhaal van sneeuwwitje vertellen, zegt Maja Lisa.
- Zoo, dàt verhaal, zei Anna en ze zag er niet zoo heel blij uit. Ja 't is lang geleden,
dat ik dat heb gehoord.
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... En nooit had Sneeuwwitje er over gedacht, dat haar zóó'n groot ongeluk kon
overkomen als op een mooien morgen in den vorigen zomer, toen ze met haar lieven
Vader naar het hooien ging kijken.
- Wat dat verleden zomer? viel Anna haar snel in de rede. Ik meende dat
Sneeuwwitje duizend jaar geleden leefde.
- Ik heb nooit anders gehoord, dan dat Sneeuwwitje nu nog leeft en dien dag, dat
ze met haar lieven vader uitging, was ze juist negentien jaar geworden en Vaderlief
was vijftig, maar dat kon je bijna niet aan hem zien.
En nu vertelt ze verder, vertrouwelijk-stil en spottend om den humoristischen kant
van den droevigen keer, dien haar leven genomen heeft; maar ze noemt zichzelve
niet, ze vertelt het aan de begrijpende vriendin, alsof ze haar een gewijzigd sprookje
van Sneeuwwitje verhaalt.
Later, als haar vriendin Britta trouwt en als Maja Lisa, niet voldoen mag aan haar
belofte, de bruiloft mee te maken, hoe zielsongelukkig is ze dan alleen in huis achter
gebleven en hoe ziels-ongelukkig is de bruid op haar bruiloftsfeest, nu de liefste gast,
Maja Lisa, aan den disch ontbreekt.
‘Maja Lisa zat voor den haard in de keukenkamer te schreien. Maar... vreemd. Ze
meende, dat ze gerinkel van bellen hoorde en paardengetrappel. En vioolspel! daar
kon ze zich niet in vergissen. De hemel was helder en vol sterren. De sneeuw op het
veld en de rijp op de boomen waren zelf gaan lichten. Als ze bij het venster kwam,
was het alsof ze in een verlichte kamer keek.
Ze zag duidelijk, dat een bruidsstoet kwam aanrijden door de laan. In de eerste
slee zaten de speelmannen met de violen onder de kin en streken met alle macht over
de snaren. In de tweede zaten de bruid en de bruidegom, en de bruid had geen shawl
over het hoofd willen hangen, maar liet haar kroon schitteren in het witte sneeuwlicht.
Daarachter kwam slee op slee met de bruidsmeisjes en de bruidsjonkers.
En de bruidsdans wordt gedanst, niet in het huis van de bruid, maar in de leege
keukenkamer van Maja Lisa's huis.
En toen Maja Lisa nu de bruid omhelsde en later den bruigom en al de anderen
de hand schudde, toen was het hun eerst, alsof de ware bruiloftsvreugde over hen
kwam.
Zie, Maja Lisa kon al haar verdriet van zich afzetten en zóó vroolijk zijn, dat
andere menschen ook dachten: Er is niets zoo heerlijk als het leven! 't Is niet waar,
dat het akelig en moeilijk is. Het is heerlijk!’......
Zoo is dit boek vol verrassingen, vol onverwachte tooneelen; maar men moet
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uit een boek, dat men bewondert, niet al te veel vertellen. Het is allerminst een boek
om dóór te vliegen; het is één van de boeken, die tot hun vólle recht komen, als we
weer zoo gezellig-ouderwetsch met de handwerken rond de theetafel zitten en samen
luisteren en samen stil zijn en samen genieten van wat ons aan dwaasheid, aan
schoonheid, aan ernst en aan liefde in dit boek gegeven wordt.

Bladvulling
En hij dacht: Hoe kan het toch zijn, dat ik me vaak zooveel bekommeringen schep
en het leven zoo moeilijk vind? Is er iets meer noodig dan zonneschijn en zulk heerlijk
weer, om zoo gelukkig te zijn, als een kind van God in den hemel maar wezen kan?
SELMA LAGERLÖF
Wij doen altijd verkeerd, als wij te veel denken aan wat wij denken en zijn.
Uit: ‘Aurora Leigh’.
Zie, zooals muziek
Nog natrilt in een kamer, en een poos
De leege stilte een lang're vreugd doet zijn,
Zóo is er vreugde in nacht na zonneglans,
Zoo is er vreugde in 't luisteren naar den klank
Der voeten van een vriend, die weggaat 's nachts.
En zoo zal elk, die ééns genoten heeft,
't Genot nog kennen in zijn eenzaamheid,
Want wat men ééns geniet, gaat nooit voorbij.
A. VERWEY
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Het bezoek
door Ernst Zahn
(Uit het Duitsch vertaald door E.v.S.K.)
I
ZIJ waren vier vrienden, in de jaren, waarin men zoo gaarne het leven met al zijn
ervaringen nog eens opnieuw zou willen beginnen, en zij spraken van de veroveringen,
die zij destijds gemaakt hadden. Professor Findeisen vertelde:
Toen ik nog een jongen was kwam ik in vacanties nogal eens met mijn zuster bij
verre bloedverwanten, die aan het Vierwoudstrekenmeer een boerenhofstede hadden.
Dat is een gebeurtenis geweest, die mij altijd is bijgebleven. De herinnering daaraan
had de jaren tusschen mijn laatste bezoek als knaap en een voorgenomen weerzien
van deze menschen toen ik intusschen tot jongeling was opgegroeid, overleefd. Mijn
ouders besloten n.l. dat Cornelia, mijn zuster, en ik, Neef Amrein weer eens een
bezoek zouden brengen, toen wij tegelijk waren teruggekomen van een wat langer
verblijf in het buitenland dat aan onze algemeene ontwikkeling was gewijd. De
levensmiddelen waren toen in de steden schaarsch en duur. Men was er vooral op
bedacht in goede betrekkingen te staan tot alles wat den landbouw betrof en daarom
ook stelden Vader en Moeder er bijzonder prijs op dat wij naar de Amreins weer
eens eenige dagen zouden toegaan, van wie wij de groenten en vruchten betrokken
en verkregen en die zich al meermalen erover verwonderd hadden, waarom niemand
van den huize Findeisen meer eens bij hen kwam. Wij waren niet gewoon onze oude
lieden tegen te spreken en keken elkander, toen wij na de bekendmaking van dit ons
voorgeschreven bezoek alleen waren, onwillekeurig vragend aan. Ieder wilde gaarne
eerst van de ander hooren wat deze over de in het vooruitzicht gestelde reis zou
zeggen. Cornelia was een slank en mooi meisje met zwart, nieuwmodisch opgemaakt
haar en in haar manieren een beetje uit de hoogte. Zij had zich deze aangewend op
een kostschool in Parijs waar men met handschoenen aan naar bed ging en niet mocht
zeggen dat men thuis geen automobiel had. Zij verklaarde dat zij nu juist zoo gaarne
eens zou zijn thuis gebleven om met de jongelui uit de stad tennis te spelen en het
leven te genieten. Ik echter bracht haar in herinnering welke heerlijke dagen wij
vroeger in Posthumen hadden doorgebracht. Ik was van meening dat het ook ditmaal
misschien wel een genoegen en in ieder geval vermakelijk zou worden en wij konden
immers
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ook weer huiswaarts keeren als de zaak ons eens niet zou bevallen. Cornelia haalde
het fijne rechte neusje op en zei dat ze nog altijd de lucht rook, die uit alle kamers,
alle kleeren en gesprekken van de Amreins haar tegemoet kwam. Dat bracht ook mij
op eenmaal in herinnering, dat er in Posthumen ook schaduwzijden waren. Maar ik
woog er de voordeelen nogmaals tegenop en hield mijn zuster en mijzelf voor, dat
er toch aan het bezoek geen ontkomen was en wij het maar zonder vooroordeel
moesten ondernemen.
Niet lang daarna gingen wij op reis.
Posthumen was noch per stoomboot noch per trein te bereiken. Daarom haalden
ons de kinderen Amrein met een roeiboot van het dichtst bijzijnde plaatsje aan de
overzijde van het meer af. Een van beiden was een nichtje. En zij heette Candida;
terwijl haar blonde broeder enkel den naam droeg van Godfried.
Wij, Cornelia en ik, stonden te wachten bij de landingsplaats, toen de twee kwamen
aanroeien. Ik zag wel, dat ook zij geen kinderen meer waren. Godfried, flink
opgeschoten, nog zonder baard, stond in zijn Zondagsche pakje aan het roer, terwijl
zijn zuster, met den rug naar mij toegekeerd, zittend de riemen bewoog. Weldra legden zij aan. Over Godfried's gezicht, dat knapper en zachter was dan
dat van menig meisje, vloog een blos tot onder het mooie hoog-blonde haar, toen hij
op ons toetrad. Het kwam mij in datzelfde oogenblik voor, dat de vreugde over het
weerzien ook bij de kinderen Amrein niet zoo zonder meer was en dat zij
overeenkomstige weerstanden in zich omdroegen als Cornelia en ik.
‘Dag,’ zeide Godfried, met een kortheid, waarop de boeren van die streek zich
toeleggen en reikte mij zijn breede hand. Misschien had hij er wel volgens opdracht
aan toe moeten voegen, dat hij zich over onze komst verheugde; er kwam echter
niets van dien aard over zijn lippen. Meer nog verongelukte zijn begroeting bij
Cornelia; zij scheen n.l. eerst niet van plan te zijn geweest hem een hand te geven,
en toen hij haar nu de zijne reikte, kwam zij hem zoo aarzelend met haar lange smalle
vingers tegemoet, dat hij alleen nog maar de toppen even raakte en zijn stevigen poot
met een gebaar terug trok, alsof hij in doornen gegrepen had. Hij nam echter het
meisje op van het hoofd tot de voeten, niet verlegen, eerder verwonderd en een beetje
verbouwereerd.
Intusschen was ook Candida naderbijgekomen, die nog bezig was geweest met
het vastleggen van de boot. Zij was twee jaren jonger dan haar broer,
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wist zich echter beter voor te doen en leek mij over het geheel genomen een flinke
deern. Ik had haar in mijn herinnering als een mager, hoekig, niet mooi en stug klein
meisje, dat wij jongens dikwijls geplaagd hadden en waarmee ook Cornelia, die zich
altijd meer aan onzen kant geschaard had, niets had weten aan te vangen. Nu stond
zij voor mij, niet bepaald als een soldaat, eerder wat onverschillig van houding, de
heupen breed, het aardig gevormde hoofd met zwart kroeshaar bedekt. Zij had
zomersproeten in het gezicht maar fijne goedgelijnde trekken en een mooie blanke
huid. Zij richtte een paar groote, koele oogen op mij en overtrof de woordkarigheid
van haar broer door aan haar korte begroeting de vraag toe te voegen, of wij een
goede reis hadden gehad.
Ik gaf een bevestigend antwoord en een gevoel van welbehagen stroomde door
mij heen; ik kon het op dat oogenblik niet betreuren dat wij het bezoek ondernomen
hadden, wist echter niet waarom.
Terwijl het meisje ook Cornelia begroette en beiden elkander opnamen op een
manier alsof geen van beiden van de ander iets van eenige beteekenis verwachtte,
sprong Godfried Amrein weer in de boot. Wat te doen stond en dat men meteen weer
vertrekken zou, dat werd wel niet met zooveel woorden gezegd, maar het was duidelijk
dat het aller bedoeling was, en zoo stapten dan ook mijn zuster en ik in het plompe
zwaargebouwde vaartuig. ‘Wil je soms roeien?’ vroeg Candida mij.
Ik verbaasde mij over twee dingen. Zij scheen zich blijkbaar te herinneren, dat ik
als knaap bijzonder veel hield van roeien, en verlegen scheen zij ook niet; want zij
sprak mij met jij en jou aan, alsof wij elkander gisteren voor het laatst gezien hadden,
maar dat was te verklaren uit het feit dat wij familie van elkander waren.
‘Roei gij maar,’ zeide Cornelia, die zeker niet veel vertrouwen in mijn kunst had,
koel en joeg met haar vreemd doen het tweetal weer uit de moeizaam verkregen
vertrouwelijkheid in de bevangene stemming van het begin terug. ‘Zeg toch jij,’
voegde ik haar toe, met een ergernis, die ik zelf niet ten volle begreep, zette mij neer
op de plaats van Candida en greep de riemen.
Onze nicht ging naast mijn zuster op de breede achterbank zitten. Zij deed daarbij
niet verlegen, maar nam zonder iets te zeggen de plaats in, die haar toekwam en die
bij haar forsche gestalte de grootste helft van de bank beteekende. De tengere Cornelia
moest zich dun maken en trok een kwalijknemend gezicht. De boot zette zich in
beweging. Onze neef en nicht wisselden nu en dan enkele woorden over een berg,
die van de boot uit zichtbaar was en waar
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onder toezicht van een ouderen broer het vee van de Amreins des zomers weidde.
Zij schenen gemakkelijk en goed met elkander te zijn en te meer tot elkander zich
te voelen aangetrokken als wij voor hen een vreemde wereld vertegenwoordigden.
Cornelia zat in een onverstoorbaar zwijgen op haar plaats. Haar blik dwaalde weg
naar de prachtige meeroevers, naar de bergen en de wolken aan den hemel, maar ik
geloofde op te merken dat zij enkel van spijt over de haar onsympathieke logeerpartij
niet van de heerlijke natuur kon genieten. Mij zelf was het wonderlijk te moede. Ik
zou gaarne wat met hen gepraat hebben; want ik had voor de Amreins, gedeeltelijk
nog uit de kinderjaren, gedeeltelijk ook door nieuwe indrukken, zeer
vriendschappelijke gevoelens. Maar, terwijl het eene oogenblik het landschap mij
zoozeer in beslag nam dat ik vol bewondering en vreugde daarover was, belette het
andere oogenblik Candida met haar onbekommerde en resolute manier van doen mij
het spreken. Telkens moest ik weer naar haar kijken. Ik had nog nooit zulke klare,
eerlijke oogen gezien. Echter werd ik uit mijn bewondering voor dit zoo aantrekkelijke
weggerukt als mijn oog viel op de sterke doorgroefde werkhanden van het meisje of
wanneer de wind mij den geur toewaaide, dien, zooals het Cornelia terecht was
bijgebleven, de boeren van die streek aan lichaam en kleeren hebben. Een paar malen
zeide ik iets tegen Candida, vroeg, hoe het haar ouders ging, of de hond Phylax er
nog was en dergelijke meer. Zij gaf heel bedaard antwoord; maar haar oogen schenen
te zeggen, dat ik mij maar geen moeite moest geven belangstelling voor te wenden,
die ik toch niet werkelijk had.
Na een tocht van ongeveer een klein uur voeren wij in Posthumen in het bootenhuis
van de Amreins binnen. Het zag er oud en verweerd uit. De boerenhofstede, die van
dezelfde kleur in hout was opgetrokken zag over een heerlijk, sappig-groene, naar
beneden toe glooiende weide er op uit.
Wij stapten uit de boot.
‘Goddank,’ zeide Cornelia naast mij, terwijl onze neef en nicht nog bezig waren
met het afleggen van de riemen en het vastleggen van de boot. ‘Die lucht!’ voegde
zij er met een bijna vermakelijken afkeer aan toe en sloeg met twee vingers haar
mouwen af, alsof ze door de aanraking met Candida waren vuil geworden.
Boven bij het huis vertoonden zich nu de ouders, nog altijd dezelfde statige,
welwillende lieden, zooals ik ze van vroeger kende. Ook zij hadden zich ter wille
van het bezoek uit de stad in hun Zondagsche kleeren gestoken en daar bij ons het
gevoel van eigendunk tegenover een eenvoudige waardigheid,
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die zij bij allen ijver om vriendelijk te zijn toch ook hadden, een beetje begon te
vervagen, viel de begroeting heel hartelijk uit.
Men ging naar binnen, waarbij zelfs Cornelia een lachje te voorschijn bracht. Zij
sloeg, blijkbaar innerlijk een beetje ontdooid, een blik in het rond en verklaarde met
een zucht van verlichting dat het huis toch op een bijzonder mooie plaats stond. Dat
was zeer zeker het geval. Bosch omzoomde de lichte weide, die wij waren
overgestoken. Beneden ons lag het blauwe meer. Over de groene heuvelen rondom
schouwde het donkere, rotsachtige op torens gelijkende voorgebergte en daarbovenuit
verrezen in witte kruinen en lichte spitsjes al de eerwaardige en den Zwitser heilige
Alpentoppen.
Wij werden binnengeleid in de lage, heldere woonkamer. Op de blankgeschuurde
ronde tafel, die in de nabijheid van de lange rij vensters stond, wachtte ons een
broodmaaltijd, die mij als knaap zoo zeer kon behagen en mij ook nu nog met den
in witte gladde flesschen goudachtig blinkenden most, de versche, dikke, op de
spinragdunne worstplakjes van de stad zoo weinig gelijkende sneden ham en het
grove maar smakelijke brood een lust voor de oogen was. Men nam plaats, klonk op
vernieuwde goede vriendschap en at, alsof men niet wist dat men enkele uren later
nog een overvloedig avondeten zou krijgen. Jacob Amrein, de vader, een kolos van
een man, breed van schouders, met een rood gezicht en een zware blonde snor, vroeg
ons naar onze ouders, naar de stad, onze studies en waarom wij nooit meer iets van
ons hadden laten hooren. De ernstige, magere moeder zweeg daarbij en zorgde maar
dat onze borden en glazen niet leeg werden.
Ik had een behaaglijk gevoel, zooals een mensch dat heeft, wanneer zijn maag
wordt tevreden gesteld. Ik bemerkte echter dat Cornelia maar weinig at en vond de
ietwat teleurgestelde opmerking van moeder Amrein, dat het haar zeker niet erg
scheen te smaken, wel te begrijpen. Godfried en Candida keken beiden tegelijk mijn
stijve zuster aan, naar het mij voorkwam meer boos dan verwonderd. Toen verliet
ook mij weer mijn tevreden stemming, ik merkte de eigenaardige kamerlucht op, die
een stadsneus niet goed kon verdragen, miste het dat ik geen servet had gekregen
om mijn mond af te vegen en vond, dat de tafel er zonder tafellaken wel erg kaal
uitzag.
(wordt vervolgd)
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Uit Helene Siegfried's dagboek
vertaald door Lide Duyvis
II
Aan een gevallene
Nu zijt ge dood - versierd door vreemde hand,
Ver van den strijd met donderende schoten,
Heeft dicht bij 't bosch, aan maanverlichten rand,
De aard' zich zachtjes over je gesloten.
Je was zoo jong. Wat bruischte warm je bloed.
Wat zongen in je hart de droomen en de zangen.
Je sterven was, als schoot in reinen gloed,
Een ster door 's hemels donker avondbangen.
Lichtend en overwinnend als je ondergang,
Was heel je wezen van een vlekkelooze klaarheid.
En ieder van je lied'ren was een zang
Vol van verlangen naar het schoone en de waarheid.

Sedert mijn hier-zijn heb ik nog niet met zooveel opgewektheid gewerkt, als nu op
de afdeeling beneden, de tuberculose-afdeeling, waarop ik sedert 20 November
werkzaam ben. Allemaal menschen tusschen 20 en 40 jaar, geen ouderen er onder,
en allen zonder uitzondering hopeloos ziek. Nauwelijks èen van deze 20 mannen zal
dit huis levend weer verlaten.
Maar het is het verzoenende van deze ziekte, dat de patienten altijd vol hoop en
vooruitzichten zijn; dat ze stervend nog van hun spoedige genezing spreken en
plannen maken en geen pijn hebben.
Ik ben hier alleen met de afdeelingszuster. Het is mijn eigen rijk en we kunnen
het dezen armen menschen den laatsten tijd van hun leven zoo vroolijk en prettig
maken als maar eenigszins mogelijk is. Er zijn vele ontwikkelden onder, en de anderen
- de eenvoudigen, maakt de ziekte, ik zou haast zeggen, edeler. Ze hebben allen
zooiets bezields in hun uitdrukking, lezen, denken veel na, zijn fijngevoeliger en
hebben meer behoefte aan liefde dan andere zieken. Er sterven zoovelen. Vandaag
is men nog samen, lacht, spreekt van spoedig gezond worden, van opstaan, van 't
voorjaar. En morgen - zijn ze heenge-
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gaan voor altijd. Dikwijls is het alsof een broeder van ons heenging, en men klemt
de tanden op elkaar, en onderdrukt bittere woorden tegen een noodlot, dat jong
bloeiend leven zoo wreed vernielt. Wat helpt het? Het leven gaat gijn gang, en die
nog hoop hebben, vorderen hun recht, - en zij hebben menschen noodig, die vroolijk
en sterk zijn en hun onwankelbaar geloof met alle middelen ondersteunen. Ik voel,
dat juist hier een gebied is, waar ik alles geven kan, wat ik te geven heb aan warmte
en kracht.
Men zou veel minder teleurstellingen ondervinden, als men de menschen maar
zoo nemen wilde als ze zijn en niet zooals wij ze ons voorstellen.
We dichten hun eigenschappen toe, die ze in werkelijkheid niet bezitten en maken
er hun later een verwijt van, als wij onze vergissing inzien. Niet de anderen dragen
de schuld, wij veroorzaken onszelf de teleurstelling. Telkens weer - telkens weer
opnieuw. Wij brengen hun ons heele, geloovige ik, en zij weten heelemaal niet wat
ermee te beginnen. Wij zoeken diepten in hen, die zij nu eenmaal niet hebben.
Eigenlijk zoeken wij in ieder van hen slechts onszelven. Maar we vinden onszelf
niet. En dat maakt ons dan onrechtvaardig en verbitterd - waarom?
Op een afstand zijn vele menschen aangenaam en inspireer end, die bij intiemeren
omgang allerlei tekortkomingen blijken te bezitten.
Blanketsel en kouliezen maken nu eenmaal alleen effect op een afstand en hoeveel
menschen spelen niet slechts comedie voor zichzelf en de wereld?
1. Advent.
Het is grijs en grauw om ons heen en het stormt. Door de lucht jagen de zwarte
wolken zonder ophouden naar het Zuiden; als droeve zware gedachten jaagt de eene
de andere na. Morgen schijnt de zon misschien weer; ik wil erop wachten en dapper
zijn. En het oude bezielende vaandel met het trotsche devies: ‘Alles of niets’ moet
weer hoog in den wind wapperen. Ik zal het liedje zingen van ‘Zon en Regen’, dat
helpt altijd.
Eigenaardig hoe in negen nachten, die men bij een mensch doorwaakt, en waar het
gaat op leven of dood, een dieper gevoel voor hem rijpen kan. Maar het moet
overwonnen worden - wij mogen niet heimelijk en nutteloos verbloeden, wij, die
eenmaal aan een groote Idee ons leven gegeven hebben.
Dikwijls vlucht ik voor al de ellende in het Rijksmuseum, naar Böcklin en Feuerbach,
of in het Kaiser-Friederich-Huis naar de oude Meesters. Daar is wijding en vrede. -
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‘Sentir que c'est beau, et comprendre pourquoi c'est beau - voilà un grand bonheur.’
Journal de Marie Bashkirtseff.
Er zijn allerlei interessante menschen op deze afdeeling. Daar is ten eerste de schrijver
en geleerde in Bengaalsche talen W., die een werk over Tagore schreef en hem
vertaalde. Een merkwaardig mengsel van intelligentie en krankzinnigheid, met een
gezicht als een Tibettaansche monnik of een fakir, weet ik het! Dan is er Dr. S.
redacteur, vroeger korpstudent te Bonn. Zeer nerveus, zeer ziek; maar men kan het
toch wel met hem vinden. Dan Ludwig R. tooneelspeler, een verboemeld genie, 24
jaar oud, die de heele wereld doorgezigeunerd heeft, een buitengewoon lenige,
donkerkleurige kerel, prachtig en ongebreideld, daarbij goedig als een kind. Hij kan
alles: hij fotografeert, teekent, schildert, filmt, was soldaat, heeft munitie gemaakt
en gaat bij ons langzaam zijn eind tegemoet. Dan een paar kooplieden, geschikte,
rustige menschen; een arbeider en dan nog Schlipki niet te vergeten, het
enfant-terrible. Een Berlijnsche jongen van je reinste water. Brutaal, geestig, voor
alles te gebruiken; - uiterlijk een karikatuur. Ze kunnen allemaal best met elkaar
opschieten en wij voelen ons als èen groot gezin.
Ik ben een uur vroeger opgestaan en zit aan mijn schrijftafel voor al mijn portretten
en groene planten en verheug mij op mijn dagtaak en mijn zieken. En 's avonds ga
ik nog een uurtje naar de familie B. en we zullen samen op de groote divan zitten en
babbelen en nog eens ‘ambt en waardigheid’ vergeten en kinderen zijn. Dikwijls
denk ik al, dat ik niet meer onbevangen vroolijk zijn kan en dat ik al gekomen ben
tot de zelfgenoegzaamheid van een mensch, die denkt ‘dat hij er al is!’ Alles, maar
dat niet! Ik gruwel van zulk soort menschen. Want blij zijn, zich zòo met de volheid
des harten overgeven aan de blijheid, dat kunnen alleen nog de kinderen. Omdat zij
de dingen nemen zooals ze zich aan hen voordoen, zonder nadenken en zonder
vermoeden, dat zooveel wat hen in verrukking brengt, slechts schijn is. En wie van
ons kan nog onbevangen blij zijn zonder alles na te pluizen en te ontleden?

4 December 1917.
Gisteravond bij de T's was het heerlijk. Het deed me zoo goed met deze beide fijne,
beschaafde menschen te zijn, tusschen boeken, mooie schilderijen en goede meubelen.
De oude Baronnesse, 78 jaar - vol leven en ijver - maakt
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schoenen voor de armen, uit overgeschoten lappen en linoleum-afval. Nieuwste
bezigheid voor hoogadellijke dames.
De zon schijnt en alles is veranderd. De zieken zijn vol hoop en alle wimpels van
mijn vast vertrouwen wapperen lustig in de lucht. Geen der zieken is er zich van
bewust, waarom hij vandaag beter is en toch voelen zij het allen vol dankbaarheid het is de zon.
Men moest het zoover kunnen brengen, dat alle menschen, zonder te weten waarom,
vroolijk worden, wanneer men met hen samen is. Het geheime fluidum van den
enkeling moest een bron van vreugde en moed kunnen zijn voor anderen.
Eèn woord, - èen blik - alleen maar de wijze van toehooren, als anderen hun leed
klagen, de dingen, die schijnbaar nietig zijn, dìe juist doen het hem. Hoe zelden heeft
men in ons beroep gelegenheid iets heel bijzonders te volbrengen, een levenreddende
eerste hulp of iets dergelijks? Maar telkens weer de grauwe, droeve, eentonige alle-dag
met vroolijke opwekkende kleine sprankjes te verlichten, dàt kan men. En dat is
eigenlijk de taak van iedere vrouw: zòo stralend en zòo zonnig te zijn, als zij met
mogelijkheid maar zijn kan. In plaats daarvan bederven zij zichzelf en anderen het
leven met hun luimen en nuttelooze wenschen en dagelijksche beslommeringen.
Inplaats van die rustig en stil af te handelen, verheffen zij ze tot den inhoud van hun
bestaan en vergeten bij dienstbodennood, schuuremmers en schoonmaak zichzelven
en het gewichtigste in het leven: de opgewektheid. Zoo gaat het altijd, wanneer men
het middel verwart met het doel. Men zou zich zoo graag een weg willen banen naar
de hoogten om op velden en menschen neer te blikken, en men blijft in de lage
boschjes zoo ellendig steken. Zijn heele leven worstelt men met de klimplanten in
het hakhout en blijft er tenslotte in vast. Met de klimplanten heb ik afgedaan en toch
slaan nog dikwijls allerlei dingen brandende boeien om mijn enkels. Maar het doel
vergeet ik daarbij niet!
Het werk, geheel zonder hulp van een broeder, op deze groote mannenafdeelingen
is zeer vermoeiend. Ik doe het nu ook al 16 maanden. Maar ook vele mooie
waardevolle herinneringen heb ik uit dezen tijd. Van al de honderden menschen, die
onder mijn oogen gezond werden of stierven, zijn vele mij in dierbare herinnering
bijgebleven. Menschen, die het toeval binnen deze muren leidde, brachten hier
dikwijls een belangrijk stuk van hun leven
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door, en zijn dan spoorloos verdwenen in den maalstroom van dit reusachtige Berlijn.
Sommigen is men nader gekomen, men leerde hun innerlijk leven kennen en ziet ze
dan nooit weer.
Daardoor verliezen de patienten voor ons het persoonlijke, ze worden meer en
meer ‘typen van hun soort’; men noemt dat ook wel ‘afgestompt’ zijn. Men wordt
het helaas ook - Goddank - tegenover velen. Men moest het zelfs worden, daar men
het als vrouw, vrouwelijk alles meevoelend, anders niet zou kunnen volhouden. Er
zijn in ons beroep omstandigheden, waar deze zakelijke, onpersoonlijke, zuiver
wetenschappelijke houding de eenige redding is, wanneer we ons niet innerlijk
overwonnen willen geven. En ik heb het op andere afdeelingen, zoowel als op deze,
wel grondig moeten leeren. Nu kan ik het en ben daar zeer dankbaar voor. Het is
geen gevoelloosheid tegenover het lijden van anderen, maar een drang tot een
noodzakelijk zelfbehoud, zoodat men niet door al te intens meevoelen, zijn eigen
zenuwkracht uitput. Daarbij is evenwel het gevaar groot, dat de zieke voor wie men
‘zuster’ wil zijn, slechts tot een ‘geval’ wordt, - waardoor dan ook velen van ons
werkelijk afstootend worden. Ik vermijd het daarom uit beginsel zooveel mogelijk
ooit van ‘gevallen’ te spreken. Voor mij is en blijft de patient in de allereerste plaats
mensch, en zijn geestelijke toestand ìs voor mij minstens zoo belangrijk als zijn
lichamelijke ziekte, zelfs al is deze op zichzelf ook interessant. Dat voelen de zieken
ook en zijn er dankbaar voor, dikwijls nog meer dan voor de zorg voor de genezing
van hun ziekte, daar ze in de meeste gevallen hun toestand niet inzien.

12 December 1917.
Grijze hemel, grijze wolken, nat, koud, zwart asphalt - alles kleurloos en dood. Men
heeft het innerlijk zoo koud. Ik heb verlangen naar warmte en bonte, heldere kleuren,
naar liederen en lachende, vroolijke menschen.

16 December 1917.
Kerstmis. - Waar is dat zeldzame, verwachtingsvolle, vroolijke voorgevoel, wàar de
stille vrede, die ieder om dezen tijd gewoon is met zichzelf en met zijn lot te sluiten?
Men denkt aan hen daarbuiten in het veld en men is zoo in 't geheel niet gestemd tot
lichtglans en vreugde. De derde maal al, dat ik ver van huis ben!

6 Januari 1918.
Ik heb in lang niet geschreven en toch brachten de voorbijgegane dagen zooveel
heerlijks en treurigs. Daar waren de kerstdagen met kaarsenschijn
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en liederen en de glanzende oogen van de zieken, ondanks oorlog en nood. Toen
kwam oudejaarsavond met een vroolijk feest met muziek op de afdeeling en in het
nieuwe jaar was ik op een bruiloft. Maar ik vermocht niets vast te houden van dit
alles, hoe heerlijk het ook was. Er is een eigenaardige rustelooze stemming in mij,
veel heimwee naar de bergen en een brandend verlangen naar de menschen, die ik
lief heb. Ik kan mijzelf niet baas blijven en heb afleiding noodig. Het tooneel en
andere indrukken van kunst doen mij goed en geven langzamerhand de rust en de
gelijkmatigheid terug.

24 Januari 1918.
Ondervinding en nadenken doen mijn geloof, dat onaastastbaar scheen, wankelen.
Sedert weken een chaos van gedachten en gevoelens, die mij opjagen en verlammen.
Het is moeilijk de banier trouw te blijven, die zoo weinigen volgen, terwijl anderen
tegelijkertijd hun triumfgeschreeuw aanheffen... Ik begin onuitsprekelijk te verlangen
naar een homogene, meeslepende kracht. Nu een mensch om je heen te hebben, die
zegt: ‘Laat je er niet onder krijgen, voorwaarts, trouw aan het oude wachtwoord.’ Er
is nog zooveel onuitgeleefde liefdeskracht, waarvoor het beroep ondanks alles maar
surrogaat is. -

5 Februari 1918.
De neerslachtigheid van de vorige dagen is gelukkig overwonnen en de oude rust en
kracht zijn, hoewel zonder vroolijkheid, teruggekeerd. Ik werk zeer intens, dat helpt
altijd.

12 Maart 1918.
Schlipki is dood. Onze arme, kleine, vroolijke Schlipki. Na een hevige bloedspuwing
is hij er niet weer bovenop gekomen en eindelijk heel stil ingeslapen. Hij lag zoo
rustig als in een droom, met een merkwaardig vroolijke en vredige uitdrukking op
zijn wit, smal kindergezicht. Allen missen hem, wij het allermeest, en dikwijls luister
ik onwilkeurig naar zijn frissche, opgewekte stem. Arme kleine vent, hij had het
leven nog zoo lief. (slot volgt)
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De school voor maatschappelik werk
door C. Meursing
TOEN ik voor 't eerst het programma van de School voor Maatschappelik Werk zag,
maakte dit op mij geen sympathieke indruk. Het kwam mij zeer oppervlakkig voor:
van alles wat en niets goed. Zo ongeveer, alsof men de opleidingen voor Mr. in de
rechten en voor bewaarschoolonderwijzeres dooreen gehaspeld had, maar dan van
beide een heel klein beetje. Ik besloot dan ook er tegen het advies van mijn raadgevers
in, niet heen te gaan. Maar later, toen ik eenmaal wist, wat ik worden wilde, n.l.
woningopzichteres, en ik begreep, dat de zekerste weg om dit te bereiken liep door
de rijstebrijberg van de School voor Maatschappelik werk heen, heb ik deze aanvaard
en - ik heb er genoten met volle teugen, alle drie jaar, dat ik er geweest ben. Het is
net, of de directrice, Mej. E.C. Knappert, de toverformule weet om vanuit het hele
land de personen, die een bepaald vak extra goed meester zijn naar de school te
lokken om er ons op de meest duidelike manier van te vertellen. En je hoort er niet
één bepaalde opvatting verkondigen, hoewel ik geloof, dat de school over 't algemeen
rose getint is, maar van allerlei richtingen tref je er aan, zowel wat de docenten als
de leerlingen betreft en dat maakt de opleiding juist zo interessant. Je zult daardoor
niet zo gauw in je mening aan 't wankelen worden gebracht; je blijft meestal toch,
zoals je 't in je omgeving thuis geleerd hebt, of zoals je aard het je voorschrijft, maar
goed is het ook eens de mening van andersdenkenden te horen en er je eigen opvatting
aan te toetsen.
Maar van welke richting je dan ook bent, de directrice leert je wel met nadruk, dat
alle mensen, arm of rijk, evenveel behoefte hebben aan een menswaardig bestaan en
er ook evenveel recht op hebben. En dat we ons nooit iets mogen laten voorstaan op
onze betere maatschappelike positie dan waarin de personen verkeren, met wie we
door ons werk in aanraking zullen komen. Ook grift ze ons zo buitengewoon duidelik
in ons brein, dat we trouw moeten zijn aan ons werk, dat men ten allen tijde op ons
moet kunnen rekenen, dat we niet uit de weg mogen gaan voor moeilikheden of
pretjes, maar dat we moeten doen, wat we beloofd hebben en wat de mensen van ons
verwachten. Ik geloof, dat dit juist de voornaamste reden is, waarom het zo prettig
op de school is, dat je er leert jezelf aan te pakken en te werken. Menigeen keert
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met tranen in de ogen uit de directrice-kamer terug, waar ze juist een flinke
terechtwijzing heeft ontvangen, die ze op dat moment misschien min of meer
onverdiend vindt. Maar toch: op een hoge uitzondering na aanvaarden zij dit allen
en worden zij gebracht tot steeds meer krachtsinpanning en overgave aan het werk.
Het valt je ook telkens weer op, als je als oud-leerling de school weer eens bezoekt,
hoe opgewekt de stemming is en hoe zo goed als allen het als een groot voorrecht
beschouwen de school te mogen bezoeken.
De meeste meisjes, die op de school komen, zijn jong. Dit ligt zo in de aard der
zaak. Zij komen met haar 18de jaar van de H.B.S. of een dergelike inrichting en
moeten dan kiezen, wat ze verder willen gaan doen. Aan de universiteit studeren lokt
velen aan, maar dat blijkt later ook voor sommigen te zwaar te zijn of zij bereiken
toch geen bepaalde graad, omdat ze voor die tijd getrouwd zijn. De studie is dan
natuurlik niet vergeefs geweest, maar toch is haar verdere leven in 't geheel niet in
overeenstemming met het vak, waaraan zij zich enige jaren gegeven hebben. Dit nu
is met de School voor maatschappelik werk zo iets geheel anders. Elk jong meisje,
dat daar de 3-jarige cursus meemaakt, kan dit beschouwen als de vooroefening voor
elke werkkring, die zij later vervullen zal, het zij ze trouwt of meer direct
maatschappelike werkster wordt. Voor de vakken, die op het huishouden of de
kinderverzorging betrekking hebben, spreekt dit vanzelf, b.v. huishoudkunde, hygiëne,
verstelnaaien, opvoedkunde, fröbelen. Maar ook de zuivere theorethiese vakken als
staathuishoudkunde, volkshuisvesting, sociale wetgeving zijn nuttig voor iedereen.
Want is het niet noodzakelik, dat ook de huisvrouw iets weet van de samenstelling
van de maatschappij, wat daarvan de fouten zijn en hoe verschillende partijen die
trachten veranderd te krijgen? Dat zij leert inzien, hoe de arbeidersklasse tot haar
eisen om lotsverbetering gekomen is en op welke manieren zij die tracht te verkrijgen?
Dit alles doet haar meeleven met de dingen om haar heen en doet haar naast de taak
van huisvrouw en moeder die van lid der maatschappij niet vergeten. Waar zij ook
komt te wonen, hetzij in de stad of op het land, overal zal zij het inzicht meedragen,
dat haar op de school gegeven is en zal zij trachten in haar omgeving iets van die
idealen tot werkelikheid te brengen. Is haar man b.v. directeur van een fabriek, dan
zal zij allicht iets voor de arbeiders kunnen doen. In kleine dorpen zal zij in haar
omgeving de stoot kunnen geven tot allerlei opvoedend maatschappelik werk:
kinderclubs, bibliotheek enz. Overal valt er nog zoveel te veranderen op grote en
kleine schaal, waaraan de vrouw zo'n werkzaam aandeel kan hebben.

Droom en Daad. Jaargang 1

42
En dan zijn er nog de vakken, die er meer speciaal op ingericht zijn onze kunstzin
en gevoel voor de natuur te versterken en die van zo heel grote waarde kunnen zijn
voor ons zelf en de mensen, met wie we in aanraking zullen komen en die we er op
onze beurt weer van kunnen doen genieten, als daar zijn de cursussen over: ‘geestelike
beschaving van Europa’, Dante's Paradiso, Goethe, Shakespeare, Rembrandt, de
sterrenhemel, de levende natuur enz. enz.
Dat overgrote program met zijn sterk uiteenlopende vakken maakt ook, dat iedereen
er wel iets vindt, waartoe ze zich biezonder voelt aangetrokken en waarin ze in
meerdere of mindere mate iets presteren kan. Het gebeurt wel, dat een leerling de
grootste moeite heeft met de theoretiese vakken en misschien wel bij zich zelf denkt:
ik hoor hier niet, ik ga maar weg. Maar dan blijkt het opeens, dat ze zo biezonder
goed met kinderen kan omgaan en wordt het haar duidelik, dat ook voor haar een
mooie taak in de toekomst is weggelegd. Het maatschappelike werk is zo uitgebreid;
men kan aan 't hoofd van een grote instelling komen te staan of heel bescheiden een
kleine plaats innemen, die niet in 't oog valt. Beiden zijn even nodig. Die meer geschikt
zijn met volwassenen om te gaan, zullen haar weg vinden en ook degenen, wier aard
meer op de omgang met kinderen is ingesteld. Niemand behoeft verlegen te staan
een keuze te doen; weet men het in 't begin van de cursus nog niet, dan zal men het
zeker wel vinden gedurende de drie jaar, dat men de school bezoekt, 't zij dat men
zelf een ingeving krijgt of een goede raad ontvangt van de directrice, die een
merkwaardige kijk op mensen heeft en daarbij een uitgebreide kennis bezit aangaande
de takken van maatschappelik werk in ons land (en ook daarbuiten!), waar hulp
gevraagd wordt en waar hulp gewenst zou zijn.
Nu nog iets over degenen, die op latere leeftijd met maatschappelik werk willen
beginnen, waartoe ik zelf behoord heb. Al zijn de meeste leerlingen tussen 18 en 25
jaar oud, er is volstrekt geen bezwaar om ook op latere leeftijd met de cursus te
beginnen. Integendeel: ik voor mezelf heb de indruk gekregen, dat ouderen nog beter
de waarde begrijpen van veel, dat haar op de school geboden wordt en dat ze in veel
opzichten het beter in zich kunnen opnemen. Ook staan na afloop van de cursus een
groter aantal vakken voor hen open, omdat jonge meisjes nu eenmaal over 't algemeen
minder geschikt zijn voor bepaalde vakken op maatschappelik gebied en er ook niet
voor gevraagd worden.
‘De school is burgerlik’ hoort men wel eens beweren van sociaal democratiese
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zijde. Zeker, dat is in een bepaald opzicht het geval. De meisjes, die er komen, behoren
meestal tot de gegoede of zelfs zeer gegoede klasse. Dit komt, omdat het schoolgeld
hoog is en de meeste vakken, waarvoor men er een diploma kan krijgen, verre van
winstgevend zijn. Maar dat neemt niet weg, dat er op de school heel wat zaadjes
gestrooid worden, die het maatschappelik geweten van velen zullen wakker roepen
en hen tot daden zullen brengen van maatschappelike rechtvaardigheid en algemene
mensenliefde. -

Onze bijlage aant.
De teedere Engelsche schilder Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) geeft ons op deze
plaat waarschijnlijk het oogenblik weer, waarop Ophelia tot Hamlet zegt:
‘Mijnheer, 'k bezit van u gedachtenissen,
Die 'k lang verlangde u terug te geven;
Ik bid, neem ze in ontvangst nu.’

Maar hij, die weet, dat hun gesprek beluisterd wordt, en die besloten is de rol van
verdwaasde te spelen, antwoordt afwerend: ‘Neen, niet ik; ik gaf u nooit iets’; waarop
zij klagelijk haar fijn-voelende, bezeerde meisjeshart openbaart in deze woorden:
‘Geëerde heer, ge weet zeer wel, ge gaaft ze;
En, bijgaand, woorden van zoo zoet een keur,
Die dingen schatten maken; heen hun geur,
Herneem ze; want voor hen die edel denken,
Wordt arm het rijkst geschenk, als hartloos zijn die schenken.’

Bezeerd, teleurgesteld is de uitdrukking van Ophelia's gezichtje, dat zich, als om
haar tranen te verbergen, afwendt, terwijl haar hand Hamlet de eens met zooveel
vreugde in ontvangst genomen geschenken voorhoudt.
Maar de uitdrukking van zijn gelaat getuigt van feller en ondragelijker lijden, dan
een ontgoochelde liefdesdroom; hier kerft de bitterheid trekken van ouderdom in een
nauwelijks volgroeid gezicht; hier zien we den knaap, die het heiligste van zijn leven,
het beeld van zijn moeder, ontluisterd weet.
ANNIE SALOMONS
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De groet van den dageraad
door Ella Wheeler Wilcox
(vertaald door AD)
Luistert naar den groet van den Dageraad:
Let wel op DEZEN DAG.
Want hij is 't LEVEN, ja 't LEVEN van het LEVEN!
Zijn korte duur omsluit de mogelijkheden en veelzijdigheden van uw bestaan;
De zegen van groei,
De glorie der daad,
De schittering van schoonheid.
Want gisteren is slechts een droom
En morgen slechts een visioen,
Maar 't heden goed geleefd,
Maakt van ieder gisteren een droom van geluk,
En van ieder morgen een visioen van hoop
Let wel daarom op DEZEN DAG,
Dit is de groet van den Dageraad.
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Franz Schubert
1797-1828
door Cornelia Voûte
‘Ich singe wie der Vögel singt,
Der in den Zweigen wohnet,
Das Lied, dass aus dem Herzen dringt
Ist Lohn der reichlich lohnet’.
(Vrij naar Goethe)

BIJ het neerschrijven en uitspreken van dezen naam worden bij mij herinneringen
opgeroepen, die zoo liefelijk en vertroostend en verwarmend zijn, dat het mijn wensch
is ook bij hen, die de muziek liefhebben, maar Schubert weinig kennen, liefde voor
dezen toonkunstenaar te kunnen opwekken en hen door eenige mededeelingen uit
zijn àl te kort, maar overrijk bestaan te kunnen stemmen tot bewondering en
dankbaarheid voor de goddelijke gaven van

FRANZ SCHUBERT

1797-1828

een man, die met de kwistigste hand zijn heerlijke muziek om zich strooide, en die
ons zal blijven verkwikken en ontroeren, omdat in hem leefde wat Beethoven heeft
genoemd ‘de goddelijke vonk’.
Het leven van dezen lieveling der goden is uiterlijk bezien één strijd om het bestaan
geweest, maar niet minder groot was de strijd dien hij innerlijk had te voeren.
Bedenken wij eens dat zijn gaven tijdens zijn leven feitelijk nooit verder zijn
gedrongen dan zijn trouwen vriendenkring. Hij heeft vergeefs gehunkerd naar de
erkenning van zijn waarde door zijn groote tijdgenooten, in de eerste plaats door
Beethoven zelf; hij heeft gestreefd om een vaste positie te verwerven - niets van dat
alles is hem vergund. Hij, de schepper van de zuiverste melodieën, van een
duizendvoudigen rijkdom aan liederen, kamermuziek en orkestwerken, heeft
onafgebroken armoede
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geleden, hij kon soms niet in het allernoodigste voorzien - hij heeft zich moeten
plooien in de ondergeschikte betrekking van huismuziekleeraar en zijn eten gekregen
uit de knechtskeuken, terwijl de grafelijke familie in hooge afzondering de maaltijden
gebruikte.
Hij heeft nooit een eigen woning, nooit een eigen dak boven het hoofd gehad, hoe
bescheiden ook; steeds was hij de meer of minder welkome huisgenoot van een zijner
vrienden, met wie hij vaak op ontroerende wijze ‘in gemeenschap van goederen’
leefde.
Hij had geen eigen plaats op deze aarde, en met het grootste recht kon hij in ‘Der
Wanderer’ zingen:
‘Ich bin ein Fremdling, überall.’

Niet minder tragisch toepasselijk op zijn leven van armoede en ontbering is een
dichtregel uit het lied ‘der Leiermann’ dat hij een jaar vóór zijn dood componeerde,
waarin wij zijn gemoedstoestand kunnen vergelijken’ met dien van den armzaligen
straatmuzikant met het draaiorgeltje, die blootsvoets achter in het dorp zijn eentonige
wijsje afdraait:
‘Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer.’

Ja - wèl bleef Schubert's geldbakje ook leeg, zijn hééle leven door - maar zouden
geld en goed hem werkelijk nog hooger hebben kunnen voeren in het rijk der groote
geesten?
Miskend bij zijn leven - geen tijdgenoot die geweten heeft of ook maar bevroedde,
welk een meester, welk een onsterfelijk genie die onbeholpen, verlegen jonge man
was. Geen muziekgenootschap, geen overheid die de deuren wagenwijd openzette
om den hoogen gast met eere binnen te halen en hem naar zijn volle waarde te
schatten.
Wij die honderd jaar na zijn dood leven, weten pas recht wàt hij beteekende en
welke groote plaats hij zal blijven innemen - maar begrijpen ook dat zijn genie geen
steun van buiten af noodig had, dat het zich ten volle kon ontplooien ondanks het
gemis van alle uiterlijke succes.
Voor ons gewone stervelingen blijft steeds weer de beschamende bekentenis, dat
onze oogen helaas de allergrootsten in ons midden niet kunnen onderscheiden. Hun
grootheid blijft voor ons omsluierd, en pas wanneer zij zijn heengegaan, weten wij
soms wàt zij voor ons zijn geweest. Het aloude Bijbelverhaal van Abraham, die
onwetend ‘engelen herbergde’ zal blijven bestaan - en de groote lichtende geesten
op deze aarde, zij mogen dan ideeëndragers, helden der wetenschap of van het geloof,
of wel kunstenaars zijn - zij zullen steeds een leven van miskenning, van
martelaarschap hebben te lijden ter
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wille van het Licht, dat in hen woont en uit hen straalt, maar dat tè fel voor hun
tijdgenooten, zijn bundels vooruitzendt, de eeuwen door, om geslacht na geslacht te
boeien, te verheffen, te troosten en te herinneren aan de goddelijke afkomst van den
mensch.

Zijn leven.
FRANZ SCHUBERT werd den 31 Januari 1797 geboren in Lichtenthal, een kleine
voorstad van Weenen, waar zijn vader, een eenvoudig, degelijk man, zijn beroep van
schoolmeester uitoefende in een ‘Pfarrschule’, gewijd aan de 14 noodhelpers der
R.K. Kerk.
In overeenstemming met het aantal heiligen, die over de school waakten, werd
zijn huwelijk gezegend met 14 kinderen, en van dezen was onze Franz de allerjongste.
Dat dit groote schoolmeestersgezin het niet al te breed had, begrijpen wij best. De
bezoldiging toch van den schoolmeester bestond alleen uit het schoolgeld, dat de
ouders der kinderen daarvoor vrijwillig wilden afstaan. Toch waren de eerste
levensjaren van Franz zonnig en onbezorgd; zijn vader was opgewekt, zeer arbeidzaam
en daarbij een talentvol musicus. Hij bespeelde met groote liefde de violoncel en
maakte veel muziek in den huiselijken kring. Niet alleen dat hij zijn kinderen de
eerste beginselen van het gewone onderwijs bijbracht, maar bovendien was hij in
staat bij Franz de allereerste gronden van de muziek te leggen, hem wat te leeren
viool spelen en later zijn ontwikkelend talent met vreugde gade te slaan, dit laatste
echter alleen zoolang Franz zich geheel naar zijn wenschen schikte.
Er heerschte een gezellige opgewekte toon in het gezin van Vader Schubert, die
zelf een levenslustigen, gelukkigen aard bezat. Zoo groeide de kleine jongen in
eenvoud en hartelijkheid op. Zijn oudere broer Ignaz, aangewezen om hem te leeren
piano spelen, kreeg weldra van zijn kleinen broer te hooren, dat hij met zijn lessen
maar liever moest ophouden, en hij zich voortaan wel zelf zou helpen. ‘Inderdaad
maakte hij zulke vorderingen,’ vertelt Ignaz, ‘dat hij mij spoedig overtrof in
vaardigheid en er geen sprake meer van was, dat ik hem ooit nog zou kunnen inhalen.’
Uit dit alles blijkt dat de muziek een welkome gast was in het huisgezin Schubert
en toen de kleine Franz 11 jaar oud was, verrukte hij allen door zijn glasheldere,
hooge sopraanstem. Hij nam trouw deel aan de wekelijksche zangoefeningen in de
kerk en mocht reeds op 11-jarigen leeftijd de sopraansoli
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in de Lichtenthaler kerk zingen. Hoewel Franz geen wonderkind was, wekte zijn
verrukkelijk mooie kinderstem en de zekerheid waarmee hij alles zong, toch wel
bewondering en zijn vader zag hierin aanleiding plaatsing voor Franz te verzoeken
op het Keizerlijke en Koninklijke Konvikt, een opleidingsinstituut tot hofzanger.
Deze opleiding geschiedde geheel kosteloos, de kweekelingen kregen voortreffelijk
muziekonderricht en bleek het dat bij de wisseling der stem de zangersloopbaan
moest worden vaarwel gezegd, dan konden zij toch op het instituut blijven en zich
aan een andere studie wijden: het Konvikt was dus te vergelijken met een kosteloos
jongenspensionaat, waar speciaal veel werk werd gemaakt van de muziekstudie.
In 1809 op 12-jarigen leeftijd kwam onze Franz op het instituut, hij bleef hier tot
1814. Tegenover de groote voordeelen van een degelijke muziekopleiding stonden
de ernstige bezwaren, die vrijheidlievende jongens het leven zuur zouden maken:
een groote beperking van de vrijheid en een soberheid in de maaltijden, die aan het
instituut een karakter gaven van een vrijwillige gevangenis. In een komieke smeekbrief
van Nov. 1812 aan een zijner oudere broers, doet Franz een beroep op hun gulheid
en tracht hij hem te bewegen hem maandelijks een paar groschen te geven. Bepaald
humoristisch zijn de toepasselijke bijbelplaatsen, die hij daarbij aanhaalt. Uit deze
en andere brieven spreekt een levendige, opgewekte, hartelijke geaardheid. In het
instituut werd natuurlijk veel muziek gemaakt en geen der leerlingen die zich daaraan
met meer liefde wijdde dan Franz Schubert. Eigenlijk was de muziek het éénige
waarvoor hij echte belangstelling toonde, hij vergat dat er nog ander werk te maken
was en bleef in de school achter bij de anderen.
In de eerste jaren op het instituut kwam hij reeds tot het componeeren van allerlei
muziek; eerst werd dit alleen onder de strengste geheimhouding aan zijn negen jaar
ouderen vriend en medescholier Joseph von Spaun toevertrouwd, maar weldra werd
het algemeen bekend, dat Franz muziek schreef. Waarschijnlijk was zijn allereerste
werk een thema met variaties voor klavier en in 1810 hooren wij al van een
‘Leichenphantasie’ voor zang en piano en van een Mis in C-dur, terwijl er in 1811
verscheiden liederen ontstaan, waaruit blijkt hoe Schubert als jongen zijn gaven reeds
in verschillende soorten van composities ontwikkelde. Inderdaad begon op dezen
leeftijd de stroom van muziek te vloeien, die niet zou ophouden vóór zijn dood, en
onze 14-jarige scholier had zóóveel muziek neer te schrijven, dat het hem, die van
zijn vader en broers maar een klein weekgeldje kreeg, weldra aan geld ontbrak om
het noodige muziekpapier te koopen. Zijn vertrouwde en liefste vriend
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Josef voorzag hem in dezen tijd van muziekpapier en hielp en beschermde zijn kleinen
kameraad zooveel hij kon. Hij vertelt, dat Franz in dezen tijd vaak ernstig was en
zich in de school niet gelukkig gevoelde. Van zijn vader ondervond hij dan ook niet
de bescherming en de steun, die hij zoo broodnoodig had. Vader Schubert was ernstig
ontstemd, dat zijn zoon niet beter werkte en alleen maar aan muziek maken dacht.
Hij ging zóó ver, dat hij zijn zoon den toegang tot het ouderlijk huis verbood, tenzij
hij zijn leven zou beteren. Maar dit hielp niets. Franz kòn niet laten zich aan de
geliefde muziek te wijden, hij mòest gehoorzamen aan dien innerlijken drang, die
sterker was dan alles om hem heen. Geen bedreigingen van den strengen
vader-schoolmeester konden hem daarvan afbrengen, maar - is het een wonder dat
Franz ernstig en in zich gekeerd werd, waar hij bij zijn ouders slechts hardheid en
strengheid ontmoette, en dat het in hem kookte en bruischte en zijn hart hunkerde
naar vertrouwen en tegemoetkomendheid?
Ondertusschen merkte een van de muziekleeraren van de school op, dat ‘Franz
reeds alles wist’ en voegde er aan toe: ‘Dien jongen kan ik niets meer leeren, hij
heeft het van onzen lieven Heer zelf geleerd.’
In het voorjaar van 1812 werd Franz' moeder heel ziek, en nog steeds bleven de
deuren van het ouderlijk huis gesloten. Te laat, pas toen zijn moeder was gestorven,
kon Vader Schubert er toe komen zich te verplaatsen in de gevoelens van zijn jongsten
zoon. Er had een verzoening plaats tusschen vader en zoon, en de vader toonde zich
nu meer geneigd er in toe te stemmen, dat zijn zoon zich in de muziek mocht
bekwamen. Vraag echter niet welke sporen deze verwijdering bij Franz achterliet.
Voortaan kwam Franz dus weer geregeld van de school thuis, waar Vader Schubert
met zijn 3 muzikale zoons strijkkwartetten speelde. Daarbij bespeelde de Vader de
violoncel, Ferdinand 1e, Ignaz 2e viool en Franz de alt. Dit ontwikkelde sterk zijn
liefde voor deze soort muziek (z.g. kamermuziek). Reeds in 1813 waren vier
strijkkwartetten door hem geschreven. Had hij van kleine jongen af een vurige liefde
voor zang, nu ontwikkelde zich zijn gevoel voor de nog rijkere schakeeringen van
de strijkinstrumenten, die als zangers hun stemmen zouden vereenigen in één schoon
geheel.
Ook schreef hij op dezen jeugdigen leeftijd behalve vele liederen, reeds
pianomuziek voor 2 en 4 handen, terwijl hij zijn eerste proeven aflegde van muziek
voor blaas-instrumenten en kerkmuziek. Het jonge genie voelde zijn vleugels groeien
en probeerde ze naar alle richtingen!
In Aug. 1813 eindigde voor Franz het onderwijs in het Konvikt en hij had
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niets liever gedaan - natuurlijk - dan zijn muziekstudie voortgezet, maar ook nu weer
kwam Vader Schubert tusschenbeide en besliste kort en goed dat Franz evenals hij
zelf ‘schoolmeester’ zou worden. Er waren dan ook inderdaad wel eenige voordeelen
aan verbonden, die maakten dat de 17-jarige Franz er zich althans voorloopig voor
gewonnen gaf. Niet langer dan een jaar behoefde Franz zich in de edele
onderwijs-kunst te bekwamen. In September 1814 stapte onze vriend, 18 jaar oud,
als hulponderwijzer de school van zijn vader aan den ‘Himmelpfortsgrund’ binnen,
waar hij voor de ronde som van f 40. - per jaar, dag in dag uit een groote klas vijfjarige
kleuters het ABC mocht leeren.
Drie jaar heeft hij het volgehouden, hij, de vrijheidlievende jonge man, in wien
maar één wensch, één hartstocht leefde: de Muziek. Maar zelfs de harde noodzaak
van het voor hem afmattende werk van schoolmeester was niet in staat zijn
kunstenaarsgenie te dempen. Zijn brandende ziel stortte hij juist in deze jaren
(1814-1816) uit in een stroom van composities, die onafgebroken vloeide.
Het waren eerst eenige gelegenheidscantates, o.a. voor den naamdag van zijn
vader, voor het 50-jarig jubileum van zijn toen zoo beroemden muziekleeraar Salieri;
maar uit deze drie schooljaren dateeren ook twee symphonieën, twee kerkmissen,
eenige pianosonates, een strijkkwartet, een viertal kleine opera's (Singspiele) en in
het jaar 1814 alleen schreef hij niet minder dan 144 liederen, genoeg voor een gansch
levenswerk - maar zijn tijd zou nu pas komen. Het volgende jaar leerde Schubert de
gedichten van Goethe kennen; wat moet dit een ontdekking zijn geweest voor den
jongen componist, die met juiste intuïtie zich van den beginne gedrongen voelde tot
het schrijven van liederen, het genre waarin zijn gevoelige lyrische aard zich zoo
verrukkelijk zou kunnen uiten.
Goethe's gedichten waren voor hem een onuitputtelijke bron van schoonheid - wie
van ons heeft niet dubbel genoten van het simpele, ontroerende ‘Heidenröslein’, van
het diepgevoelde ‘Wanderer's Nachtlied’, van de bijna eentonige maar hartroerende
verzuchting van ‘Gretchen am Spinnrade’, van ‘Erlkönig’ met zijn aangrijpende
dramatiek en wilde fantasie en nog zooveel meer kostbare gedichten van Goethe,
wanneer wij ze leerden kennen als liederen van Schubert.
Over Erlkönig, dat prachtige Goethe-gedicht en dat meesterwerk van Schubert,
zou heel wat te vertellen zijn. Laat mij er iets van mee-deelen, het is zoo teekenend
voor begaafdheid en karakter en levensloop van onzen jongen
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kunstenaar. Schubert kreeg Erlkönig voor het eerst in handen, terwijl hij met eenige
vrienden bij zijn vader in huis was. Het gedicht trof hem zóo geweldig, dat hij het
zonder zich aan zijn omgeving te storen nog eens hardop voorlas en terstond daarna
ging zitten schrijven. In den kortst mogelijken tijd stond de muziek op het papier en,
daar zijn vader geen piano had, draafde Schubert met zijn vrienden naar het instituut
om het daar door te spelen en samen door te zingen. De ontroering en opwinding
onder de vrienden over zoo iets moois was geweldig. Nooit hadden zij zoo iets
gehoord: de rustgevende zekerheid van den vader, die het zieke kind in de armen
draagt, de groeiende doodsangst van het kind, dat wegkruipt voor de valsche
verlokingen van het vleiende elfenvolkje en eindelijk de ontzetting van den dood:
Schubert heeft dit meestergedicht als een meester doorvoeld en ons in zijn muziek
geopenbaard.
Geen wonder dat de verrukte jeugdige vriendenschaar den verlegen en schuchteren
Franz aanzetten zijn mooiste liederen op teksten van Goethe aan dezen dichter op te
dragen en ze hem ter kennismaking toe te zenden. Het kostte veel moeite Schubert
hiertoe te bewegen, maar geholpen door zijn vriend von Spaun, die een gloeiende
opdracht aan Goethe richtte, schreef Schubert eigenhandig zijn bundeltje
Goethe-Lieder uit en stuurde het naar Weimar.
In spanning wachtten zij allen het antwoord van Goethe af, maar - er kwam géén
antwoord. De groote dichter toonde niet genoeg voor de muziek te gevoelen, om de
scheppingen van zijn jongen tijdgenoot te kunnen waardeeren. Hij legde ze naast
zich neer, bij de vele zendingen en lofredenen, die hem, den grooten man, werden
opgedragen - en zweeg, niets vermoedend.
Een poging om den Erlkönig door de groote muziekuitgeversfirma Breitkopf en
Härtel in Leipzig te doen uitgeven liep ook zeer eigenaardig af, daar deze heeren al
evenmin iets wisten van den jongen Weenschen componist en meenden dat het een
mystificatie was van een anderen Franz Schubert, een oude heer ergens in
Duitschland, die wel 's muziek schreef. Aan dezen werd de muziek met verzoek om
opheldering toegezonden, en het antwoord luidde: ‘Dat hij deze muziek van Erlkönig
niet had geschreven, maar dat hij wel eens wenschte te weten, wie dat prulwerk
(“Machwerk”) had vervaardigd. Het was een schande zóó zijn naam te misbruiken.’
Natuurlijk bleef nu Erlkönig ongedrukt, maar nog lieten zijn vrienden het er niet
bij en zij hoopten nu op een andere wijze Schubert te kunnen helpen. Zij zochten
lang, héél lang, en vonden eindelijk een zanger bereid om Schu-
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bert's liederen in het publiek voor te dragen. Het was de toentertijd geliefde
tenorzanger Johann Vogl, dien wij nu nog kunnen leeren kennen uit den hartelijken,
frisschen Schubert-roman ‘Schwammerl’ van den Oostenrijkschen schrijver Rudolf
Hans Bartsch. Vogl weigerde eerst beslist, maar toen hij één keer met Schubert was
samengekomen en diens muziek had gehoord was hij voor goed voor Schubert's zaak
gewonnen en wat hij als zanger doen kon om zijn liederen bekendheid te geven, heeft
hij trouw gedaan. Zoo bleven dus Erlkönig en zijn vele andere liederen nog steeds
ongedrukt en geen uitgever die er zich aan dorst te wagen. Er zouden nog jaren
voorbijgaan, voordat hiervan eenige sprake zou zijn; Schubert, jong en onervaren en
schuchter in zijn wezen kon zich niet op den voorgrond plaatsen - en dientengevolge
bleven zijn liederen voorloopig alleen bekend en vurig bewonderd in den kleinen
kring van zijn vrienden.
Wanneer wij Schubert's levensloop nagaan, krijgen wij den indruk dat zijn
vriendenkring wel zijn grootste vreugde en troost is geweest in alle omstandigheden
van zijn leven. Hoe hebben zij de goede en de kwade uren met hem gedeeld! Zijn
gulle hartelijke vriendennatuur vond weerklank in hun geestdriftige bewondering
voor zijn kunst en in hun warme hulpvaardige vriendschap. Hoewel licht ontvlambaar
en ook herhaaldelijk in lichtelaaie voor een bekoorlijk jong meisje is Schubert
ongetrouwd gebleven - op één plaats in zijn dagboek vinden wij de ontboezeming,
die wellicht met den diepsten grond van zijn wezen samenhangt: ‘De gedachte aan
een huwelijk is voor een vrij man in dezen tijd een waar schrikbeeld.’
Meer en meer drukte Schubert het knellende schoolmeestersjuk, en toen hij in
Sept. 1817 na drie zware jaren dat juk wilde afwerpen, verzette zijn vader er zich
niet tegen; slechts wist hij te bewerken, dat Franz een jaar verlof aanvroeg, om zijn
baantje niet geheel te verliezen. Zonder bezwaar werd dit toegestaan: want nu kreeg
de plaatsvervanger het armzalige tractementje en Franz niets.
Maar Franz jubelde en juichte over de herwonnen vrijheid! Groote werken die in
zijn geest leefden, konden nu ontstaan. Reeds in October werd begonnen met een
symphonie, de 6e in C-dur, ook dateeren uit dezen tijd eenige strijkkwartetten, die
in Es-dur en E-dur, later als opus 125 uitgekomen. Onvermoeid werkte de jonge
kunstenaar, onuitputtelijk was de bron waaruit hij schepte, maar onuitputtelijk was
ook de onverzettelijke wil en werkkracht om zijn talent steeds hooger op te voeren.
Wij kunnen toch niet gelooven dat het genoeg was zijn wonderschoone melodieën
en ingevingen te droomen.
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Neen, iedere muzikale gedachte eischte onwrikbaar àl zijn krachten, zijn hééle persoon
om de volmaakte gestalte te ontvangen, waarin wij ze hebben leeren kennen.
En och, als de zorg voor het levensonderhoud maar niet zoo lastig was geweest!
Nauwelijks bevrijd van de school, moest hij al weer andere plichten op zich nemen,
eenvoudig om te kunnen leven. Hij begon met muziekles te geven en dit bracht hem
in aanraking met Graaf Johan Esterhazy, die hem het muziekonderricht opdroeg van
zijn dochtertjes en hem in den komenden zomer als huismuziekmeester meenam naar
zijn landgoed Zelesz in Hongarije.
Daar trok nu onze jonge, verlegen en zeker onbeholpen muzikant mee op reis met
een familie van hooge aristocratie, naar een oord vèr, vèr weg van zijn vaderstad
Weenen. Zijn ouderlijk huis, zijn vrienden, zijn gezellige avondbijeenkomsten, alles
moest hij achterlaten, om zijn plaats in te nemen als muziekmeester in den voornamen
kunstlievenden, hoffelijken, maar o zoo koelen kring van de Esterhazys. Al stak hij
mijlen ver uit boven den muzikalen aanleg van zijn omgeving, toch stond hij als
mensch te vèr af van de grafelijke familie om zich daarin thuis te gevoelen. Hij, die
pas leefde als hij zich één voelde met zijn vrienden, leefde hier eenzaam en verlaten
en vond zijn eenige en maar al te schrale troost bij het dienstpersoneel - niet bij zijn
hooge beschermers, en toen de zomer verstreek, groeide zijn verlangen naar het lieve
Weenen met den dag. In een brief lezen wij: ‘Ik heb gemerkt dat ik hier onder al die
menschen toch maar alleen ben.’
Eindelijk in November kon hij naar Weenen terugkeeren en - wonderlijk, op Zelesz
had hij veel vrijen tijd gehad, meer dan toen hij schoolmeesterde, maar er was hem
véel minder uit de pen gevloeid. Ongetwijfeld heeft zijn verlatenheid daartoe
meegewerkt. Toch dateert een zijner allerschoonste liederen uit dit jaar, n.l. Litanei
auf das Fest Allerseelen. Hooren wij in dit lied, dat op hartroerende wijze voor allen,
die hier op aarde met leed en zorg te strijden hadden, een zalige zielsrust afsmeekt,
wellicht een bede voor zijn eigen gemoedsrust? Zeker is het, dat Schubert in dit lied
de ernstigste en diepste snaren van het menschelijk gemoed aanroert en dat hij in
deze aangrijpende melodie een troost heeft gegeven aan talloozen, die weenen over
den dood hunner dierbaren.
Hoe verlangden ook zijn vrienden en zijn vader hem terug te zien. Zijn vader stelde
zich daarbij voor, dat Franz nu weer zijn schoolbaantje op zich zou nemen.
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Maar - nu rekende hij verkeerd.
Misschien voor het eerst van zijn leven weigerde Franz absoluut zijn vader te
gehoorzamen. Weer schoolmeester worden kon hij niet - liever armoede, vernedering,
ja wat niet al - dan zijn vrijheid prijsgeven, en hoewel dit vaste besluit van Franz
leidde tot een ernstige breuk tusschen hem en zijn vader, zou Franz dit verdragen ter
wille van zijn kunst. Zijn vader sloot onherroepelijk de deur van het ouderlijk huis
voor den eigenzinnigen zoon, maar Franz volhardde in zijn besluit. Dit is een
beslissend oogenblik in zijn leven, waarin hij welbewust strijd, zorg en ontbering
koos ter wille van zijn hooge roeping.
(wordt vervolgd)

Bladvulling
't Was zoo mooi op 't land... al die bloesemboomen! Ik geloof, dat er niets ter wereld
mooier is dan een boomgaard met bloeiende appelboomen... net bruidjes allemaal...
met dat heel teere, reine, maagdelijke van die even getinte bloesemsluiers...
De lente is bont, wist je dat wel? De menschen spreken altijd van 't jonge gròen...
maar 't loof is niet gròen alleen, 't is geel, rood en bruin, teerder, ijler alleen dan 't
najaarsloof...
I.N.A.
Hoe heeft zich alom alles toch zoo ras
gansch opgetooid - waar of toch al dat groene
sieraad in 't dorre bosch verborgen was?
Nu drage opeens festoenen aan festoenen
van hel smaragd
de kale tak-staketsels van zoo pas.
VAN EEDEN

Droom en Daad. Jaargang 1

55

Het bezoek
door Ernst Zahn
(Uit het Duitsch vertaald door E.v.S.K.)
2
HET waren merkwaardige dagen. Als het niet onbeleefd zou zijn geweest en geheel
tegen den wil van onze ouders in, zouden Cornelia en ik wel dadelijk weer vertrokken
zijn. Vooral mijn zuster, die den eersten morgen al verklaarde, dat zij dien nacht
geen oog dicht had gedaan vanwege de ontzettend bedompte lucht in haar lage
slaapkamer en de massa's vliegen, zij zou het geen tweeden dag uithouden. Ook ik
had weinig geslapen. Ik deelde de kamer met Godfried en hij had gesnurkt als een
tijger die aan asthma lijdt. Bij ons had het ook niet aan vliegen ontbroken en mijn
bed met het reusachtige rood en witgestreepte veeren dekbed was een gloeiende oven
gelijk en zoo ruig als een rasp. Maar er was niets aan te doen, wij moesten onzen tijd
uitzitten; dat was niet meer dan ons fatsoen. Ook hadden wij wel aangevoeld hoe
goed de Amreins het in den grond met ons meenden.
Cornelia liep dien morgen met een boek het bosch in, terwijl ik, toch nog altijd
bewogen door vertrouwde herinneringen uit mijn jongenstijd, het huis en den tuin
doorging, met vader Amrein een morgenpraatje maakte en mij door Moeder Amrein
liet vertellen hoe Teunis, haar oudste zoon, in den herfst bijna aan de griep was
overleden.
Toen ik tegen twaalf uur den tuin met al zijn bonte bloemenpracht verliet en om
het huis ging, liep ik tegen Candida aan, die bezig was op een aan het huis grenzend,
kort afgemaaid stuk grasland waschgoed op te hangen. Zij beantwoordde mijn
morgengroet kort en zonder zich om te draaien. Ik werd echter vast gehouden door
het blinken van haar volle bloote armen, die zij naar de lijn hield uitgestrekt, zij
waren van kleur en vorm zoo welgeschapen dat ik het niet kon laten mijn oogen
daaraan den kost te geven. ‘Mooi weer om de wasch te drogen’ merkte ik als inleiding
op.
Zij lachte, en ik zag dat zij mooie witte tanden had en over het geheel aan frischheid
en helderheid haar gelijke zoeken kon. ‘Pas op dat het je niet op je Zondagsche
kleeren drupt,’ waarschuwde zij.
Ik bemerkte dat ik onder een kletsnatten zakdoek stond, vanwaar het water
zachtkens op mij neer droop. Ik had mijn beste pakje aan, zag er over het
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geheel nogal in overeenstemming uit met de door mij beoefende wetenschap, als om
door een ringetje te halen, onhandig in mijn bewegingen, meer thuis in de boeken
dan in de natuur en vreemd tegenover allen handenarbeid. Ik week haastig en
verschrikt terzijde en werd mij eerst later bewust dat ik mij erg filisterachtig had
gedragen.
‘Dat is niet bepaald een geschikte kleeding voor op het land’ zeide Candida met
een uitdrukking in de klare, eerlijke oogen, die allerminst op respect geleek. Ik herwon
echter mijn tegenwoordigheid van geest en gaf haar ten antwoord dat het nu eenmaal
niet anders was in de wereld, dat de een loopt op klompen, de ander in fijne leere
schoenen.
‘En dikwijls zou de ander het gaarne hebben als de een,’ gaf zij mij ten antwoord.
Ik moest er om lachen en zeide, dat ik er niet bepaald naar verlangde een mestvork
te hanteeren.
‘Maar ik soms een pen’ antwoordde zij mij op een toon, die mij in twijfel liet of
zij nog steeds in scherts sprak of dat zij werkelijk iets dergelijks gevoelde.
Eerst in den loop der volgende dagen werd ik gewaar uit de gesprekken van haar
ouders en van haar broer dat ze gaarne las en brieven schreef en het op school zoo
goed had gemaakt dat haar leeraar geoordeeld had dat het jammer zou zijn als zij
niet door ging studeeren voor leerares. Voor het oogenblik maakten haar lichamelijke
aantrekkelijkheden op mij veel meer indruk dan die van haar geest, want het was
merkwaardig hoe haar anders veeleer plompe gestalte, wanneer zij zich zoo naar de
waschmand bukte en zich dan weer uitstrekte naar de lijn, een beminnelijke lenigheid
verkreeg en hoe elke beweging iets vrij's en krachtigs had, dat ook een gunstige
gevolgtrekking over het innerlijk wezen van het meisje toeliet. Candida werd mij op
dezen morgen beslist tot een van de dingen, die tot de aantrekkelijkheden van
Posthumen te rekenen waren.
Reeds bij het middageten, toen ik naast haar zat hinderde mij de muffige lucht van
haar kleeren al minder. Ik bemerkte overigens, dat ook Cornelia zich uit haar kwade
luim had opgewerkt tot een soort fatalistische vroolijkheid en niet zonder bevredigde
ijdelheid en een heimelijk genoegen zag, hoe de blonde Godfried steeds weer met
steelsche blikken en onverholen bewondering, nu eens naar haar mooie, smalle hand,
dan weer naar haar zachte blanke wang en haar klare, knappe voorhoofd keek. Zij
begon zich met hem te verstaan en had er plezier in hem, die niet op zijn mondje
gevallen was, te plagen.
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In de daarop volgende uren verdeelden wij ons reeds in onze vriendschap en werd
mijn zuster tot gezelschap van den boerenzoon, terwijl ik met steeds meer bevrediging
mij aan de zijde van Candida ophield.
Het ontging mij, hoe de omgang der beide anderen zich verder ontwikkelde.
Blijkbaar bleef zij echter in het kader van een door Cornelia neerbuigend bedreven
scherts, die voor mijn zuster geen verhindering was mij iederen dag voor te rekenen,
dat men van ons niet kon verlangen het langer dan tot het einde der week in dit
boerenparadijs uit te houden.
Met Candida beklom ik reeds den tweeden avond den Heksentoren. Dit was een
sterke, goed onderhouden, uit een met bosch overdekten heuvel oprijzende ruïne,
dicht begroeid met winde, met een oude afgesleten trap, die naar een poortje met
roestige ijzerbeslagen omhoog leidde. Hier zouden in den tijd der in die streek veel
voorkomende heksenprocessen in de middeleeuwen dikwijls ongelukkige vrouwen
en meisjes gevangen gezeten hebben om den dag van hun vonnis af te wachten. De
toren was mij van mijn bezoek als knaap, als iets huiveringwekkends in de herinnering
gebleven en toen ik voorstelde daarheen te gaan, had Candida zich met de gelaten
vanzelfsprekendheid, waarmede zij alles begon en deed, bij mij aangesloten. Het
was een zwoele avond. Achter de bergen weerlichtte en rommelde het in de verte.
Ook zag men ver weg door de wolken heen nu en dan het licht flikkeren, zonder dat
men nog den scherpen straal van den bliksem had kunnen onderscheiden. Boven ons
was de hemel nog helder en van zulk een intens blauw als veelal aan zware bewolking
voorafgaat. Het was wind-stil. De muggen leken echter wel dol en ik voelde mij ieder
oogenblik gestoken, terwijl Candida in een merkwaardige immuniteit ze niet scheen
op te merken en ook ondanks het zwoele weer er in het geheel niet verhit uitzag.
Toen wij bij den toren waren aangekomen gingen we op de niet zeer breede trap
zitten. Candida zat twee treden hooger dan ik en ik leunde terwijl ik naar haar opkeek
met den rug tegen de ijzeren staven van de oude leuning. Hier waren we in de
schaduw. Verward en wild struik- en doorngewas woekerde rondom en donker, door
de stormen van eeuwen verweerd, maar statig rees de muur van den toren naast ons
omhoog. Ik zeide, dat het mij altijd zoo aandoet, wanneer ik bedenk dat menschen
als wij eenmaal over deze trappen gegaan zijn en in de gewelven hebben honger
geleden, en mijn begeleidster antwoordde dat ook zij hier altijd slechts met een haast
verontwaardigde weemoedigheid zijn kon, want zij had door een familielid van haar
vader, die archivaris was en de oude staatsstukken onder zijn toezicht had, de
geschiedenis gehoord,
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in het bijzonder van een arme en mooie jonge vrouw, die hier onschuldig ter dood
gebracht was, omdat men haar van tooverij beschuldigde. Het gesprek kwam nu op
de studie van oude oorkonden, op studie en wetenschap in het algemeen. Candida
zag mij aan zonder dat de uitdrukking van lichte geringschatting of onderdrukten
spot, die zich anders gaarne op haar gezicht vertoonde, wanneer zij met mij sprak,
te voorschijn kwam. Zij zeide daarbij nadenkend: ‘Het is zeker heerlijk, veel te leeren
en te weten; en men moet eerbied hebben voor iemand als jij, wien men den arbeid
van vele nachten nog aan kan zien. Maar’ - en hier meende ik een lichten zucht te
hooren - ‘ieder moet zich maar aan zijn eigen leest houden.’
‘Daar ben ik nog niet zoo zeker van’ antwoordde ik; ‘het zou toch geen kwaad
kunnen, wanneer ik van jullie buitenmenschen veel afkeek, bijvoorbeeld, hoe men
de zeis zwaait of de bijl hanteert en daarbij het lichaam ook zijn recht gaf, evengoed
als het ook niet verkeerd zou kunnen zijn, wanneer jullie -’
‘Wij zeker ons jullie manieren eigen maken!’ viel zij mij luid en verzekerd in de
rede.
Ik stond er versteld van; want ik had er haar over willen spreken, hoe ook de boer
uit boeken leering kon trekken, en het overviel mij wat dat zij zoo juist voelde wat
ons aan haar en de haren mishaagde.
Zij echter ging voort: ‘Denk je dat ik niet opmerkte hoe het jullie dikwijls moeite
kost je in onzen eenvoud te voegen. Ik weet, dat Cornelia zich in haar slaapkamer
voelt als in een folterkamer opgesloten, en Godfried heeft mij wel verteld, hoe jij
dikwijls uit het raam gaat hangen, omdat het je tegen staat met hem dezelfde lucht
te ademen.’
Ik wilde tegenspreken; echter kon ik tegenover haar rustige openhartigheid, die
elken zweem van spijtigheid miste, het juiste woord niet vinden.
Daarop kreeg haar gezicht een nog ernstiger uitdrukking, terwijl zij voort ging:
‘Men zou van jullie veel kunnen leeren en dat moest men ook doen. Ik weet dat heel
wat woorden, die hier gemeen goed zijn, jullie kwalijk in de ooren klinken, dat het
voor onbeschaafd gehouden wordt wanneer men met de ellebogen op de tafel geleund
zit of wanneer de lucht van onzen arbeid, van aarde en mest, die wij bebouwen, in
huis en kleeren hangt. Maar ik van mijn kant wil dat niet anders. Ik wil zijn, die ik
ben, en niets anders schijnen. Ik behoor bij den bodem en deze houdt mij vast als
waren mijn voeten daarmede samengegroeid, ofschoon’ - zij hield even op - ‘ik wel
inzie dat jullie ons in veel dingen vooruit bent.’
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Terwijl zij zoo sprak, groeide mijn verbazing meer en meer. Ik begon te vermoeden,
dat evenals ik mij tot haar dikwijls op eigenaardige wijze gevoelde aangetrokken,
zij ook over mij niet zoo ongunstig moest denken, daar zij zich zooveel moeite gaf
onze wederzijdsche betrekkingen voor mij en voor zich zelf duidelijk te maken. Het
werd mij warm te moede. Een verlangen naar haar vriendschap, een drang haar hand
te vatten, vervulde mij en toen ik nu weer haar blik ontmoette ging er iets door mij
heen dat ik nog niet in gezelschap van een vrouw had ervaren. Ik legde werkelijk
mijn hand op de hare. ‘Men kan toch ondanks veel verschil elkander leeren verstaan,’
zeide ik een beetje losjes weg, innerlijk iets in mij omdragend, dat deze woorden
niet weergaven. Daarna was het een oogenblik stil tusschen ons. Wie zal zeggen, of
niet reeds in dit uur mijn hart een wonde zou zijn geslagen, als niet op eenmaal mijn
blik gevallen was op een groven, rooden onderrok en een witte kous, die in een
groven schoen stak. Candida had in een wat nonchalante houding het eene been
terzijde geschoven. En zoo zijn wij stadsmenschen in onze beschavingsaanmatiging
nu eenmaal - mijn aan fijn ondergoed, donkere zijden kousen en dergelijke dingen
meer gewende smaak gaf mij meteen een ribbestoot en noodzaakte mij in een
plotselinge ontnuchtering van mijn zitplaats op te staan.
Wij slenterden nog een oogenblikje in de omgeving van den toren rond, zonder
den draad voor een wat dieper gaand gesprek weer te vinden. Maar er bleef toch van
dit oogenblik af iets in mij, dat mij sterk bezig hield en de dagen in Posthumen snel
voorbij deed gaan. Ik dacht er niet meer over het verblijf vóór den tijd af te breken
en hield ook tegenover Cornelia, die er meermalen op aandrong naar huis terug te
keeren mijn besluit om te blijven, staande. Ik bemerkte echter ook dat Candida
hartelijker tegenover mij was, mij meer dan bij het begin scheen te waardeeren en
minder aanleiding vond om met haar broer blikken te wisselen die haar misnoegen
of haar spot over de stad verrieden. Misschien was dat voor mij een aansporing mij
tegenover haar in een goed daglicht te stellen en toen ik van huis bericht ontving,
dat mijn eerste boek, dat ik een uitgever had voorgelegd, door dezen was aanvaard,
liet ik niet na het mijn vriendin te vertellen en haar over mijn toekomstverwachtingen
met enthousiasme te spreken, waardoor ik bij haar nog weer in aanzien steeg.
Cornelia legde zich intusschen, met een voor mijn anders zoo eigenzinnige zuster,
verwonderlijke gelijkmoedigheid, bij het feit van ons blijven neer. Van tijd tot tijd
maakte zij, terwijl zij haar dunne lippen krulde, een hatelijke
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opmerking, als dat ik mij opeens zoo uitermate voor den landbouw scheen te
interesseeren, of dat haar vriendinnen thuis raar zouden opkijken, wanneer zij hun
vertellen zou, met wat voor iemand zij zouden hebben te deelen in mijn vereering.
Daarbij ging zij echter zelf ijverig voort den armen Godfried met oogen-lonkjes en
andere bakvischjesmanieren het hoofd zoozeer op hol te brengen, dat de onbeholpen
jongen niet wist of hij voor den gek gehouden werd of dat hij werkelijk de fijne
schoonheid van het stadsmeisje aanschouwen mocht, en daardoor tot een linkschheid
en een zwijgzaamheid verviel, waarover Cornelia tegenover mij weer den spot dreef.
Zoo gingen veertien dagen voorbij. Een langduriger verblijf had niet in de bedoeling
gelegen. Men sprak over ons spoedig naderend vertrek. Het wakkere, oude echtpaar
Amrein, een paar menschen dat aan bedrijvigheid, goedmoedigheid en vriendelijkheid
nauwelijks zijn gelijke vond, trachtte ons te weerhouden en stelde de gebruikelijke
vragen, of wij het dan werkelijk bij hen te primitief hadden en of misschien het eten
ons niet beviel. Op onze herhaalde verzekering, dat wij gaarne langer zouden blijven
wanneer men thuis niet op ons rekende, werd het midden van de derde week als
tijdstip van vertrek overeengekomen, tegelijk echter vastgesteld, dat wij de streek
niet weer zouden verlaten, zonder nog eens een bezoek gebracht te hebben aan het
Rütli, de wieg der vrijheid, aan het meer. Dat wilden wij gaarne en op dezen avond
gaf zelfs Cornelia mij toe, dat men voor deze vier boeren, die met de zon op waren,
met al de kracht van hun taaie lichamen arbeidden en die uit den omgang met de
natuur hun blijde en fiere geaardheid zich verwierven, den grootsten eerbied hebben
moest.
(slot volgt)

Bladvulling
Hierin ligt al de ernst, al de zwaarte onzer verantwoordelijkheid, dat er van ons
geëischt wordt, niet iets te doen, maar iets te zijn.
DE BUSSY
Goede maats moeten wij zijn. Eendrachtig zoekende vinden wij de waarheid, de
gerechtigheid, de schoonheid. Wij hebben elkaar voortdurend noodig.
J.A. BOHRINGER

Droom en Daad. Jaargang 1

61

Voorjaarsdagen
door C.M. van Hille-Gaerthé
GENIETEN we ooit zóó van de heerlijkheid van zon en lucht, van de kleuren der
zee bij avond, van 't gras en 't groen en de vogels, als in deze allereerste, onverwachte
lentedagen?
In dezen tijd, nu we de warmte en lieflijkheid zoo lang ontbeerd hebben, nu heel
de lange zomer nog komen moet, nu elk ding op zichzelf van een groote
bekoorlijkheid is en zoo schuchter onze aandacht vraagt: de koolmees, die z'n witte
wangen opblaast om boven in den elzenstruik z'n zoet liedeke te fluiten, het fijne,
witte lepeltjeskruid en de blauwe viooltjes, die bloeien langs den bemosten weg. En
als we den begroeiden duinweg langs gaan, dan kunnen we ons wel voorstellen, hoe
verrassend de wandeling zal zijn, als in Mei bij elke kromming de hooge Meidoorns
getooid zijn met hun feestelijken bloesem, wanneer in Juni alle gouden
meeldraden-bundels van de teedere duinroosjes als goud stralen in de zonneschijn;
maar de ingetogen pracht van de struikwilgen met hun donzig wit en geel en groen,
de fijne blaadjes, als bloemknopjes zoo klein, die uitkomen langs de meidoorntakken,
waaraan de roode vruchten van het vorige jaar nog prijken, is ons in deze dagen
boven alles lief, omdat hij iets vertolkt van onze stemming van verlangen en
verwachten.
Na de stille, smalle duinpaden komen we op den weg, die loopt langs den zoom
van de hooge Noordhollandsche duinenreeks. En voor ons ligt de wijdte: de verre
groene weiden tusschen de blauwe, glanzende slootjes, waar de zwart-en-witte koeien
grazen en de kleine lammetjes zoo verbaasd staan te kijken op hun wankele pootjes
en bij iederen bocht van den weg îs de nieuwe verrassing van een uitbundig-geel
narcissenveld, van de flonkerende roode tulpen en de zoete geuren van de rose, de
blauwe, de diep-paarse hyacinthen; en daarboven de heldere, diepe voorjaarshemel,
zoo wijd, zoo ver, dat je ineens moet denken aan Adama van Scheltema's ‘Holland’:
Maar groot toch is uw hemel Holland
Met zijne matelooze klaarten,
Met al zijn oneindige kleuren,
En die verand'rende wolkengevaarten,
Waarmee groote dingen gebeuren.

Ik weet niet, of het kwam, doordat ik in deze voorjaarsdagen in het land van den
dichter ronddwaalde, dat ik zooveel aan zijn ‘Eenzame liedjes’ gedacht
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heb en ik weet niet, of het zijn ‘Wilgen’ waren, die ik op een wandeling langs een
stil dijkje opeens ontdekte met hun zevenen op een rijtje; maar zóóals hij ze beschrijft,
stonden ze er:
Daar ware' eens zeven wilgen
In eene boerenwei.
Die droegen groote pruiken op
Hun ouden harten houten kop
En stonden op een rij...

Vanaf dat we kleine kinderen waren en het prentenboek in ons bezit hadden, hebben
we het geestige vers misschien al gekend, of misschien hebben we zelf het vers wel
eens voorgedragen op een schoolfeest, terwijl zeven andere kinderen met hun takken
hoog boven hun hoofd de wilgeboomen verbeeldden, en één de groote regenbui
voorstelde, die met den gieter de boomen een voor een bedroop en de ander de
boerenkapper met de lange schaar, terwijl een derde met een reusachtige blaasbalg
‘de wilde wervelwind’ demonstreerde. En terwijl de zomer lang heel veraf heeft
geleken, schijnt hij in deze zoele lentedagen opeens snel te naderen. Met de plannen
van de picnics en de tochten-van-een-paar-uur, komen de vacantie-plannen. En nu
de grenzen weer moeilijker te overschrijden zijn, zal de animo voor de
KAMPEN
allicht grooter wezen dan een vorig jaar. Omdat men van oningewijden zoo dikwijls
de klacht hoort, dat al die initialen, als V.C.S.B.... N.C.S.V. enz. enz., waarnaar de
kampleden zich zoo graag noemen, meer verwarrend dan verhelderend werken,
willen we in dit blad een kort overzicht van de verschillende kampen geven, waarin
de bedoeling van het samenkomen uiteen wordt gezet. Deze rubriek wordt in Juni
voortgezet.

Meisjeskampen V.C.J.B.
De Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond tracht te voldoen aan een behoefte van
jonge menschen, die zich nog niet thuis voelen in het kerkverband en toch zoeken
iets te vinden van godsdienstige gemeenschap.
De centrale punten van het Bondsleven zijn de conferenties, die's zomers gehouden
worden in Soesterberg. Maar die conferenties zijn niet voor iedereen toegankelijk:
er is een leeftijdsgrens. Wie nog geen 18 jaar is, wordt niet
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toegelaten. Toch zijn er zooveel meisjes beneden de 18 jaar, die behoefte hebben
aan een week van ongedwongen samenzijn, buiten, en die toch ook een ondertoon
van ernst in het kamp wenschen.
De V.C.J.B. gelooft aan die behoeften te voldoen door dezen zomer vier
meisjeskampen te organiseeren, in verschillende plaatsen van het land, zoodat de
reiskosten geen bezwaar behoeven te zijn. De kampprijs (voor 10 dagen) is f 14.Het zullen echte zigeunerkampen worden. Je zult er geen lui gemaks-leventje
hebben, maar moet zelf de handen uit de mouw steken, je eigen potje koken, enz.
De dag zal verder besteed worden aan wandel- en fietstochten, spel en sport. 's
Middags is er een rustuurtje. De avond zal een inleiding brengen van één van de
leidsters, al of niet gevolgd door een nabespreking. (Als onderwerpen staan o.a. op
het programma: beroepskeus, kameraadschap, verantwoordelijkheid).
Waar de V.C.S.B. kampen organiseert voor leerlingen van H.B.S. of Gymnasium,
roept de V.C.J.B. allen op, die hun toekomst weten bij 't onderwijs, op kantoren, in
fabrieken, enz., zij dus, die niet aan een Universiteit gaan studeeren.
Hierbij een lijstje van de meisjeskampen met hun hoofdleidsters. In ieder kamp
is plaats voor 35 meisjes.
Kamp I 23 Juli - 1 Augustus bij Maarsbergen. Hoofdleidster Ds. Marie Eelman.
Kamp II 4-13 Augustus bij Ommen. Hoofdleidster Lien Jager (onderwijzeres).
Kamp III 4-13 Augustus bij Breda. Hoofdleidster Willy Padmos.
Kamp IV 18-27 Augustus in Gaasterland. Hoofdleidster W. Denijs
(onderwijzeres).
Opgaven aan den Secretaris van het Jeugdwerk der V.C J.B., den Heer G.H. Moll
van Charante, Weistraat 75bis, Utrecht.
B. DE NEVE.

Het meisjeskamp van de vereeniging: Woodbrookers in Holland
Het Meisjeskamp van de Vereeniging ‘Woodbrookers in Holland wordt ieder jaar
gehouden te Barchem in dat wondermooie stukje natuur, waar de
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Vereeniging haar jaarlijksche cursussen houdt. Gedurende 10 dagen is een troepje
jonge meisjes daar bijeen met eenige leidsters om te genieten van't weldadige
buiten-zijn, van wandelen, fietsen, croquetten en zwemmen. Er is echter meer; er is
een achtergrond en die achtergrond moet ons kamp dragen. Zij, die daar samenkomen,
willen een verrijking van hun innerlijk leven, een helderder bewustwording van dat,
wat 't leven eigenlijk is; een versterking van geloof. 's Ochtends een oogenblik van
rustig samenzijn in ons gebouwtje boven op den berg; 's avonds een bespreking door
een der leidsters; in den loop van de 10 dagen een enkele bijbelbespreking en een
preek Zondags; ziedaar ons programma, wat 't geestelijk deel van ons samenzijn
betreft. Er is ons wel gevraagd of ons kamp reden van bestaan heeft naast de vele
andere kampen. Wij meenen zeker van wel. Er is een groote groep meisjes, die niet
gaan studeeren, en die dus niet zullen behooren bij de V.C.S B. of N.C.S.V., die zich
niet thuis zullen voelen in de V.C.J.B. omdat de leeftijden daar zoo uiteen loopen;
die niet doopsgezind zijn en dus niet deel zullen nemen aan een doopsgezind kamp.
Wij nemen liefst een niet te groot aantal tegelijk; 36 is ons maximum en de meisjes
moeten minstens 16 jaar zijn. Dit jaar wordt ons kamp gehouden van 1-10 Aug.; de
kosten zullen f 32. - bedragen, en er zijn altijd eenige plaatsen beschikbaar voor de
helft van den prijs. Leidsters voor a.s. zomer zijn de dames: van
Beuningen-Eschauzier, Hugenholtz, de Neve, Ort-Valeton, Rodermond, van
Schilfgaarde-van Huffel. Mochten meerdere inlichtingen verlangd worden, dan is
ondergeteekende gaarne daartoe bereid. Zij houdt zich ook aanbevolen voor 't
ontvangen van adressen van hen, die de jaarlijksche oproep toegezonden zouden
wenschen.
Doornstraat 64 Scheveningen.
L.V. SCHILFGAARDE-v. HUFFEL
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[Juni 1923]
[Afbeelding bij ‘Het huwelijk van Pierrot’]
Bijlage ‘Droom en Daad’ 1e Jrg. Nr. 3 (Juni 1923)

RIE CRAMER
HET HUWELIJK VAN PIERROT EN COLUMBINE
(NAAR EEN POTLOODTEEKENING IN HET BEZIT VAN MEVR. J.A.S.-M.)
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Danke... bitte
door C.M. van Hille-Gaerthe
IK heb, zei me eens een huisvrouw, toch zoo'n vriendelijk dienstmeisje en ze zegt
nog altijd ‘als 't U belieft en dank U’...
Toen in een volle tram een afgetobde vrouw binnenkwam met een klein kind op
den eenen arm en een zware boodschappentasch aan den anderen, was er geen van
de lezende, pratende en starende mannen, die voor haar opstond...
En een jong-mensch, die midden in de twintig al op zóó'n hoog plan leefde, dat
de maatschappij niet goed genoeg meer voor hem was en die zich daarom in een
coöperatieve samenleving had teruggetrokken, verkondigde als een van zijn
nieuw-gewonnen opvattingen, dat hij woorden als ‘als 't U belieft’ en ‘dank U’
volkomen overbodig vond en er eveneens tegen was zijn tafelbuur boter, brood of
wat dan ook aan te reiken, zoolang er niet nadrukkelijk om gevraagd werd.
Waarschijnlijk streefde hij consequent naar ‘vereenvoudiging des levens’ en oordeelde
hij, dat men samen aan tafel zat alleen om een zekere hoeveelheid voedsel naar binnen
te werken en niet om elkaars wenschen te voorkomen en de wellevendheid te
betrachten. Welke opvatting mij toch altijd met den ethischen eisch van de coöperatie:
‘Boven het persoonlijk belang het gemeenschappelijk belang’ in strijd heeft geleken.
Wij die elkaar kennen als Hollanders, wéten het wel, dat onze gevoelens en goede
wil dikwijls onze woorden en beweringen te boven gaan.
Maar toch... als we eens wat gemakkelijker de vriendelijke woorden over onze
lippen kregen, als de opkomende, hartelijke gedachte eens wat vlotter in een daad
werd omgezet! Als we de valsche schaamte en stugheid eens niet meer als natuurlijke
eigenschappen, maar als een te kort erkenden...
Wanneer we een tijdlang leven onder een gemoedelijker, luchtiger, blijder volk
dan onze eigen natie, wat is ons die vanzelf-sprekende voorkomendheid dan een
verkwikking.
‘Danke’, zeggen we tot het kleine meisje, dat haar spel onderbreekt om ons den
weg te wijzen, zóó ernstig, zóó nauwgezet, als zei ze haar beurt-voor-een-vijf op in
de Aardrijkskunde-les. - Bitte, zegt ze vlug en springt weer in de bocht.
Op onzen weg naar het dorp wordt het jongetje opeens getroffen door een
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vader en een zoon, die samen met één groote zaag den houtvoorraad voor den winter
aan het bewerken zijn.
- Wat een rare zaag, vindt hij en we blijven even staan om te kijken. Dan heft de
vader zijn in aandacht gebogen hoofd op en als hij 't belangstellend gezichtje zit,
vraagt hij, of hij - der kleine Kerl - ook eens probeeren wil. En ‘der kleine Kerl’ met
verheerlijkte oogen, grijpt de zaag; de zoon, aan den anderen kant van het blok, houdt
de juiste richting en de vader informeert onderwijl nog met hartelijkheid naar de
verbonden jongensknie.
- Danke schön, zegt der kleine Kerl, als hij, uitgezaagd, weer een ondervinding
rijker geworden is.
- Ach, bitte.
Wanneer we dom om een kleine kerk heendwalen en de open deur niet vinden
kunnen, ziet een wagenmaker even op van zijn werk: ‘Als U de deur zoekt, moet U
wat verder doorgaan, dáár, om den hoek.’
Wij hadden niets gevraagd; hij voorkwam terloops onze wensch en werkte weer
door.
En wanneer we een paar uur later op den berg wandelen, waar we niemand zien
dan een paar kerels, die de schrale rogge tusschen het eikenhakhout bijeen verzamelen,
worden we een minuut of tien na die ontmoeting opgeschrikt door een groot
geschreeuw beneden ons en als we omzien, staan de mannen met hun beiden te
gebaren en te roepen, dat we verkeerd loopen, dat die weg een heel eind verder
doodloopt, dat we het smalle pad langs moeten, dáár over die steenen en dan maar
achter dien man aan, met zijn korf op den rug.
Ik weet niet, of ons woord van dank hen bereikt, maar o, hoe vriendelijk, om ons
op dien warmen, zonnigen morgen te behoeden voor een hopelooze dwaalpartij in
deze streek, waar men zich zoo moeilijk oriënteeren kan temidden van al die bergen,
die zoo wonderlijk om en in en langs elkaar schuiven. Er was toch ook een meer
bekrompen opvatting mogelijk geweest: dat ze ons-wandelaars voor ons
plezier-nageoogd hadden, samen gesmoesd over onze onwetendheid, toen gezegd:
‘'t is mijn een zorg’, en weer aan 't werk waren getogen.
- Danke, danke! Wat doet die spontane vriendelijkheid een menschenhart goed.
- Moe? Vanaf den ossewagen kijkt de voerman medelijdend om naar het jonge
meisje, dat na een lange wandeling, moeizaam den stijgenden weg naar het hotel
opzwoegt. - Rijd maar mee.
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Op een eindeloos zig-zag-weggetje tusschen de wijngaarden ontmoeten we een van
de arbeiders, zijn bus met kopervitriool op den rug.
Wij ploeteren stumperig tegen het smalle, brokkelige paadje op, maar hij komt
rustig en waardig aangeschreden. En om het rhytme van zijn pas niet te verstoren,
kruipen we in het eerste beste inhammetje, opdat hij zonder talmen voorbij kan gaan.
Maar hij ook, stáát al tusschen de druivenstaken en wat verwonderd zegt hij, noodend:
‘Aber gehen Sie doch vorüber,’ zooals wij door onze eigen huisdeur elke vreemde
- wie dan ook - zouden laten voorgaan. Het hoffelijk gebaar, waarmee deze man ons
den vrijen weg duidt, verheft hem in dat eene oogenblik tot gastheer op eigen terrein
en wij - de gasten, de vreemden - gaan erkentelijk aan hem voorbij.
- Danke bestens!
- Bitte.
Het leven van alle dag zal heel grijs en troosteloos zijn voor wie stug en onwelwillend
elkaar voorbijgaan.
Het zijn de zachte woorden, de behulpzame hand, gereikt - bij het rakelings langs
elkaar gaan, - van den een naar den ander, die de vluchtige ontmoetingen als heffen
uit de alledaagsche grauwheid naar de betere sfeer van genegenheid en warmte.

Bladvulling
Want deernis maakt ons zacht
Waar 't zwakken geldt, en waar het sterken geldt Grootmoedig.
EDWIN ARNOLD
't Avondt, 't avondt: trage en treurig
zinkt de zonne nederwaard;
dwijnt het licht, en gaat er geurig
reukwerk uit den rozengaard;
stille, en zonder ruit noch muit,
nijpt de nacht de dagkeerse uit.
GUIDO GEZELLE
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Franz Schubert
1797-1828
door Cornelia Voûte
(Slot)
(1818-22).
Vier jaren duurde deze verwijdering tusschen vader en zoon, jaren waarin Franz de
grootste armoe heeft geleden. Er was maar één uitweg om een karig broodje te
verdienen en

MET VOGL

dat was met muzieklessen, want nog steeds was er geen uitgever voor zijn werken
te vinden. Maar in den nood leert men zijn vrienden kennen! Bij alle miskenning
van de zijde der daartoe bevoegde autoriteiten en der invloedrijke Weeners, stonden
zijn oude vrienden hem trouw ter zijde met raad en daad en de hartelijkste
waardeering. Hoe schraal zijn leven mag zijn geweest - hoe vaak hem in deze jaren
het allerallernoodigste zal hebben ontbroken - zijn hart leed geen gebrek!
Na de breuk met zijn vader woonde Franz eerst een half jaar in bij Schober, daarna
twee jaren bij Mayrhofer. Beiden waren dichterlijk begaafde jonge menschen,
Schubert voelde zich nauw aan hen verwant en vond in hun gedichten herhaaldelijk
bezieling en opwekking voor een lied. Het was heusch geen rijkdom, waarin de
jongelui zich baadden; wilt ge weten in welke omgeving Schubert en Mayrhofer 2
jaar lang samenwoonden? Een armoedig donker kamertje met uitzicht in een somber
straatje werd door de vrienden eerlijk gedeeld. Een afgespeelde piano en een smal
boekenkastje waren de kostbaarste meubelstukken, de eenige die vertelden welk
beroep door de
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bewoners werd uitgeoefend. Schubert componeerde en Mayrhofer dichtte. Van 's
morgens 6 tot 's middags 1 uur zat Schubert onafgebroken aan den schrijflessenaar
en componeerde zonder andere verpoozing dan een pijpje. Zoo ontmoette hem een
vriend op een winterdag in de half donkere vochtige kamer waar niet gestookt werd
- Schubert gehuld in een oude kamerjapon, huiverig, rillend - maar hard werkend!
Al zijn vrienden spreken van zijn ongeloofelijke werkkracht en onuitbluschbaren
ijver.
Dan, 's avonds kwamen de kamergenooten met hun andere kameraden samen in
een of ander koffiehuis (o.a. in ‘Die ungarische Krone’) en hier speelde Schubert de
muziek die hij pas gemaakt had aan zijn bewonderende en verrukte vrienden voor.
Hier voelde hij zich gelukkig.
Het is eerlijk, hier ook een anderen vriend te noemen aan wien het nageslacht
bizonderen dank schuldig is, n.l. Josef Hüttenbrenner die met de grootste toewijding
heeft zorg gedragen, dat er van Schubert's liederen niet verloren zijn gegaan. Schubert
zelf was n.l. zóo zorgeloos, dat hij er niet op lette, wie zijn liederen in manuscript
meenam, om ze bij zich thuis over te schrijven, en evenmin of hij ze weer terug kreeg.
Hüttenbrenner nam op zich de verloren liederen weer op te zoeken en ze te bewaren
en ziet, hij slaagde er in binnen een jaar tijd op die manier 100 verloren gewaande
liederen terug te vinden. Zorgvuldig bewaarde hij die en heeft daarmee een
onschatbaren dienst aan de muziekwereld bewezen.
Schubert's leven zou echter steeds moeilijker worden - hadden de zorgen en de
voortdurende armoede hem tot nu toe nog niet zoo zwaar gedrukt, omdat hij ze altijd
kon deelen met dezen of genen trouwen vriend - nu was er toch een eind gekomen
aan het samenwonen met den dichter Mayrhofer. De steeds toenemende
zwartgalligheid van Mayrhofer, die inderdaad twee jaar later in een bui van melancolie
een eind aan zijn leven maakte, kon Schubert niet langer verdragen en zij gingen uit
elkaar.
Ook bij de andere vrienden kwam geleidelijk verandering: eenigen verlieten
Weenen, anderen kregen een vaste betrekking, zoodat het er voor Schubert treurig
uitzag. Slechts één van de oude kameraden, Schober, bleef hem trouw en deze nam
nu den dakloozen Franz bij zich op. Ook vulden nieuwe vrienden de leege plaatsen
weer aan, want Franz Schubert wist steeds een groote aantrekkingskracht op zijn
omgeving uit te oefenen, en onder hen behoorde o.a. de romantische dweper en
droomer Moritz von Schwind, bekend in de schilderkunst van dien tijd.
De waardeering en bewondering voor zijn heerlijk talent bleef echter tot
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een kleinen kring bepaald en terwijl hij voortging de verrukkelijkste melodieën te
schrijven, was er op dit tijdstip nog geen enkel lied, geen onnoozel stukje
piano-muziek in druk verschenen, en de Weensche muziekwereld maakte zich druk
om allerlei gewichtige dingen, maar liet het genie in haar midden armoe lijden, hoorde
niet zijn verzoek om een aanstelling aan de hofopera, scheepte hem af met een
‘eeregift’

BEETHOVEN IN DEN STORM

van honderd gulden!
Gelukkig, dat er onder de aanzienlijken en invloedrijken toch één man, een
zeldzame man, werd gevonden, die begreep en voelde dat die jonge Schubert iets
héel bijzonders was, die geholpen moest worden, het kostte dan wat het wilde.
Deze kunstzinnige Weener, Ignaz Sonnleithner, had in zijn woning wekelijksche
bijeenkomsten met jonge kunstenaars en hier kon Schubert zijn muziek laten hooren.
In dezen kring werden ook verscheidene grootere werken van hem uitgevoerd en
met enthousiasme begroet. Sonnleithner wilde nu in de eerste plaats zijn Erlkönig
laten uitgeven en werkelijk slaagde hij er in honderd belangstellenden op te wekken
en door hun inteekeningen den druk van dit meesterlied mogelijk te maken. Zonder
eenige risico was er nu wel een uitgever te vinden; in April 1821 kwam Erlkönig als
opus 1 bij Cappi & Diabelli uit. Dank zij de edelmoedige hulp van Sonnleithner
volgden nu weldra meer liederen in bundeltjes vereenigd, zoodat in korten tijd 17
bundels het licht zagen, waarin zoovele ons dierbare liederen voor het eerst
uitkwamen, om er eenige te noemen:
Gretchen am Spinnrade, Schäfer's Klagelied, Jäger's Abendlied, Heidenröslein,
der Wanderer.
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Weldra genoot Schubert bij de voldoening als kunstenaar ook de geldelijke voordeelen
van deze uitgaven. Geleidelijk brachten ze hem wat geld in den zak - en hij kon
beginnen eenige schulden af te betalen en zou nu eens eindelijk uit den geldnood
geraken. Sonnleithner kon tevreden zijn over het slagen van zijn goed bedoeld en
wel-overdacht plan Schubert afdoende uit de geldzorgen te helpen. Maar hij had niet
gerekend op de groote zorgeloosheid van zijn genialen, maar al te kinderlijken
beschermeling, die weldra een slachtoffer zou worden van de gewetenlooze
schurkenstreken der heeren uitgevers. Wat gebeurde er namelijk?
Geleidelijk maar zeker begonnen Schubert's liederen een zegetocht. Erlkönig bleek
alleen al een kleine goudmijn te zijn, het bracht binnen één jaar een zuivere winst
van f 800. - op, en dan nog àl die andere liederen niet te vergeten. Met kleine bedragen
vloeide het geld in Schubert's zak en alsof die zak bodemloos was, het vloeide er o
zoo gemakkelijk weer uit ook, zoodat Schubert op een goed oogenblik toch weer in
geldverlegenheid zat. En nu kwam daar de verleider, de uitgever Diabelli, en bood
hem een ronde som van f 800. - in de hand, als hij hem daarvoor de tot nu toe
uitgekomen bundeltjes liederen, 18 in getal, in eigendom wilde afstaan. Schubert
liep in de val: hij ging op het schandalige aanbod in zonder te bedenken wat hij deed
en te laat merkte hij waarvan hij het slachtoffer was geworden.
Sonnleithner moest werkeloos aanzien dat Schubert niet te helpen was en dat hij
even hard als te voren zou moeten ploeteren om er te komen. Hij zou een arme
drommel blijven, zijn leven lang.
Nu begon de strijd opnieuw met andere uitgevers en hoewel Schubert ze nu wel
meer bereid vond om zijn werken uit te geven, werd hij door hen onafgebroken
beknibbeld en feitelijk bestolen.
Wanneer we probeeren ons een zuiver beeld te maken van zijn leven in deze jaren,
dan zien we voor het uiterlijke niets dan moeite, zorg, strijd om het bestaan, armoede,
waarbij zich weldra ook ziekte zou voegen. Verwijderd van zijn vader, een zwerveling
zonder eigen tehuis, (weldra zou hij ook weer de gastvrijheid van zijn Hongaarschen
beschermer Graaf Esterhazy als huismuziekleeraar moeten ondergaan) en feitelijk
miskend in zijn waren kunstenaarsaard. Maar diep in hem die scheppingsdrang, die
heilige drang om te schrijven en dat stralende allesoverheerschende genie, dat zich
aan de beroerdheden van het uiterlijke leven niet stoorde. Hoe gelukkig moet Schubert
zijn geweest als hij zich kon uitspreken in zijn muziek. Hoe stralend en overtuigend
komt dat tot uiting in zijn heerlijke jubelhymne ‘An die Musik’.
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Bescheiden, ja verlegen, bleef Schubert zijn leven lang: hij kon zich niet op den
voorgrond plaatsen, hij kon niet van zich afbijten. Hij kon niet als Beethoven zijn
eigen standpunt bepalen en dat blijven innemen. Hooren wij dat ook niet in zijn
muziek? Is hier niet een zeldzame liefelijkheid, een teederheid, een weemoed, een
zacht mijmeren soms, dan weer een uitbarsten in uitgelaten vroolijkheid, toch altijd
getemperd, en bij tijden een meesleepend dansrhythme van hem, den èchten Weener,
die wist wat zingen, wat dansen was? Geeft hij niet in zijn muziek een wisseling van
stemmingen die wij bij geen anderen componist terugvinden?
Tegenover BEETHOVEN, den heros, den verhevene, die ons omhoog voert naar
werelden van beheerschten maar sterken hartstocht, tegenover MOZART, den
betooverenden zanger van eeuwige jeugd en schoonheid, die ons naar de velden der
gelukzaligen leidt, waar de menschenziel alle bekommernissen van zich af werpt en
weer jong en vreugdevol wordt, doet SCHUBERT ons onze eigen stemmingen van
vreugde en leed, van verrukking en smart, van uitgelatenheid en vereenzaming in
groote innigheid doorleven. Niet alleen in zijn liederen, ook in zijn wonderschoone
strijkkwartetten, in zijn symphonieën en in zijn bekoorlijke pianomuziek, de
fijngevoelige impromptus en moments musicaux, is Schubert de zanger voor het
menschelijk gemoed. Wilt ge het ervaren, zing dan eens dat teedere lentelied, waarin
weemoed en geluksgevoel met elkaar strijden: ‘Frühlingsglaube’ of ‘Liebesbotschaft’,
dat wel een van de fijnste liefdesliederen is die ooit gecomponeerd zijn.
Nog eenige bizonderheden zijn er van zijn levensloop te vertellen, nog enkele
werken wil ik u noemen - maar in een bestek als dit ontbreekt de plaats om uitvoerig
te zijn. Na een verwijdering van 4 jaren heeft Schubert zich in 1822 weer met zijn
vader verzoend, hij heeft toen eenigen tijd bij hem ingewoond, en ongetwijfeld is er
toen weer als van ouds in den huiselijken kring gemusiceerd. De wonderschoone
strijkkwartetten uit Schubert's laatste levensjaren o.a. ‘Der Tod und das Mädchen’
zijn zeker door vader Schubert met zijn begaafde zoons uitgevoerd.
Hoewel Schubert gelijktijdig met Beethoven leefde en beiden dezelfde woonplaats
hadden is er nooit aanraking geweest tusschen de twee kunstenaars. Dat komt ons
haast ongeloofelijk voor, maar bedenken wij hoe tijdens Schubert's leven de werkelijke
toestand was. Toen Schubert zijn liederen componeerde, die hem 50-60 jaar later
pas beroemd zouden maken, stak Beethoven als een reus boven alle levende
toonkunstenaars uit. Hij was de geweldige die allen ontzag inboezemde, hij stond
op zijn eenzame hoogte
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van aan allen ontgroeid en ontstegen genie, en leefde ook tengevolge van zijn doofheid
een eenzaam bestaan. We herinneren ons hoe hij in Weenen toentertijd wel als een
der grootste genieën maar ook een der wonderlijkste menschen werd aangezien bewonderd eenerzijds, aangegaapt andererzijds. Schubert voelde de grootste
bewondering, het diepste ontzag, de heiligste vereering voor Beethoven, dien hij als
een halfgod beschouwde, en nooit zou hij het hebben gewaagd hem te naderen en
hem aan te spreken. Wij weten, dat hij hem op straat uit de verte volgde; in zijn
voetspoor te loopen, den geweldige zelfs maar op een afstand te zien, gaf hem al
voldoening. Schubert was jong, vurig, warm van hart en verlegen als een jong meisje!
Hoe zou hij het durven wagen zijn held aan te spreken!
In 1822 eindelijk vatte Schubert eenigen moed. Er was n.l. een vierhandig
piano-werk van hem in druk verschenen; variaties op een Fransch lied (opus 10) dat
hij vier jaar geleden op Zelesz had gecomponeerd. En boven aan de eerste bladzijde
stond de opdracht:
‘Aan Beethoven door zijn vereerder Franz Schubert opgedragen.’
Zelf nam hij een exemplaar van het pas verschenen werk mee naar het huis van
Beethoven om het hem persoonlijk te overhandigen! Ongelukkig trof hij Beethoven
niet thuis en liet hij het bundeltje muziek in handen van de dienstbode achter. De
muziek kwam in Beethoven's handen, want wij weten uit mededeelingen van twee
ooggetuigen dat Beethoven zijn bewondering over deze muziek heeft uitgesproken
en maanden lang haast dagelijks de variaties van Schubert met zijn neef Karl
doorspeelde.
Maar de arme Schubert kwam hiervan niets te weten. Hij hoorde taal noch teeken
op zijn opdracht - en geen wonder dat hij het niet nòg eens waagde. Maar wel heeft
hij er over getreurd (tegen von Spaun) ‘dat Beethoven zoo ontoegankelijk was geweest
en hij hem nooit had gesproken.’
Wij denken met ontroering aan de vereenzaming waarin Beethoven zijn laatste
levensjaren doorbracht - wie weet hoeveel licht Schubert hem nog had kunnen brengen
- maar beiden zijn vreemden voor elkaar gebleven, althans wat de persoonlijkheid
betreft.
Dat Schubert zijn grooten muziekbroeder vurig bewonderde weten wij en uit de
gegevens van Beethoven's leven hebben wij vernomen dat hij in Schubert een
goddelijke vonk zag. Ook zou hij eens gezegd hebben van Schubert: ‘deze zal mij
nog eens overtreffen.’
Sinds 1823 was er in Schubert's leven een ernstiger, zelfs somberder wending
gekomen. Hij was dat jaar zwaar ziek en schreef aan zijn vriend Schober:
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‘of ik ooit weer heelemaal gezond zal worden betwijfel ik bijna.’ Hij verloor al zijn
mooie dikke krullende haren en moest een jaar lang een pruikje dragen, en dat op
27-jarigen leeftijd!
Toch was hij in datzelfde jaar in staat tot het componeeren van een bundel liederen
die gehéél alleen reeds hem beroemd had kunnen maken, n.l. de cyclus genaamd
‘Die Schöne Müllerin’.
Het was een gelukkig toeval, dat Schubert het bundeltje gedichten van den weinig
bekenden Duitschen dichter Wilhelm Müller bij een vriend in handen kreeg. De
dichter zelf noemde het een roman in dichtvorm, inderdaad vormen de gedichten een
samenhangend verhaal. Hoogstwaarschijnlijk zouden deze gedichten nooit tot ons
zijn doorgedrongen, wanneer Schubert ze niet met den glans van zijn muziek had
omgeven. Hij heeft de eenvoudige romantische geschiedenis van Wilhelm Müller
verheven tot een standaardwerk in de muziek, dat voor ons zal blijven het ontroerende
muzikale beeld van jonge liefde met haar verrukkingen en haar smart. Het is de
geschiedenis van den jongen molenaar, die met den wandelstok in de hand de wereld
intrekt vol avontuurlijken lust, ‘das Wandern ist des Müller's Lust’. Geleid door het
kabbelende, babbelende beekje ‘Ich hört ein Bachlein rauschen’ komt hij aan den
molen waar hij behalve werk voor zijn handen, ook werk voor zijn hart vindt. Zijn
liefde ontwaakt voor het frissche dochtertje van den molenaar, ‘Guten Morgen,
schöne Müllerin’, neemt in hevige mate toe, ‘Ich schnitt' es gern in alle Rinden ein,’
lachjes - tranen - verrukking van een eerste liefde - verterende jaloezie op den jager,
‘Was sucht denn der Jäger am Mühlbach hier?’ die hem het kostbare wild afhandig
maakt, verlatenheid en smart en eindelijk de weemoedige troost in het zacht-sussende
Wiegenlied van de beek, ‘Gute Ruh', gute Ruh' - Thu' die Augen zu!’, zietdaar wat
deze liederen ons vertellen. Maar nu de muziek! Alle schakeeringen van een jong
gevoelig menschenhart komen in deze melodieën tot uitdrukking, die door hun
zuiverheid en natuurlijkheid voor ons zijn en zullen blijven een wonderschoone
weerklank van wat er in ons eigen hart omgaat.
De naïeve vraag van den jongen aan zijn vertrouwde beek ‘Sag, Bächlein, liebt
sie mich?’ zal nooit verouderen, ieder jong, verliefd menschenhart herkent daarin
zichzelf.
Na het schrijven van zijn Müllercyclus kwam Schubert tot het uitspreken van
diepten van gevoel en denken, waartoe hij in zijn jonge, zonnige, onbezorgde jaren
nooit had kunnen komen.

Droom en Daad. Jaargang 1

75
De zorg, die hij reeds lang had gekend, klopte steeds dringender aan, en hij moest
haar kloppen wel hooren! Was het de geringe waardeering en erkenning van zijn
kunstenaarstalent, was het de materieele zorg die hem thans zwaarder drukte dan
vroeger, was het zijn lichaamsgestel door ernstige ziekte ondermijnd? Zeker is het
dat hij, de eens zoo zorgelooze zwerver en zanger, die slechts leefde in vroolijkheid,
zich nu hopeloos verlaten en eenzaam gevoelde.
Een tijd lang woonde hij alleen op een gehuurde kamer, die hij voor het eerst van
zijn leven ook moest betalen. Zijn dagboek en brieven uit dezen tijd zijn aangrijpend
om te lezen. Nog eens gaat hij met Esterhazy mee naar Zelesz, ook hier voelde hij
zich dien zomer weer grenzenloos eenzaam. Toch was dit voor den kunstenaar een
rijke scheppingsperiode, een verrukkelijk strijkkwartet in a-moll (Opus 29) kwam
tot stand, waarin hij Hongaarsche volkswijzen verwerkte, en zijn grootste vierhandige
klavierwerken werden ook in den zomer van 1824 op Zelesz gecomponeerd, o.a. een
Divertissement à la Hongroise en zijn meest bekende, tintelende Militär Märsche.
In het volgende jaar schreef hij een strijkkwartet, waarin de variaties op zijn vroeger
gecomponeerd lied ‘der Tod und das Mädchen’ voorkomen. Hij was toen juist weer
hersteld van een zware ziekte en de gedachte komt bij ons op, of wij hierin niet een
aanwijzing mogen zien, dat Schubert wel degelijk dacht aan de mogelijkheid jong
te zullen sterven. Hoe zou hij anders juist nu dat aangrijpende lied hebben gekozen,
waarin het jonge meisje zich angstig verzet tegen den dood - ware het niet om zijn
eigen diepste geheim kenbaar te maken, dat ook hij een waarschuwing van den Dood
had gekregen?
Nog ging de Dood zijn deur voorbij! Hij was toch ook pas 28 jaar oud! en welke
heerlijke muziekgedachten leefden er nog in zijn ziel!
De scheppende geest was nog steeds vaardig in hem.
In tien dagen schreef hij een strijkkwartet (opus 161 in g-moll), en tallooze grootere
werken volgden, onder de vele liederen ook uit dezen tijd noem ik slechts het
bekoorlijke overbekende ‘Wiegenlied’, en het jubelende uitgelaten ‘Ständchen’ op
een tekst van Shakespeare, ‘Horch, horch, die Lerch', im Aetherblau’. Er wordt van
dit lied verteld, dat Schubert het opschreef toen hij met vrienden in een herberg zat,
waar hij het juist in een deel van Shakespeare had gelezen. Bij gebrek aan
muziekpapier zou hij het aan de achterkant van een menu hebben opgeschreven. Het
kàn waar zijn, want Schubert schreef ongeloofelijk snel zijn gedachten neer.
Het jaar 1827, Schubert's voor-laatste levensjaar bracht slag op slag. Het
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zwaarst trof hem de dood van Beethoven einde Maart en de terugslag van den
somberen gemoedstoestand waarin hij leefde vinden wij in zijn anderen grooten
liederenbundel Die Winterreise, niet minder beroemd dan Die Schöne Müllerin.
Die Winterreise, gecomponeerd op teksten van Wilhelm Müller, is een diep
tragische biecht, het is de uiting van een doodelijk vermoeide en geteisterde ziel, die
smacht naar den vrede van den dood. Tegenover de teedere liederen van liefdesleed
van die schöne Müllerin, staat de Winterreise als een aangrijpende bekentenis van
menschelijk zielelijden, ongetwijfeld Schubert's eigen allerdiepste, geheimste
ontroeringen en smachten naar verlossing uit de aardsche banden. Zoo goed als zijn
vorige liederenbundels hun plaats bij ons blijven behouden, zoo zal ook deze, Die
Winterreise, ons blijven ontroeren, omdat haar gevoelens van alle tijden zijn en
Schubert een uitdrukkingswijze heeft gevonden, die over de tijden heen gaat.
Na deze liederen is er in Schubert's leven nog een korte verademing gekomen,
waarin hij eenige zonnige liederen (o.a. ‘Im Grünen’), trio's, zijn fijne
piano-impromptu's en ten slotte zijn machtige strijkkwintet en de c-dur symphonie
componeerde. Zijn laatste liederen zijn na zijn dood door een uitgever onder den
naam van Schwanengesang verzameld.
In 1828 verminderde Schubert's gezondheid sterk. In September was het noodig
dat hij introk bij zijn broeder Ferdinand. Hij was niet meer in staat voor zich zelf te
zorgen.
In November werd hij door typhus aangegrepen, op zijn ziekbed ijlde hij
voortdurend over Beethoven, en den 19en November kwam zijn einde. Zijn vriend,
de schilder von Schwind, klaagde bij het hooren van dit bericht: ‘Schubert is dood,
hij was het heerlijkste en schoonste dat wij bezaten.’
Dicht bij het graf van Beethoven hebben zijn vrienden hem begraven.
De stoffelijke nalatenschap van Schubert baarde niet veel zorg. Op een document,
dat nog bewaard is, staat zijn heele nalatenschap vermeld: een aandoenlijk klein
beetje aan geld en goed.
Maar wat er niet op stond is zijn onvergankelijke, geestelijke nalatenschap, een
schat van zuiverder en edeler allooi dan al het goud der aarde, een bron van genot
voor allen, die gevoelig en ontvankelijk voor Schubert's ‘holde Kunst’, hun harten
openstellen voor al wat liefelijk is en welluidt.
(De gegevens voor dit artikel zijn grootendeels genomen uit de studie over Schubert
van Walter Dahms, uitgave Schoester & Loeffle, Leipzig).
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Schoonheid van den vroegen zomer
door A.L. Broer
DE uitbundige jonge pracht van de lente is stilaan verdwenen, heeft zich, met schier
onmerkbare overgangen, maar opeens niet afzonder weemoed beseft omgezet in de
forscher tinten en minder fleurig-frissche schoonheid van den zomertijd.
Ook de vroege zomer heeft niettemin, als alle andere seizoenen, meer zelfs dan
vele andere getijden, zijn eigene en groote bekoring.
Hoe wondermooi zijn nu de hooilanden voordat de zeis van den maaier of het
scherpe staal van de machine ze van hun pracht heeft beroofd en de geur van 't
drogend hooi de lucht boven de velden van zoete aromen vervult. De wuivende bloei
der tallooze grassen in eindelooze variëteit van wit, geel, grijs en bruin, daartusschen
het donkere rood van de zuring, het lichtere van de koekoeksbloem met het hardere
en zachtere geel van boterbloem en ratelaar. Het late licht van de ondergaande zon
of de glorieuse straling van den oosterhemel in den morgen zet dat alles in een gulden
gloed die een rijkdom van tinten te voorschijn roept, onzegbaar mooi.
Hoe kleurig zijn de randen eerst, als uit de trotsche zwaardbladeren van de lisch
de gouden bloemen verrijzen, straks als de lichtroode tuilen van de zwanebloem op
hun slanke stelen zich gaan verheffen. In de slooten, die de landen omgeven heel de
rijke vegetatie van scheeren, kikkerbeet en waterranonkel en wat daar verder bloeit.
En vaart ge de slooten uit, achterlatend hun intimiteit van hoog-opgaand, ruischend
riet, waarin het schetterend gezang van rietzangers en karekiet onafgebroken
weerklinkt en komt ge op de wijde wateren van meer en plas dan is daar weer nieuwe
schoonheid, die u wacht. Hier de gele plompen, forsch van bloem en blad, ginder
hun familielid, de witte waterlelie, waarvan al de ontroerende pracht door van Eeden
is uitgezegd in zijn:
Ik heb de witte waterlelie lief
Daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon
Uitplooit in 't licht........................

Straks heele velden vol bruin fonteinkruid en de roseroode trosbloei van den
veenwortel. Libellen, fragiel gebouwd, vliegen af en aan. In de lucht het
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rap beweeg en druk geroep van de sierlijke zwarte stern, leiblauw met zwart en van
het slanke vischdiefje, wit-zwart-rood. Zie, daar zwemmen wilde eenden met hun
talrijke teederdonzen kroost - hoe weinigen zullen over enkele maanden het moordend
schot van den jager overleven? - ginds de witgebleste meerkoet met jongen. Aan den
oever staat het magere silhouet van den blauwen reiger, zwijgend starend naar zijn
buit van visch, majestueus cirkelt een kiekendief rond, loerend op prooi. Telkens na
eenige vleugelslagen laat hij zich weer even zeilen, daaraan is hij makkelijk
herkenbaar. Wellicht zult ge 't lenig lijf van de fuut, zwemmer en duiker zonder
weerga, rap als een torpedoboot, zich zien voortbewegen. 'n Wonderlijke verschijning
is dat, die gelukkig lang niet zeldzaam mag heeten. Nauwelijks zijt ge iets dichter
bij hem gekomen en heeft hij u in de gaten of hij duikt weg en weldra komt hij weer
te voorschijn op een heel andere plek dan ge had verwacht.
Uiterst merkwaardige bewoner van onze plassen, is hij voor wie de vogels mint
een van de meest geliefde vertegenwoordigers van 't zoozeer bekorend vogelras.
Prachtig is die kop met de groote bruine kuif en de sierveeren aan de slapen, de roode
snavel, interessant zijn gedragingen in den paringstijd en als de jongen uit zijn, die
zebrágestreept en in niets op de ouden lijkend, door dezen vaak worden meegenomen
op den rug, wat wel een zeer bekoorlijken aanblik oplevert.
Wie boven het water- en weideland dorrer streken tot vacantieoord uitkiest, zal
ervaren hoe de dorheid van de heiden nu langzamerhand minderen gaat. De
voorbereiding begint voor de uitwerking van het patroon, straks in Augustus zal het
paars tapijt gereed zijn. Thijm en dophei bloeien al, op natte plekken toont ook de
zonnedauw met zijn vleeschetende rozetten van roodachtig blad zijn bescheiden
bloeisel en de mooie blauwe gentiaan komt dra. De heileeuwerik zingt en de
weemoedige fluittoon van de wulp klinkt over de wijde velden. Waar de ontginning
- die wel veel schoonheid vernielt, maar ook wel nieuwe schoonheid met zich brengen
kan - waar de ontginning gewerkt heeft, rijpen nu de korenvelden en was de boer
niet al te modern, dan wordt de nuttige egaliteit van de korenhalmen afgewisseld
met het helle rood van den papaver en den warm-blauwen bloei van den korenbloem.
In de vogelwereld wordt het stiller, als midzomer nadert. De zorg voor het wordend
en opgroeiend gezin heeft alle krachten opgeëischt, een tijd van rust treedt in. Meteen
heeft een uiterlijke verjongingskuur plaats, het na vele dagen vol emotie vaal en
verschoten geworden veerenkleed wordt voor een
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nieuw verwisseld, nog enkele weken en in 't nieuwe pakje, dat tegen storm en regen
beschermt, wordt de herfstreis aanvaard.
Boven de weiden is niet meer het drukke vogelleven van de lente, vol speelsche
vlucht en druk geroep en dartel liefdespel. Jongen scharrelen nog rond tusschen het
gras of over de kaalgemaaide velden, de angstroep der oude vogels geeft nog veel
rumoer. Oud en jong vereenigt zich dan tot groote troepen die langs stranden en
weiden trekken.
Zoo heerscht ook in 't zomerwoud niet die opgewekte levendigheid die 't lentebosch
bood. 't Is er stiller en stemmiger nu, gedempter van kleur en geluid.
Toch is 't er nog wel vol van bloemen, 't geel van springzaad, het paarse leverkruid,
de roomkleurige, aromatische bloei van de kamperfoelie, de witte braambloesem,
straks tot smakelijke bessen rijpend.
Ook zingt er nog de spotvogel en aan zijn lied vol variatie kunt ge welluidendheid
niet ontzeggen, nog hamert er de specht, koert de houtduif en de vlaamsche gaai
schraakt of uit ook wel welluidender lied. Maar de boschzanger bij uitstek, de
nachtegaal, zwijgt al in Juli en de sonore roep van den koekoek zal weldra
verstommen.
Zoo is er ook nu nog kleur en klank genoeg om aan hen die korter of langer stof en
stank der steden mogen ontvluchten rijk en puur genot te schenken. En ook wie thuis
moet blijven of wiens buitenleven maar van korten duur zal zijn, zal in park en
landelijke stadsomgeving de glorie van den vroegen zomer kunnen beleven in
bloeseming van rozen en tallooze andere zomerbloemen, in kleurige gratie van
vlinders, in zang en roep van dat niet onaanzienlijke deel van't gevleugeld volk dat
de stadsparken niet mijdt of den nabijen omtrek bewoont. Voor wie met open oog
en oor zijn wegen gaat, zijn zelfs de groote steden rijk genoeg aan schoonheid van
de natuur, waarvoor de oppervlakkige beschouwer maar al te vaak blind blijkt te
zijn.
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Het bezoek
door Ernst Zahn
(Uit het Duitsch vertaald door E.v.S.K.)
III (slot)
NA twee weken mooi weer draaide des Maandags de wind naar het Westen, kwamen
er wolken op en betrok tegen den avond de hemel. Het was drukkend-zwoel. De
zwaluwen, waarvan er vele onder het dak van het huis en dicht in de nabijheid hun
nest hadden, fladderden als kleine zwarte flitsjes, onophoudelijk, verschrikt door de
lucht. Vader Amrein echter, die verstand van het weer had, meende dat het onweer
weer voorbijtrok en de tocht naar Rütli werd op den volgenden morgen vastgesteld.
Wij bleven dien avond tot laat voor het huis zitten, want in de kamer was het zelfs
voor de eigen bewoners niet uit te houden zoo warm en benauwd als het er was.
Candida en haar moeder waren bezig boonen te snijden uit een reusachtig groote
mand. Ik zat er naar te kijken, terwijl Vader Amrein rookte en zijn krant las en
Cornelia met Godfried op de weide naast het huis een spel kaart zaten te spelen, dat
zij hem enkel scheen geleerd te hebben om zich met zijn onhandigheden te kunnen
vermaken. Wat mij betrof, ik gevoelde mij buitengewoon onrustig. Zoo zeer als ik
vroeger de bedompte kamerlucht en de vliegen had verwenscht en telkens weer mij
had afgewend van de zoo weinig kieskeurige en de zoo onbewogen gelijkmoedigheid
der boeren, deed het mij toch nu, terwijl ik naar Candida zat te kijken, eigenaardig
pijnlijk aan, wanneer ik aan het afscheid dacht. Zij hanteerde haar mes met dezelfde
gemakkelijkheid en dezelfde koelbloedige gelatenheid, waarmede zij bij zwaarderen
arbeid de schop of de bijl gebruikte. En telkens weer moest ik kijken naar haar frissche
gezicht, haar ronde blanke armen.
‘Nu gaan jullie dus weer terug naar het zalige stadsleven’, merkte de anders zoo
stille moeder vriendelijk lachend op.
‘Terug naar de menschen,’ verbeterde Candida, terwijl zij mij met haar grijze
oogen een beetje uitdagend aanzag.
Ik gevoelde wel dat zij spotte met mijn stadstrots, maar ik was niet in de stemming
om te twisten. ‘Voor mij beteekent het: aan den arbeid,’ antwoordde ik stil en ernstig;
want inderdaad was bij de gedachte van naar huis gaan, voor mij de eenige vreugde,
die van mijn nieuwe en eerste ambt dat mij thuis wachtte.
Candida scheen door mijn woorden eigenaardig getroffen te zijn; want zij
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beet zich op de lippen en ik merkte wel hoe daarna haar blik, tot tweemaal toe,
onzeker en tersluiks den mijnen zocht.
‘Dat is toch ook heel wat, op jouw leeftijd al professor,’ zeide Moeder Amrein.
Ik haalde de schouders op.
Zij echter ging voort mij te prijzen en maakte ophef van mijn ijver, mijn knapheid
en de goede gedachten die, zooals zij wist, mijn ouders over mij hadden. Op dit
oogenblik ontmoetten Candida's oogen opnieuw de mijne. De hare schenen mij
buitengewoon donker en er was een warmte in en iets van weemoed, waardoor ik
wonderlijk getroffen werd.
Het gesprek ging zoo nog even voort. Daarna werd opgebroken. De anderen waren
al naar hun slaapkamers gegaan toen Candida mij boven nog de hand reikte. Met een
plotselingen, langdurigen handdruk omsloten haar vingers, die sterk maar ondanks
het zware werk dat zij deden toch niet ruw waren, de mijne. Ik kon daarna langen
tijd niet inslapen. Telkens weer zag ik het meisje voor mij, vroeg mij af, wat zij met
haar handdruk bedoeld kon hebben, of zij mij daarmee vergeving voor haar spot
wilde vragen, haar hoogachting voor mijn arbeidzaam leven wilde uitdrukken, of dat zij mij, hoe dan ook, goed gezind was. Ik gevoelde mijn hart sneller kloppen en
ik bekende mijzelf dat ik heel gelukkig zou zijn wanneer dat laatste bewaarheid zou
worden. Tegelijkertijd verweet ik mijzelf, dat ik het blijk van haar toegenegenheid
zoo houterig had aangenomen en van den schrik geheel onbeantwoord had gelaten.
Ik wenschte dat het maar weer morgen was en was blij dat ik nog een dag had voor
het oogenblik van ons vertrek. Ook kwam het mij voor alsof ik veertien dagen lang
een dwaas geweest was en mijn tijd had laten voorbij gaan.
Des morgens werd ik door Godfried gewekt. Eenmaal ingedommeld had ik een
diepen slaap gevat en was nog suf in mijn hoofd toen ik eruit moest.
Godfried en Candida waren reeds beneden naar den oever gegaan om de zware
boot in orde te brengen terwijl Cornelia en ik nog ontbeten.
Nadat de ouders ons een goede reis hadden toegewenscht, volgden wij hen enkele
oogenblikken later. De hemel was geheel onbewolkt van een bijna verblindend blauw.
Er woei een sterke wind. Vader Amrein riep ons nog na: ‘Het zou tegen den avond
nog wel een onweertje kunnen geven.’
Ik sloeg er geen acht op. Mijn gedachten waren bij Candida en hoe het zijn zou,
als wij elkander nu weer terug zagen. Opeens hoorde ik Cornelia zeggen: ‘Het is te
hopen dat hij geen gelijk heeft. Ik zou niet gaarne den laatsten dag no in gevaar
komen.’
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‘Met twee roeiers als Godfried en Candida!’ hield ik haar voor. Eerst later werd het
mij duidelijk, dat mijn zuster tegen haar zin in, mee ging. Zij heeft mij later dikwijls
verteld, dat zij er een voorgevoel van had dat er een of ander ongeluk gebeuren zou.
Wij bereikten intusschen den oever. Godfried en Candida stonden recht overeind
in de boot en op deze plaats zich de meerdere van ons gevoelend riep de blonde
Godfried ons een overmoedig: ‘Kom jullie eindelijk, jullie langslapers’ toe.
Candida glimlachte. Zij scheen echter het voorval van gisterenavond geheel
vergeten te zijn; want zij toonde mij een koel gezicht met weinig uitdrukking en gaf
mij zoo kort en vluchtig een hand dat ik mij afvroeg of ik mij gisteren niet in haar
had vergist.
Cornelia kon de opmerking niet achterwege laten dat Vader Amrein meende dat
tegen den avond een onweer te verwachten was en dat men ten slotte maar beter thuis
kon blijven, waarvan Godfried en Candida verschrikt ophoorden en Candida vroeg,
of zij bang was. Godfried voegde echter dadelijk daaraan toe dat men zich voor den
tocht wel geen mooier weer kon wenschen en dat een onweersbui op het meer tenslotte
altijd wel opkomen kon. Daar ook ik lachend en onbezorgd er op stond den tocht
door te zetten, stapten wij in.
Het werd een wonderlijke tocht. Cornelia en ik hadden naast elkander elk een
gemakkelijke zitplaats in de ruime boot ingenomen. Achter ons roeide Godfried
staande. Tegenover ons zat Candida, de mouwen hoog opgestroopt, den blanken hals
bevrijd van het beschuttend halsdoekje, dat zij over haar blouse droeg. Het was voor
mij een genoegen haar gelijkmatige, breed uitslaande bewegingen gade te slaan en
het bedroefde mij zeer dat zij tegenover mij zooveel koeler gezind scheen dan gisteren.
Het meer was onstuimig. Nu en dan zag men een golf met een wit schuimkopje.
Maar bij de krachtige en gelijkmatige slagen van de twee, die ons roeiden, kwamen
wij vlug vooruit en voeren wij den Hertensteiner Hoek om, waar de boot door den
sterken wind schommelde. Cornelia drukte de fijne lippen op elkaar en gevoelde
zich zeker al een beetje onbehaaglijk. Zij was ook stil en naar het scheen niet erg
opgewekt, misschien ook met haar gedachten reeds te veel bij huis, waar heen zij
morgen tot haar voldoening eindelijk weer terug zou gaan. Mij echter liep het hart
vol van de schoonheid van ons land. Afwisselend vriendelijke oever en steile rotsen.
De golven van het meer waren nu groen-blauw en liepen op tegen de tuinen van
Weggis, waar de rozen en de veelkleurige zinnia's in bloei stonden. Maar toen wij
tusschen de twee ‘neuzen’ doorgingen
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en bij den Schillerstein kwamen, was het daar merkwaardig stil. Het water lag
roerloos, en zoo glad als ijs. Grauw, hard en hoog steeg de rots aan den oever daaruit
op. Aan de andere zijde, boven Brunnen en in het Zuiden achter Flüelen staken de
sneeuwbergen lichtend omhoog en teekenden zich in scherpe lijnen tegen den hemel
af. De lucht daarboven trilde en de hemel begon meer en meer te gelijken op een
blauw gloeiende ijzerplaat. Spoedig legden wij aan bij de stille weide, die voor iederen
Zwitser geldt als het heiligst vertrek in het groote huis dat het vaderland is. Wij
hadden onderweg ternauwernood gesproken. Slechts had ik mij enkele nog onbekende
bergtoppen door mijn neef en nicht laten aanduiden.
Aan land kwam intusschen Cornelia ook weer in de goede stemming. En wij
brachten een uur door in het Rütlihuis met eten en drinken en een beter nog met het
herdenken van vroeger tijd, buiten; praatten wat, zwegen meer, in gedachten
verzonken, en verdeelden ons weer als gewoonlijk, Godfried met Cornelia, die
geestigheden ten beste gevende, elkander plagend en zich in ernst tegen elkander
opwindend, in het gras lagen en Candida en ik. Ja, Candida en ik! Wij waren op een
bank gaan zitten onder de dennen, die uitzicht gaf op het Urnermeer. Wij spraken
over de mogelijkheid, dat aan de Tellsage werkelijke gebeurtenis ten grondslag lag.
Candida nam het heftig op voor den volksheld. Daarna zwegen wij weer. De wind
ruischte door de boomen boven ons hoofd, maar het duurde lang eer ik bemerkte hoe
de kruinen heen en weer bewogen werden. Of Candida het al eerder opgemerkt had
weet ik niet. Ik moest er steeds meer aan denken, dat ik den volgenden dag hier niet
meer zijn zou en misschien wel voor het laatst hier zou geweest zijn. En een sterk
gevoel kwam over mij alsof het meisje, dat naast mij zat, mij zeer na had gestaan en
een bezit was geworden, zooals ik het maar eenmaal te verliezen en dan ook niet
meer terug te verkrijgen had. Het kan zijn, dat ik het op dat oogenblik niet zoo bewust
gevoelde als ik het nu weet. Daarentegen leek het mij toen of Candida van soortgelijke
gewaarwordingen vervuld moest zijn; want achter haar zwijgzaamheid verborg zich
iets als stille weemoed.
Opeens, terwijl haar gedachten duidelijk heel ergens anders waren, zeide ze: ‘Daar
komt het leelijk van Flüelen opzetten.’
Ik zag over het meer heen, dat plotseling veranderd was. Het had een bijna
satanische kleur, iets beangstigends, onwerkelijks was er in het giftig groen van zijn
golven, waar een kwaadaardig schuimlaagje overheen liep. De bergen van het Zuiden
schenen dichter bij te komen. Het leek wel of zij hun rotsige lijven tegen ons op
bliezen. Rondom hun koppen was de hemel echter zwavel
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geel. Deze kleur zette zich snel voort; reeds zag ik haar tot boven onze hoofden door
de boomen schemeren. Ik keek Candida aan. Bijna had ik haar gevraagd hoe zij bij
het opkomen van zulk een ongewoon dreigenden storm, waaraan niet te twijfelen
viel, zoo rustig blijven kon. Maar ik kon niet spreken. Ik gevoelde, dat als een van
ons zou spreken, het van iets geheel anders zou moeten zijn.
Daar opeens stond Godfried voor ons. Hij zag wit. ‘Wij moeten gaan,’ zeide hij,
‘als we nog behouden thuis of althans aan den anderen oever willen komen.’
Toen ontwaakte Candida.
‘Je hebt gelijk’ antwoordde ze kort en ik meende een onderdrukt zuchtje te hooren.
Zij maakte haast om beneden bij de landingsplaats te komen.
Van uit het Rütlihuis riep iemand ons toe, dat wij niet op het meer moesten gaan,
er kwam een föhn opzetten. Godfried en Candida schenen het echter niet te hooren
of zij sloegen er geen acht op, en daar Cornelia in haar angst vooruit was gehold,
wilde ik niet lafhartig schijnen en verzette mij er niet tegen, ik gevoelde mij ook
merkwaardig veilig in handen van deze twee jonge menschen.
Snel werd de boot losgemaakt. Cornelia zat al op haar plaats, bleek, met
samengeperste lippen, maar te trotsch om aan haar angst uiting te geven. Naar het
Zuiden toe benamen boomen ons nog het uitzicht. Boven Brunnen was de zon bleek
en wegkwijnend, hetwelk den indruk van naderend onheil versterkte. Het water
beukte tegen den oever aan en nam de van den ketting losgemaakte boot op, zoodat
deze leelijk begon te schommelen. Godfried en Candida stonden echter nog recht
overeind, terwijl ik ging zitten naast mijn zuster. Godfried trok zijn jas en zijn vest
uit, haalde zijn broeksband nauwer aan en stroopte de hemdsmouwen op. Candida
wond een doek om het hoofd en deed haar blouse uit zoodat zij enkel nog in rok en
lijfje stond. Alles ging bliksemsnel en het waren alle duidelijke voorbereidingen tot
een ongewone inspanning. Zij spraken daarbij niet en de ernst van de situatie was
op hun gezichten niet te lezen. Slechts waren zij opeens heel andere menschen. Of
zag ik ze alleen maar zoo? Ik vergat geheel, dat ik ooit inwendig over hun manieren
gelachen had, dat ik in hun tegenwoordigheid ongewone, aan afkeer grenzende
weerstanden had ondervonden en hen als een heel eind beneden mij staande had
beschouwd. Ik gevoelde dat zij in dit oogenblik verre boven ons stonden. Zij kenden
het meer, waarop zij zich nu met ons waagden en zij waagden er zich met dien blijden
en toch zoo eerbiedigen ernst, waarmede een moedig strijder zich aan een sterkeren
tegenstander
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waagt. Ik gevoelde nu niet alleen achting, ik gevoelde ook liefde voor hen. Ik zou
hen hebben willen smeeken mij in hun vriendschap, ook in een nog veel inniger band
op te willen nemen.
Toen opeens hoorde ik Godfried kort en met een blik gericht op de plaats voor
den staanden roeier vragen: ‘Wil jij?’
Daarna ging Candida langs ons voorbij en plaatste zich in den boeg van het schip.
De tocht begon.
Reeds na twee minuten merkten wij dat het geen grapje was. Ternauwernood onder
de beschutting van de rotsen aan den oever uit werden wij door den storm gegrepen.
Van boven af had men dat niet zoo goed kunnen zien. Hier echter was het water al
als door duizenden zwaaiende armen omgewoeld. Het onweerde. Ik kon echter niet
hooren of het de hemel was of het water dat leven maakte. Wij zagen niet ver meer
voor ons uit; want ook de oever van Brunnen was nu al gehuld in den dichten mist
van nevel en regen, die met den storm van het Urnermeer naar ons overkwam. De
zware boot ging op en neer, alsof een zee ermee speelde. De regen stroomde op ons
neer en de golven sloegen over de randen van de boot naar binnen.
‘Heere God’ hoorde ik Godfried steunend zeggen en ik zag dat hij een blik naar
den oever terug wierp; hij wenschte zeker zelf op dit oogenblik dat wij daar maar
gebleven waren, ook op gevaar af, dien avond niet meer thuis te kunnen komen.
Maar de twee arbeidden. Het zweet parelde hun op het voorhoofd. De regen plakte
hun de haren tegen het gezicht.
Het onweer nam toe. Het bliksemde. De wind gierde. Achter zag men niets. Waar
men heen ging kon men niet zeggen.
In enkele minuten waren Cornelia en ik tot op de huid toe nat. Ik zag mijn zuster
al maar bleeker worden. Zij klaagde zachtjes en was ziek.
Candida merkte het op. ‘Ga in de boot liggen’ riep zij achter ons. Zij moest hard
roepen, om zich zelfs van zoo vlak bij verstaanbaar te kunnen maken. Ik hielp Cornelia
om naast onze bank op den bodem te gaan liggen en dekte haar zoo goed en zoo
kwaad als het ging met een doek toe. Daar riep Godfried: ‘Wij moeten water
scheppen.’ Ik zag een schepemmer bovenop liggen, wierp mijn jas af en begon. Maar
dat was een ongeoefende en ontoereikende hulp. Ik werd spoedig moe, voelde dat
ik het binnengedrongen water niet op de hoogte kon houden waarop het was en zocht
om naar Candida. Ik vergeet dat gezicht niet. De doek was haar van het hoofd
afgegleden en fladderde met de losse strengels van haar vlechten in den wind.
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Haar kleeren kleefden haar aan het lijf. Maar zij stond daar als was het een
pleziertochtje. Niets van angst of opwinding was op haar gezicht te lezen. In haar
wijd geopende oogen alleen was een uitdrukking van kloeke vastberadenheid en
tusschen de wenkbrauwen stond een diepe groeve.
‘Je moet hem helpen’ riep zij haar broeder toe. Deze deinsde eerst terug als vreesde
hij met roeien op te houden. Maar de diepgang der boot werd steeds erger. Het water
stond ons al tot boven de enkels en Cornelia lag als in een bad. Toen trok hij de
riemen in en begon met een tweeden emmer te werken.
Nu roeide Candida alleen. Inwendig begon iets in mij te gloeien, dat het water,
dat over mij heensloeg niet doofde. Ik had nog nooit voor een mensch zulk een
onverdeelde bewondering gevoeld, als voor dit meisje, dat ons door den woedenden
storm heen voerde. Geen enkele maal verzwakte de gestadige trotsche slag van haar
riemen, geen enkele maal onttrok zij haar blik aan het vooruitstekend rotsgedeelte
achter welks beschutting zij blijkbaar besloten was de boot heen te leiden. Met het
lichaam zoo recht overeind gehouden, het hoofd vrij op den ietwat achterover gebogen
hals, alle spieren van de blanke armen gespannen, bood zij een beeld van
onbevreesdheid, van onwankelbaar vertrouwen en van een vrijen trots. Een plotseling
gevoel van liefde welde hoog in mij op. Ik werd mij haar bewust ondanks storm en
doodsgedachten. Ik zou het op dat oogenblik niet als een ongeluk ondervonden
hebben, wanneer wij gezonken waren. Met haar daar boven mij zou ik zonder dat ik
het betreurde naar den bodem van het meer verzonken zijn. Zoo belachelijk als het
was, herinnerde ik mij in hetzelfde oogenblik al die dingen die mij mishaagd hadden,
van de mij vreemde boerenplichten die zij had te volbrengen af, tot de gebrekkige
manieren toe, maar dat had nu geen beteekenis. Zij was de eerste die mij in het hart
greep. Het trok mij opeens met geweld naar haar toe. Maar van den wensch en de
gedachte tot de daad was nog een heele afstand. Naast mij werkte Godfried; ik
schaamde mij dat ik het zoo tegenover hem aflegde en spande mij opnieuw in het te
doen als hij. Toen lachte hij tegen mij: ‘Zie je wel, hoe zij roeit?’ vroeg hij met een
blik op zijn zuster. Hij lachte werkelijk. Nu wist ik, dat er geen doodsgevaar meer
was.
Kort daarop maakten wij de bocht om de rotsen heen en gleden in water dat wel
steeds nog hevig in beweging was, maar waarin de zware boot onder Candida's slagen
sneller en geregelder verder kwam.
‘Het onweer trekt over land’ zeide ze met een zucht van verlichting.
Inderdaad dreef de storm het zware weer over Brunnen landwaarts in.
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Nog enkele oogenblikken bleven we onder de beschutting van den oever en staken
toen bij opklarend uitzicht het meer over.
Tegen donker kwamen wij in Posthumen aan. Cornelia was meer dood dan levend,
ook ik was verslagen en klappertandde van de koude en de nattigheid.
De beide anderen zagen er stralend uit, alsof ze voldaan waren over een zwaren
arbeid.
‘Goddank’ zeide ik, toen ik uit de boot stapte.
‘Het spijt ons erg, dat we jullie zoo in angst hebben gebracht,’ verontschuldigde
zich Godfried.
Candida zei niets.
De ouders ontvingen ons met bezorgde gezichten. Vader Amrein ging tegen zijn
kinderen tekeer erover dat zij hadden moeten bedenken dat men stadsmenschen zoo
iets niet aan moest doen. Over henzelf schenen zij zich geen zorgen gemaakt te
hebben.
Ik dacht bij mijzelf dat zij een gezond geslacht waren. Candida verdedigde zich
door te zeggen dat zij op dat oogenblik alleen voor oogen had gehad dat wij, het
kostte wat het wilde, naar huis moesten en aan geen andere mogelijkheden had
gedacht.
Ik gaf haar nu een hand. Ook Godfried.
‘Dank,’ zeide ik kort en onnoozel.
Moeder Amrein bracht Cornelia, die geheel uitgeput was, naar bed.
Wij anderen gingen ons verkleeden. Daarna zaten wij aan het eenvoudige avondeten
en spraken nog wat over wat wij beleefd hadden. Godfried gaf toe, dat hij zelf niet
aan onze redding geloofd had.
Er was een oogenblik stilte.
Daarop zei Candida tegen mij: ‘Morgen hebben jullie het alles achter den rug.’
Ik begreep dat zij aan het afscheid dacht. Ik had bovendien van het oogenblik af
dat ik nu met haar aan tafel zat de anderen vergeten. Ik zat naast haar en meer dan
eenmaal had ik behoefte mijn arm om haar middel te slaan. Maar ik deed het niet.
Een eigenaardige verdeeldheid van gevoelens belette het mij. Als door een nevel zag
ik, dat zij brood nam en daarmee haar bord opdroogde. Het zag er daarna uit als
gewasschen.
Kort voor het naar bed gaan waren wij beiden alleen in de kamer. De mannen
keken nog om naar het vee. Moeder Amrein was in de keuken. Het overviel ons
allebeide wel wat. Candida had een lichten blos in het gezicht, zooals ik het bij haar
nog niet gezien had en haar lippen trilden een beetje.
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‘Denk dan nog dikwijls aan mij,’ zeide ik. Ik weet zelf niet hoe ik dat zoo zeggen
kon.
Zij stond met den rug naar mij toe over een naaitafel gebogen.
Nu draaide zij zich om. ‘Dat dient nergens toe,’ zeide ze.
Het gloeide in mij. Ik ging naar haar toe. ‘Waarom?’ vroeg ik terwijl ik haar mijn
hand toestak.
Wie zal zeggen wat er gebeurd zou zijn, wanneer zij op dit oogenblik mij had
toegegeven. Zij legde haar hand een oogenblik in de mijne. ‘Ik weet niet,’ antwoordde
zij.
Ik voelde mijn vingers gedrukt als laatst. Maar toen liep ze op eens naar buiten.
Ik kreeg haar niet meer te zien. 's Avonds niet. Ook 's morgens niet, toen Godfried,
Cornelia en mij naar de stoomboot roeide. Moeder Amrein zei, dat ze in de vroegte
met groenten naar Weggis moest. Wat zij dacht of wist kon ik van het gezicht van
deze stille vrouw niet gewaar worden. De professor hield op. Er was een oogenblik stilte tusschen hoorders en verteller.
Een paar grijze hoofden keken elkander aan en glimlachten met een heimelijk
begrijpen.
Dan voegde Findeisen er nog aan toe: ‘Wij zijn nooit meer in Posthumen geweest.
Onze ouders waren er nog eenmaal. Ook hoorden wij, dat Candida een buurman, die
weduwnaar was, getrouwd had. Dat was vele jaren later. De man had vijf onmondige
kinderen. - Ik heb sedert dien vele meisjes leeren kennen. Zij hadden fijne gezichtjes
en handjes en zij waschten zich met de geurigste zeep. Zij wisten zich ook heel goed
te gedragen. En er waren enkele, zoowel van innerlijk als van uiterlijk, aanzienlijke
menschenkinderen onder. Alleen dien degelijken, vrijmoedigen aard van dat eene
meisje had niemand. Ik heb er mij stuk over gepeinsd. Misschien zou Candida - men
sleep toch ook een steen wel glad. Maar dan wist ik, dat zij niet geslepen wilde
worden. En dan kwamen de anderen mij weer voor als poppen of als zachte schaapjes.
Nu - en - Cornelia haalde het fijne neusje op. Cornelia is heel stijf en recht en haar
mooie neusje is nu een beetje spits. Zij is bij mij gebleven, zooals gij weet, omdat
ik niet getrouwd ben. Zij heeft altijd een scherpe tong gehad en alles afgekeurd wat
niet in haar kraam te pas kwam en daarom heeft niemand zich aan haar gewaagd.
Vandaag kwam zij mij verrassen met de uitspraak dat de eenige verstandige
manspersoon, dien zij in het leven ontmoet had, de jonge Godfried Amrein geweest
was, maar - zooals ik zeide, zij haalde den neus op, alsof zij iets onaangenaams rook
en zij waaide met haar zakdoekje zoodat de geur der fijne beschaving ons geheel
omhulde - geheel en al omhulde.’
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Het huwelijk van pierrot
door Rie Cramer
(Bij onze losse plaat) aant.
PIERROT zou trouwen - en zijn hart was vol verliefd verlangen. Het leek, of het te
groot was in zijn borst, het deed een beetje pijn en zijn oogen schoten soms ineens
vol tranen als hij Columbine een luchtig liedje hoorde zingen of als haar kleine handje
wegdook in de plooien van zijn wijde mouw.
Hij zou dus trouwen en natuurlijk was het lente. De gaarden bloeiden en de hagen.
De kastanje zond zijn witte vlammen als kleine gebedjes naar de hooge wolken en
in het jonge gras waren de madeliefjes als droppeltjes melk, als plassen melk. De
lucht was lauw, de aarde geurde. Het was de allermooiste lente - en op den avond
van den allermooisten dag zou de bruiloft zijn in het kleine witte huisje, waar
Columbine woonde.
Dat was een heel klein huisje vol kwikjes en kleurtjes. Er stond een tuiltje voor
een wassen beeldje, onder een glazen stolp vol glansjes. Een geel zijden rokje lag
over een kleine bank met een gebloemd katoentje en een rood muiltje zwierf
daaronder. Haar naaimand puilde, een beetje slordig, van bonte lapjes en warrige
strengetjes zij. Ze hield een vogeltje en een kleine poes.
Columbine had heel den dag gewacht, al zingend. Zij had de teenen kooi van
Lijsje, het sijsje, versierd met een gele tulp en een versch zoodje. Zij had een groen
bandje genaaid voor Minetje, het poesje, met drie glimmend gepoetste schelletjes.
En lang had ze getreuzeld in het kleine witte kamertje, waar achter paarse gordijntjes
het witte bedje stond. Nu was het avond en ze wachtte Pierrot die komen zou. Ze
had, zingend, haar witte kleeren aangetrokken, de sluier plooide met fijne kreukeltjes
om haar jong gezicht. Haar oogen waren groot en vol verwachting. Ze had een mondje
als een hartje, en een hartje als een bont boeketje van kleine, kleurige, gewone
bloempjes. Vreemd - nu ze wachtte op de drempel van haar huisje wist ze niet één
meer van de liedjes die ze dagelijks zong. Er was een grooter lied in de zingende
verte. Toen kwam Pierrot. Hij heeft geen woord gezegd. Hij heeft haar arm getrokken
door den zijne en door den maannacht gingen ze getweeën. Columbine was gelukkig.
Er was iets wat ze niet begreep en wat ze niet zocht te begrijpen. De wereld was
zonder grenzen en het leek haar of ze de sterren plukken kon. Pierrot was gelukkig.
Zijn verlangen was stil. Haar kleine koele handje lag dicht aan zijn hart. Samen,
onder haar witten sluier, luisterden ze naar een ver lied dat in de luchten zong.
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Kampen
Meisjes-zomerclubs van de Nederlandsche christen studenten
vereeniging
HET is dit jaar voor de 20e maal dat de N.C.S.V. haar Meisjes-Zomerclubs hoopt
te houden. Het is moeilijk om in enkele woorden te zeggen welke onder deze vele
zomerkampen de speciale plaats is van die der N.C.S.V. In één van haar laatste
circulaires staat het als volgt uitgedrukt: ‘Wat wij met onze Clubs beoogen is, bij
ons zelf en ieder die haar bezoekt het besef te versterken, dat alleen een leven met
God ons bevredigen en gelukkig maken kan. Door deze tien dagen van vroolijk
samenzijn, door onze avondbesprekingen en bijbelkringen willen wij trachten elkaar
steeds meer te doen voelen van God's liefde, en ook van Zijn eischen in ons leven.’
Onze Clubs zijn bedoeld voor meisjes van Gymnasium, Lyceum en H.B.S., vooral
voor haar die van plan zijn later te gaan studeeren. Voor haar die bepaald geen
studieplannen hebben wijzen wij op de Vereeniging: ‘Leiding van
Meisjes-Zomerclubs’ die meisjesclubs organiseert in denzelfden geest als die der
N.C.S.V. maar speciaal voor meisjes die later niet aan de Universiteit gaan studeeren.
Over deze Clubs kan men nadere inlichtingen bekomen bij Mej. J.E. Besier,
Koningslaan 80 Utrecht. Vier van onze Clubs zijn voor meisjes van 15-18 jaar; de
vijfde speciaal voor meisjes uit de lagere klassen dus ongeveer van 12-15 jaar. Eén
der clubs voor de ouderen is een z.g. zigeunerkamp d.w.z. men leeft in tenten en
zorgt voor alles zelf. 't Zigeunerkamp en dat voor jongeren duren slechts een week,
de andere 9 dagen.
De leiding van alle clubs berust in handen van meisjes-studenten (hoofdleidsters
meest afgestudeerden).
Club I te Lunteren 23 Juli-1 Aug. (15-18 jaar) f 30. Clubhoofd Mej. M.W.
Barger.
Club II te Lunteren 2-11 Aug. (15-18 jaar) f 30. Clubhoofd Mej. A.J.M.
Leendertz.
Club III te Loosdrecht 25 Juli-3 Aug. (15-18 jaar) f 30. Clubhoofd Mej. L.J.Th.
Wirth.
Club IV te Loosdrecht 17-24 Aug. (12-15 jaar) f 25. Clubhoofd Mej. N.H.
Giesen.
Club V (zigeunerkamp) te Leersum 18-21 Aug. (15-18 jaar) f 22,50. Clubhoofd
Mej. J.K. Bakker.
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Nadere inlichtingen over het een en ander zijn te verkrijgen bij Mej. A.J.M. Leendertz,
Rozendaalscheweg 43 Velp.
Exemplaren van het kampboekje waarin alles nog uitvoeriger beschreven staat
zijn gratis aan te vragen aan het bureau N.C.S.V. kasteel: ‘Harden broek’ Driebergen.
A.J. VAN DEN BAN

De meisjeskampen van de vrijz. christ. stud. bond
Zooals verschillende andere vereenigingen geeft ook de V.C.S.B. jaarlijks gelegenheid
aan meisjes van de leeftijd van 15-20 om tien dagen van hun zomercavantie door te
brengen in een tentenkamp op de Drentsche hei. We zijn daar bij elkaar om te genieten
van het heerlijke vrije buitenleven, en brengen onze dagen door met fietsen, wandelen,
zwemmen, sport enz. enz. Maar dat is niet alles: daar buiten ver van het dagelijksche
leven zien we onze plichten en moeilijkheden in een ander, zuiverder licht. Naar
aanleiding van een kort inleidend woord van een van de leidsters - gehouden na het
avondeten - over een of ander onderwerp van algemeenen aard willen wemet elkaar
spreken over wat ons ter harte gaat, we willen trachten elkaar te begrijpen en zoo
mogelijk te helpen. Waar we komen op geloofszaken willen we spreken in Vrijzinnig
Christelijken geest in den besten zin van het woord. Als de grond van deze beide het blij genieten en de ernst - is een geest van kameraadschappelijk vertrouwen, dan
hopen we te bereiken dat van onze kamptijd iets doorstraalt als we weer in het gewone
dagelijksche leven teruggekeerd zijn.
In ieder kamp kunnen 60 deelneemsters geplaatst worden. De leiding berust in
handen van leidsters - meest meisjesstudenten, een kampcommandante en een
hoofdleidster. In ieder kamp is een dokter aanwezig.
Voor nadere inlichtingen: Secretariaat van het Zomerwerk van de V.C.S.B.
Nutsgebouw Langebrug Leiden.
De data der kampen zijn:
I 23 Juli-2 Aug. Kampcomm. Mej. B. Loos (alleen voor meisjes van 18-20) te
Sleen ten N. van Coevorden.
II 3-13 Aug. kampcomm. Mej. B. Luzac te Sleen, hoofdleidster Mej. Heering Den
Haag.
III 15-25 Aug. Kampcomm. Mej. N. Appeldoorn te Diever bij Meppel. Van I en
III zijn de hoofdleidsters nog niet bekend.
MIES DUFOUR
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De N.G.B. kampen
De kampen van den Nederlandschen Gymnasiasten Bond verschillen van andere
kampen in twee opzichten, ze zijn in hoofdzaak bestemd voor gymnasiasten - en ze
hebben tot eenig doel het kampleven, op zich zelf, zonder religieuze bij-oogmerken.
Dicht bij Vierhouten, op de Veluwe, staat het kamphuis.
Iederen dag zie je de lange rij fietsers over de witte heipaadjes glijden, soms voor
een verre tocht, soms om te gaan zwemmen. Een enkele keer wordt er gewandeld ook wel bij maneschijn! - voetbal, hockey en tennis worden vol vuur beoefend, en
dolle fuiven in het stroo georganiseerd.
En toch, al is er zooveel kostelijke, luidruchtige uitgelatenheid, toch hou je
misschien nog het langst de herinnering aan een paar stille, kleine dingen - het
luisteren 's avonds naar de voorlezende stem van kommandant of leidster - of de
lange gesprekken, een rustigen middag in 't warme zand - of alleen maar dat je zag
hoe iemand ongemerkt een minder prettig werkje van een ander overnam, of éen,
die zich niet zoo gemakkelijk aansloot, met een paar vroolijke woorden ook, erbij
haalde. Het wordt alles niet zoo gezègd in de N.G.B.-kampen - maar er is een prettige,
gezonde stemming, en die vooral maakt dat je iederen zomer weer naar 't kamp gaat
verlangen!
Nu nog 'n paar practische mededeelingen. De gymnasiastenkampen bestaan uit
ongeveer vijftig meisjes (oftewel ‘kampkinderen’) een commandante, 'n tiental
leidsters (waarvan een die 't een eind in de medicijnenstudie bracht, tevens als dokter
fungeert) en een hoofdleidster, de ‘kampmevrouw’
In het kamp kunnen komen de leden van den Ned. Gymn. Bond, en
niet-gymnasiasten, die begunstigers zijn van dien Bond - bij groote aanvraag gaan
gymnasiasten voor, maar ieder die voor de tweede keer 'n kamp bezocht wordt in dit
opzicht als gymnasiast beschouwd; groot is 't verschil dus niet, en er komen steeds
meer niet-gymnasiasten. Leeftijd: 13-19 jaar.
De volgende kampen worden dezen zomer gehouden:
14-24 Juli (kamphuis); 16-26 Juli (tentenkamp); 3-13 Aug. (kamphuis); 1-11 Aug.
(tentenkamp) en 23 Aug.-1 Sept. (kamphuis) kosten: f 37.50 + f 1.50 inleggeld. Aan
ieder gymnasium is een kamp-vertegenwoordigster, bovendien kan men zich om
inlichtingen wenden tot Mej. E.W. Hoetink, Oranjelaan 64, Rijswijk (Z.-H.).
ANNIE DE VEYE
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Het joodsch meisjeskamp
Van den zomer hopen we ons 4de meisjeskamp te houden! Waar, dat is nog niet
beslist.
Ons kamp duurt altijd maar kort en wel van Zondag tot Vrijdag. We hebben het
nog niet gewaagd, om over Zaterdag te blijven.
Het blijft natuurlijk een groote moeilijkheid, de Sabbath in een meisjeskamp te
vieren, daar wij van de meest verschillende religieuze gezindheid zijn.
Dit jaar willen we echter probeeren een zoo mooi mogelijke Sabbath te vieren en
verwachten dan ook ieders medewerking.
Ons jeugdkamp staat echter nòch op religieus, nòch op politiek (hier zionistisch)
standpunt. Wij hopen alleen door ons jeugdwerk en ons kamp de onderlinge band te
versterken en de liefde voor ons Volk wakker te roepen, zoodat de jonge Jood of
Jodin later gemakkelijker zal weten te kiezen, wat zijn (of haar) plicht en taak is.
Gewoonlijk zijn de kampleidsters Zionistische studenten, omdat deze zich uit den
aard der zaak meer voor het nationale jeugdwerk interesseeren.
Ieder Joodsch meisje van 13-18 jaar, dat mee wil, is welkom. Natuurlijk voor
zoover wij plaats hebben.
We fietsen, wandelen, zwemmen, slapen op stroo enz. als in ieder ander kamp.
De hoofdleidster zorgt voor een dagverdeeling, waaraan iedereen zich te houden
heeft.
Iederen dag wordt er over een Joodsch onderwerp gesproken! Vorige jaar, o.a.
over stroomingen in 't hedendaagsche Jodendom, over oud-Joodsche legenden en
over groote figuren uit onze geschiedenis door leidsters of daartoe genoodigden.
Dit jaar zullen waarschijnlijk alleen leidsters spreken.
's Avonds zingen, musiceeren we, wordt er voorgedragen enz.
Waarschijnlijk duurt ons kamp dit jaar van 7-13 Augustus. De kosten bedroegen
vorig jaar f 12. Daar het dit jaar langer duurt, zal 't nu wel wat meer worden.
Wenscht iemand nadere inlichtingen, dan is daartoe gaarne bereid, Ch.F.
LEVERPOLL, hoofdleidster van het a.s. Joodsche meisjeskamp, voorloopig adres:
West-Kruiskade 11a, Rotterdam.
CH.F. LEVERPOLL
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Kamp van de P.I.A.
Dit jaar zal van 6 tot 14 Augustus het vierde kamp van de P.I.A. (Practisch-Idealisten
Associatie) plaats hebben.
Evenals de vorige malen kampeeren wij op het uitgestrekte terrein ‘Eerde’ bij
Ommen (Overijsel) van baron van Pallandt.
Gebrek aan water is er niet, daar wij altijd of aan de Vecht, of aan de Regge
kampeeren (diepe en ondiepe gedeelten) zoodat je er, tenzij 't water erg laag staat,
elken dag kan zwemmen naar hartelust.
Er is een jongens- en meisjeskamp, waarvan de terreinen streng gescheiden zijn.
Aan het hoofd van het meisjeskamp staat de vrouw van den algemeen leider Ir.
Gerretsen, terwijl elke tent van hoogstens van 12, 14 meisjes, een der oudere meisjes
als tentcommandante heeft. De jongens en meisjes brengen den dag samen door.
Maaltijden, lezingen, tochten, enz., zijn dus gemeenschappelijk.
Dit kamp is allereerst bestemd voor medewerkers van de P.I.A.
De P.I.A. richt zich tot alle werkelijke idealisten van welken stand of richting ook,
maar in het bijzonder tot alle jongeren, in wie de idealen der komende orde leven.
Haar beginselverklaring luidt:
‘Inplaats van ons te laten meesleepen door de verkeerde sleur en te laten verlammen
door gewoonte, willen wij onszelf blijven, waar wij ons ook bevinden, en steeds
blijven streven naar de volgende idealen te leven:
Wij willen de menschheid dienen, inplaats van eigen eer en voordeel na te jagen.
Wij willen onze lagere natuur beheerschen, inplaats van haar onbeteugeld te laten.
Wij willen de innerlijke werkelijkheid der dingen onderscheiden van hun uiterlijke
schijn. Met alle gelijkgezinden willen wij in eenheid samenwerken om, bezield door
deze idealen, een betere samenleving te vormen, en we zullen ons hierbij door geen
uiterlijke verschillen laten verdeelen.’
Het punt van de dag voor velen is het kampvuur. Dan zitten wij allen, velen in
gekleurde dekens gehuld om 't vuur, waar boomstammen tot brandstof dienen, en
luisteren naar muziek, of naar een die wat moois voorleest, of we praten met elkaar
over een lezing die we gehoord hebben. De nabesprekingen met degene, die een
lezing gehouden heeft, worden altijd om 't kampvuur gehouden, als we allen rustig
bij elkaar zijn.
Er is geen bepaalde leeftijdsgrens, maar de jongste meisjes waren altijd een jaar
of 14, terwijl er ook wel ouderen van een jaar of 30 zijn.
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Wat de kosten betreft! Deze zijn f 21,50 per persoon. Maar, daar wij vinden, dat
kosten nooit een beletsel mogen zijn, geven zij die meer kunnen missen meer en zij,
die minder goed bij kas zijn, minder. Voor verdere inlichtingen wat kamporganisatie,
huisvesting, enz., enz., betreft, wende men zich tot den Algemeenen Leider der P.I.A.:
Dr. Ir. F.C. Gerretsen. Verl. Heerenweg 121a, Groningen.
J.S. VAN PRAAG

De blije burgt
De Blije Burgt is een clubhuis van de kampeerclub van de 1e H.B.S.v.M. aan het
Bleyenburg, te Den Haag.
Deze kampeerclub, telt een 40-tal meisjes en staat onder mijn leiding. Onze kampen
houden wij in het clubhuis in Noordwijk - maar dit clubhuis kan ook door anderen
gehuurd worden voor eigen kampen.
De zomerkampen onder mijn leiding zijn van 16 Juli tot 4 Aug. Voor zoover er
plaats is kunnen andere meisjes hier ook aan deelnemen, voor 1 week, voor 2 weken
of voor 3 weken. De meisjes moeten zich daartoe tot mij wenden. Kosten per week
van Maandag - Zaterdag f 10. -, voor Zondags overblijven tusschen 2 weken f 2.-.
Onze grondslagen zijn:
a. Hygiënische levenswijs volgen (veel buiten zijn, vroeg op en vroeg naar bed).
b. Geringe kosten maken, alle werkzaamheden zelf doen en alles op z'n eenvoudigst
inrichten.
c. Gezellig en prettig samenleven, waarbij ieder meer denkt om het geheel dan
om zich zelf.
De club is zoo ingericht dat de meisjes zooveel mogelijk aan alle werkzaamheden
zelf leeren deelnemen. Het zijn meest alle burgerschoolmeisjes, dus van 13 tot 18
jaar. De club is verdeeld in groepjes van = 10 meisjes die een eigen hoofd kiezen,
alle zaken worden door mij met de hoofden besproken, deze bespreken het weer met
haar meisjes. Zoo hebben wij een gemakkelijke organisatie. Nieuwe meisjes die mee
komen kampeeren, worden voorloopig bij de anderen ingedeeld. De hoofden behooren
wat leeftijd betreft bij haar groep - in de groepjes zijn zooveel mogelijk gelijke
leeftijden en schoolklassen bij elkaar.
Emmastraat 189, den Haag.
A. DORTLAND-SILLEVIS
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Kamp der doopsgezinde meisjes-catechisanten
Acht leidsters, daartoe door de Doopsgez. Gemeentedag-Commissie aangezocht,
hopen dezen zomer weer met 38 Doopsgez. Meisjes-Catechisanten een tiental dagen
(4-14 Aug.) door te brengen in het kamphuis. dat aan den grens van de Hilversumsche
heide en dennenbosschen gelegen is, Doel is een goed samenzijn; wij weten uit
ondervinding, dat dat beteekent: een vroolijk en gezellig samenzijn, als een groote
familie; soms spontaan ernstig en dus gedragen door een blijden religieuzen geest.
Fiets- en wandeltochten (groot en klein, al naar de krachten aangeven) zullen
gemaakt worden zooveel het weer toelaat; dat men zich bij regen niet behoeft te
vervelen, ondervonden wij vorigen zomer. Ook is er heerlijke zwemgelegenheid
(onder toezicht) in de Loosdrechtsche plassen.
Doopsgezinde meisjes-catechisanten, die 1 Aug. a.s. den 14-jarigen leeftijd bereikt
hebben, zijn welkom; ingeval er plaatsen over zijn ook niet-doopsgezinde. De kosten
bedragen resp. 20, 25 of 30 gulden plus een rijksdaalder inleggeld. Voor nadere
inlichtingen als ook voor opgave wende men zich tot Mej. N.W.J. Dekker, 2e
secretaresse, Zaanweg 102, Wormerveer.
W.C. JOLLES hoofdleidster
***
En nu zijn we met onze plannen al midden in de groote vacantie aangeland; nu voeg
ik hier aan toe een plan van de Directie der Wereldbibliotheek (de Uitgeefster van
ons blad).

De directie schrijft twee prijsvragen uit:
I. Voor het best-geslaagde kussen.
II. Voor de best-geslaagde kiek.

De kussens en foto's zullen eventueel worden geëxposeerd in een zaaltje van 't
Gebouw der Wereld-bibliotheek te Amsterdam, de beste photo's zullen gereproduceerd
worden als bijlage van Droom en Daad.
De inzendingen, waaraan alle lezeressen van Droom en Daad kunnen meedoen,
moeten geschieden voor 1 October. Op de wijze van inzending, enz. komen we in
het Juli-nummer nog terug.
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[Juli-Augustus 1923]
't Lied van den kastanjeboom
door Tony de Ridder
Fier en stil te bloeien
Ongerept, in wind
En in zonnegloeien,
Argloos - als een kind...
Hoog je kaars te dragen
Als het duist'ren gaat,
Dat, als dag komt dagen
Joù kaars rechtop staat,
Anders niet te weten
Dan van sterken moed,
Nimmer te vergeten
Dat je bloeien moet,
Dat je Licht moet dragen
Aan den donk'ren boom
Van je levensdagen,
Wijdend daad èn droom.
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Onze boeken
door C.M. van Hille-Gaerthé
(Gedeeltelijk gebruikt als lezing in een meisjeskamp)
MISSCHIEN is het wel eens gebeurd, dat je voor 't eerst kwam in een huis van
iemand, die je niet kende, een familielid, dat je vreemd was of iemand, die je nooit
had gezien, maar die je nu in 't vervolg door een samenloop van omstandigheden
dikwijls zou ontmoeten.
Op je weg naar dat huis dacht je voortdurend bij jezelf: Hoe zou ze zijn? Zou ik
met haar kunnen opschieten? Als er nu niet de minste sympathie is - van háár kant
niet, van mijn kant niet - hoe moeilijk zal dan die kennismaking wezen.
Toen je bij 't huis kwam, werd je in een kamer gelaten en je moest daar even
wachten - alleen. En terwijl je daar zat, viel je oog op een boekenkastje met een
half-opengeschoven gordijntje.
Nu is het onmogelijk om doodstil en plechtig op een stoel te blijven zitten, als er
vlak in je buurt een boekenkastje met een half-opengeschoven gordijntje staat. Dat
trekt te veel.
Je was al dadelijk opgestaan om eens gauw de titels te lezen van de boeken,
waarvan je er zooveel al uit de verte herkende en je dacht vol vreugde: dàt boek en
dàt, dat ìk ook zoo prachtig vind en dat boek, waarvan ik als kind zóó genoten heb,
dat ik het nooit heb kunnen afstaan aan een kinderbibliotheek en dat boek, dat ik
juist nú lees...
En je moest je handen diep in je mantelzakken houden om niet éven te nemen het
boek, dat hier vlak voor je stond en dat je al zoo lang had willen lezen, maar nooit
had kunnen bemachtigen.
En toen je onbekende kennis de kamer binnen kwam, vond ze je heelemaal niet
op den stoel, waar het dienstmeisje je zoo netjes op geplant had, maar ze vond je met
je gezicht voor haar boekenkast.
En wat kwam er toen van al die mooie, bedachte zinnen, die je zeggen zou en die
je onder 't heengaan nog eens gerepeteerd had? Immers niets.
Want je was al zoo ver met de kennismaking. Je had samen al zooveel dingen
doorleefd, zooveel gemeenschappelijke herinneringen, dat je opeens midden in een
gesprek was - een gesprek om niet mee op te houden - en je ging na de eerste
ontmoeting naar huis met het lang-begeerde boek onder je arm.
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En zij, met wie je voor 't eerst kennis maakte vlak voor haar boekenkast, is je een
trouwe vriendin geworden.
Misschien is het ook wel eens gebeurd, dat je ergens logeerde, samen met een
meisje van je eigen leeftijd, dat je weinig kende en op wie je nu tusschen alle groote
menschen, zoo'n beetje aangewezen was.
En dat beviel je niets, want ze was zoo anders als jezelf, veel stiller en ook nooit
eens uitgelaten dol, zooals je met je eigen vriendinnen zijn kon. Nee, je vond er
eigenlijk niets aan.
Maar toen was er een zomeravond - zoo'n avond, als het bij het dalen der zon zoo
wonderlijk vredig rondom kan zijn, zoodat al, wat dol en uitgelaten in ons is, zwijgt
en we onze stemmen dempen, om niet in disharmonie te komen met de heel zuivere
stemming, die ons omringt.
Toen, terwijl je samen zoo rustig lag in het droge gras - je hoofd op je ellebogen
- te kijken naar het korenveld, dat goud overglansd was, naar de donkere dennen,
héél ver weg, heeft het stille meisje opeens gezegd: ‘Heb jij dat ook, op zoo'n
heerlijken avond, dat je dan denken moet aan mooie verzen?’
- Nee, zei je, een beetje verschrikt, daar dacht ik niet aan. Eigenlijk kende je niet
veel gedichten en je vroeg: ‘Aan welk vers dacht je dan?’
En het stille meisje zei zacht, zonder je aan te zien, want ze zei het meer voor
zichzelf dan voor jou:
Als 't laatste licht nog aan den hemel is,
Maar langzaam weggaat in de zee, dan valt
De scheem'ring over d'aarde en daagt een droom
Vol starren aan den hemel mijner ziel.
En half in licht en half in duisternis
Dagen mij al die lieflijke gestalten,
Die ik des daags gezien heb en ik hoor
Den voetstap van voorbijgegane vreugde,
Als van een vriend, die heengaat in den nacht.
Want weet ge, als soms mij aan den hoek der straat
Een vriend verlaat, die 'n eindweegs met mij ging
Dan sta ik lang te luist'ren, lang nadat
Zijn voeten uit de straat zijn - en ik meen,
Aldoor hun klank te hooren.........

Ze zei het niet verder, ze droomde weer weg; misschien had ze herinneringen aan
dat vers, misschien dacht ze aan andere gedichten - je wist het niet, je kende haar
immers nauwelijks.
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Maar je zat ook heel stil en je dacht aan dat gedicht, dat je niet zoo dadelijk heelemaal
in je had kunnen opnemen, maar dat je toch wel aanvoelde als iets heel moois en
innigs en ook als iets nieuws in je leven: het genot van het luisteren naar een gedicht,
waarin zoo kort, met de allermooiste woorden iets uitgebeeld werd, dat voortkwam
uit de diepte van een menschenziel. En dat de wereld vol mooie gedichten was en
dat je je daar nog nooit om had bekommerd; dat het stille meisje naast je, aan wie je
eigenlijk altijd met een beetje minachting gedacht had, je dat had geopenbaard. Dat
ze hierin verre je meerdere was.
En na dien avond is er een band geweest tusschen jou en 't stille meisje, zooals er
dadelijk een band was met het vreemde meisje bij de boekenkast. Want als twee
menschen samen bewust iets moois en goeds doorleefd hebben, dan is er áltijd een
band. En die band behoeft nu niet zoo hecht te zijn, hoeft niet dadelijk te leiden tot
vriendschap of voortdurenden omgang - neen, het kan best wezen, dat je in jaren
niets meer van elkaar hoort, misschien nauwelijks aan elkaar denkt. Maar als je elkaar
onder geheel andere levensomstandigheden later weer eens onverwacht ontmoet,
dan zal opeens weer die heerlijke zomeravond in je gedachten terug komen en je ziet
je weer samen zitten op 't gras bij de korenvelden, toen de zon onderging. En je hoort
het weer:
Als 't laatste licht nog aan den hemel is.........

Dan zal je zeggen met een blijde stem: ‘Wat prettig je weer te zien.’ En den heelen
dag zal de ontmoeting je bijblijven als iets warms en vreugdevols. Dat zijn van die
lichte emotie's, die ons leven zoo goed maken. En de oorzaak van die band, die
vreugde? Dat was een gedicht, een verhaal, een kast vol boeken.
Onze boeken! Er is misschien niets op aarde, dat een zoo gemeenschappelijk bezit
is, als onze boeken.
Wij kunnen zeggen: Alle kunst is gemeenschappelijk bezit. Maar een schilderij,
een beeldhouwwerk is in 't bezit van één mensch of één museum en een reproductie
is iets anders. En voor het genieten van muziek zijn meer voorwaarden noodig.
Maar onze boeken... ik geloof, dat als we eens ergens samen bijeen zijn, ouderen
en jongeren, dat we boeken zouden kunnen noemen, waarvan we allen, zonder
onderscheid, genoten hebben. En als je eens wèg bent in een boek, als je meelijdt en
meestrijdt met den held van 't verhaal, als je al z'n moeilijkheden en beste gevoelens
meeleeft, heb je er dan wel eens aan gedacht,

Droom en Daad. Jaargang 1

101
hoe op datzelfde oogenblik in Engeland, in Frankrijk, in Noorwegen, ergens op een
ver verwijderde farm in Amerika, misschien meisjes zitten met datzelfde boek op
hun schoot, die al diezelfde gevoelens, dien strijd en die vreugde even intens beleven,
als wij Hollandsche meisjes?
Het is, alsof over onze boeken heen de menschen uit de verschillende landen elkaar
diep in de oogen zien, elkaar een oogenblik de handen reiken en zeggen: ‘In dat boek
was iets van uw leven en 't mijne, er is zooveel hetzelfde in ons, zouden wij eigenlijk
niet bij elkaar behooren als broeders en zusters?’
Onze boeken... wij denken er soms aan, als aan een lange ketting die door de
wereld loopt.
Schakel na schakel is gesmeed, de een ruw, de ander met groote zorg. Er zijn er
bij, zóó glanzend, dat in alle landen de menschen er vol verlangen de handen naar
uitstrekken; er zijn er, die verblinden door waardeloozen glans, waarnaar óók vele
menschen de handen uitstrekken; er zijn er, waarvan het beter was, dat ze nooit
voltooid waren geworden. Ge gevoelt wel, hoe groot de zegen zou zijn, die uitging
van onze boeken, als de ketting werkelijk zuiver en ongerept zou zijn, als iedere
schakel met groote zorg gesmeed was en gepolijst, gewogen en sterk genoeg bevonden
om bevestigd te worden in de lange onafzienbare keten, die door de wereld gaat.
We hebben allen lezen geleerd. En toch - wat lezen we slecht.
‘Lees liever één boek op dood en leven dan honderd boeken half’, heb ik Dr. van
Senden eens hooren zeggen.
En wat wordt er veel te veel half gelezen. Zooveel boeken worden dóórgevlogen,
boeken, die gaan van hand tot hand, zoo'n boek, dat in de mode is op school, een
boek, waarvan je elkaar nauwelijks de voorkeur gunt, een boek, waarvan je om negen
en om twee uur, als je buurvrouw op school komt, vraagt: ‘Hè kind, heb je 't nu nòg
niet uit? Ik mag het na jou hebben en je hebt het al drie dagen; waarom lees je dan
ook zoo teuterig?’
Misschien, dat de ander, om niet al te teuterig te lijken, verder de bladzij's maar
doorvliegt, hier en daar overslaat, meer let op de gesprekken dan op de beschrijvingen.
En dan gaat het boek weer verder in andere handen. En misschien, als je 't zelf
hebt, lees je het samen met een andere hunkerende vriendin - niet zoo, dat je een
rustig uurtje zoekt, waarin de een leest en de ander luistert - neen, samen gezellig
vlak naast elkaar, het boek tusschen je in, en dan lees je ieder afzonderlijk, het eene
bladzij na het andere.
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- Ben je er al? vraagt de een, met de vingers al tusschen de volgende bladen.
- Wacht even, nog drie regels... ja, sla maar om.
Verder vliegen de oogen; je zit, ingespannen, met gloeiende wangen; er is geen
oogenblik tijd voor een gesprek tusschen je beiden.
- Ja...? is het eenige, wat de een vraagt aan 't eind van de bladzij.
- Ja, knikt de ander.
Verder maar, altijd verder, zonder ophouden, zoo hol je naar 't einde. En als 't uit
is, kijk je elkaar in de schitterende oogen.
- Prachtig, hè?
- Ja, éénig mooi, geef 't nu aan Mies, die zeurt er al een week om.
En wèg is het boek weer - buiten je bereik.
Is het verkeerd een boek zóó te lezen? Ik weet wel, dat er boeken zijn, die niet
meer dan zoo'n vluchtige aandacht waard zijn, maar dat zijn de boeken, die beter
ongelezen konden blijven.
Maar de andere, de goede boeken, is het verkeerd, die zóó te lezen?
Ja, want je bederft er ontzettend veel mee voor jezelf. En zeg nu niet: ‘O, maar
als ik 't eenmaal gelezen heb, dan weet ik voor altijd, wat erin staat.’ Want dat weet
ge nièt.
Ik gaf eens aan een intelligent meisje, dat veel las het boek ‘Noortje Velt’ van
Jacqueline van der Waals. En ze bracht het mij na vijf kwartier terug. Ze had het uit
en vond het héél mooi. Maar ik dacht: Lieve kind, dat kan je niet meenen, want als
je 't zoo héél mooi gevonden had, zou je 't mij nu niet hebben terug gegeven, want
om de handeling en de ontknooping hoef je Noortje Velt niet door te vliegen. Want
als het je maar even in je ziel geraakt had, dan zou je er mee op je schoot zijn blijven
zitten en je had glimlachend terug gedacht aan je eigen kinderjaren, toen je nog
speelde met je schaduw en het holletje in je bed en dien éénen mooien knikker, die
geen knikker voor je was, maar een koning in prachtgewaad, waarvan je nooit afstand
zou doen om hem over de straat te mikken in modderige kuiltjes, zooals je dat met
alle andere knikkers deed.
En als je iets begrepen had van Noortje Velt, dan had je misschien wel eens even
stilletjes geschreid en niet dadelijk verder gelezen, omdat je met Nora het jonge
verdriet meeleed - het verdriet miskend te worden, juist toen je zoo hartroerend je
best deed, een goed kind te zijn. En je zoudt eens hebben gepeinsd, hoe heerlijk het
was, wat je nu las bij Noortje en wat je had gedacht, dat andere meisjes niet meer
deden, als ze ouder worden en verstandiger: Hoe Noortje, net als jezelf kon
wegdroomen van 't gewone daaglijksche leven
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en hoe je aan die droomen kon voortspinnen, terwijl je liep op een eenzamen weg,
terwijl je huishoudelijk werk deed, waar je eigenlijk niet veel van hield. En dat de
droomwereld je dan zóó kon boeien, dat je 't jammer vond, als iemand je tot de
werkelijkheid terugriep.
Wie dat alles met Noortje meeleeft en meegeniet, brengt het boek niet na vijf
kwartier terug.
Het zou een goed ding zijn, als allen hun boeken lazen, zooals Noortje Velt zelf
ze las.
Want Noortje kon òpgaan in een boek, Noortje was één met den held; en daar ze
veel las en goed vertelde besprak ze met haar vriendinnetje al de gelezen boeken en
ze vereenzelvigden zich met de hoofdpersonen.
En dan veel later, als Nora voor 't oog der wereld al een verstandig, volwassen
meisje is geworden en uitgaat en partijen en bals meemaakt, speelt ze nòg stil haar
spel en betrekt de menschen uit haar omgeving in haar verbeelding. Noortje woont
dan bij haar tante en beide nichtjes: Marie en de geestige, wat zelfzuchtige Elly.
Noortje is bezig den rol van Mark Tapley te spelen - ge herinnert u hem misschien
uit Dickens' Martin Chuzzlewit: de trouwe knecht, die met Martin naar de ellendige
nederzetting in Amerika trekt, Mark, die alles deed, alles opofferde voor Martin en
die in de moeilijkste tijdperken van zijn leven altijd vroolijk bleef, omdat er in de
moeilijke oogenblikken pas een eer in stak vroolijk te zijn.
En juist in de dagen, dat Noortje haar stille spel speelt, komt er een uitnoodiging
voor een bal voor twee van de drie meisjes. Ze zullen er om trekken; degene, die de
laagste kaart trekt, blijft thuis.
Dan staat er: ‘Noortje had onderwijl de speelkaarten al te voorschijn gehaald en
hield ze glimlachend, peinzend in de hand. Ze wist zelf niet, wat ze wilde... natuurlijk
zou ze graag naar het feest willen gaan... waarom zou ze niet even goed als anderen
kunnen genieten op een bal? En toch... ze dacht er nu aan, hoe ze de heele week voor
Mark Tapley uit Martin Chuzzlewit gespeeld had en hoe schitterend Elly onbewust
den haar toebedeelden rol van Martin had volgehouden en hoe onmògelijk het zijn
zou, dat zij, Mark, naar het bal zou gaan, terwijl Elly, Martin, thuis bleef...’ Dan
neemt Noortje de kaarten en geeft ze den nichtjes zóó aan, dat de laagste kaart
overblijft - voor haar zelf. Zijn wij niet allen, nu en dan, boven ons zelf uitgekomen,
omdat we niet voor den vereerden boekenheld wìlden onderdoen?
Zoo kan een boek, zoo kan een enkele zin uit een boek ons vasthouden - dagenlang.
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Ik heb eens iemand hooren zeggen: ‘Gösta Berling, dat is mijn bijbel.’ Er zijn woorden
in Gösta Berling, zoo machtig, zoo aangrijpend; er zijn van die kleine zinnen, die
ons helpen in de moeilijkheden van het leven. Gösta Berling wordt dikwijls te vroeg
gelezen. Dat is jammer; wie een boek te vroeg leest, wie er dus te weinig van geniet,
komt niet gauw tot een hèrlezing en Gösta Berling is een boek, waard om honderd
maal gelezen te worden. Het speelt in de tijden, toen de romantiek hoogtij vierde;
het is vol sagen, vol overgeleverde, wonderlijke verhalen; maar overal in het boek
voelen we der menschen warmen harteklop en overal vinden wij terug den strijd en
de moeilijkheden, het leed, de liefde, den weemoed en de toomlooze levensvreugde.
En nu herinner ik me zoo'n kleinen zin, die me lang vastgehouden heeft, toen ik
het boek, in mijn meisjesjaren voor het eerst las. Het is na dat prachtige verhaal van
Gösta's sledevaart met Anna Stjärnhök.
Gösta Berling zelf, de stralende held, de sterkste en zwakste der menschen, zal op
een avond een bal meemaken op 't grafelijk goed Borg.
Als een koningszoon rijdt hij er heen. Don Juan, de trots van den stal, wordt voor
de slede gespannen; zijn hond, de witte Tancred, maakt de reis mee. Een langen,
langen weg moet hij afleggen door dichte bosschen. Daarom zal hij onderweg rusten
bij kapitein Uggla, die met zijn groot, vroolijk gezin in het vervallen met zoden
bedekte huis woont. Arm zijn ze en vele zijn hun schulden. Sintram, de booze
schuldeischer, dreigt alles te zullen verkoopen. Maar Ferdinand, de zoon des huizes,
is verloofd met de mooie, rijke Anna Stjärnhök en als zij maar eenmaal getrouwd
zijn, zal alles zich ten goede keeren.
Maar nu op den zelfden middag, als Gösta honderd uit schertst met de vroolijke,
gastvrije familie, komt Sintram en vraagt: ‘Heb je gehoord, dat vandaag voor het
eerst het huwelijk is afgekondigd van Anna met den rijken, ouden Dahlberg? Ze
heeft zeker vergeten, dat ze met Ferdinand verloofd is.’ De familie is verslagen, maar
Gösta zegt, dat de domineesvrouw Anna overgehaald heeft Ferdinand te verlaten,
het kàn Anna's eigen wil niet zijn. En Gösta Berling zal heenrijden naar Borg, hij zal
Anna ontmoeten op het bal en haar terugbrengen bij Ferdinand. En alles zal weer
goed worden.
Hij gaat in zijn slee, de booze Sintram, blij, dat nu Dahlberg zal worden bedrogen,
geeft hem zijn eigen, groenen reisdeken mee. Gösta gaat heen, hij haalt Anna af en
rijdt haar naar het bal en na het bal belooft hij haar naar huis te rijden. En Anna is in
vele opzichten, als Gösta zelf, zoo trotsch, zoo
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stralend, zoo eigenzinnig, zoo volkomen opgaand in het avontuurlijke van het leven.
Dienzelfden avond ontdekken Anna en Gösta, dat ze elkaar liefhebben en beiden
vergeten ze Ferdinand, en Gösta denkt niet meer aan zijn beloften, niet meer aan de
wachtende familie. Hij zal Anna dien nacht in de slee wegvoeren, voorbij het huis
van Ferdinand, naar Ekeby, waar Gösta woont. Dan rijden ze samen 's nachts door
het lichte, besneeuwde bosch en de tocht is hun als een zegetocht.
Maar daar kwam opeens Tancred, de hond, aanrennen en sprong huilend van schrik
in de slee. Door Don Juans leden ging een schok. En nu weten ze opeens het
vreeselijke: In het groote eenzame bosch worden ze achtervolgd door een troep
hongerige wolven.
Ze binden den groenen reisdeken achteraan de slee. De wolven worden er bang
voor en houden zich een tijdlang op een afstand.
Bij 't zien van Berga, het huis van Ferdinand, waar het licht achter de vensters
brandt als welkom voor Gösta Berling, die Anna terug zou brengen, vluchten de
wolven het bosch weer in. Gösta rijdt snel het huis van Ferdinand voorbij. Maar als
de weg opnieuw het bosch in gaat, wachten de wolven hen op en nu is er geen
ontkomen meer aan. Het eenige is Berga binnen te rijden en daar te overnachten. De
wolven vervolgen hen tot op de stoep, hij moet ze met de zweep van zich afhouden.
Maar daarbinnen hebben ze de bellen van de slee gehoord, en ze komen naar
buiten, blij en hartelijk: Daar is Gösta Berling, die Anna heeft teruggebracht. En
Gösta krijgt het gevoel: Het heeft zoo moeten zijn. God wil het niet, Anna's ontrouw
en mijn ontrouw aan mijn gegeven woord aan Ferdinands moeder. Zij gelooft, dat
ik nog een goed mensch kan worden. God wil niet, dat wij onze geloften breken, wij
moeten ons buigen. Zij moet bij hen blijven, ze steunen en helpen. Wij moeten afstand
doen van elkaar en elk ons deel van den zwaren last op ons nemen.
En vroeg in den morgen, als hij heel stil vertrekt, zegt hij Anna dit. En hij voegt
er aan toe:
- Mijn lieveling, is je hart zóó groot, dat je jezelf kunt overwinnen en 't glimlachend
doen?
Zij aanvaardde met geestdrift den plicht der ontbering:
- Ik zal doen, wat je wilt - mij offeren en 't met een glimlach doen. ‘Dit is het
antwoord van die sterke, warm-voelende vrouw. Er wordt niet getracht iets af te
krijgen van dien hoogen eisch, ze maakt in die zware oogenblikken
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van hun beider leven het den ander niet nog moeilijker, door hem háár verdriet te
toonen.
De omstandigheden van ons leven zijn zoo anders dan die van deze beide wilde,
hartstochtelijke menschen; wij zullen nooit rijden door hongerige wolven vervolgd
in dichte, onbewoonde bosschen en daar onzen levensstrijd strijden.
Maar het leven, het wonderlijke rijke leven, komt ook tot ons met zijn hooge
eischen, wij hebben ook te staan, telkens en telkens voor de keuze; òf de weg, die
schijnt te leiden naar het stralende, blijde geluk, òf de moeilijke weg, die zwaar lijkt,
waar ondanks verdriet van ons verwacht wordt, dat we onszelf getrouw blijven.
En als we voor de keuze staan, en dat kan dagelijks voorkomen, bij schijnbaar
onbelangrijke gebeurtenissen, kan het zijn, dat het woord uit Gösta Berling ons niet
los laat:
- Is je hart zóó groot, dat je jezelf kunt overwinnen en 't glimlachend doen?
- Ik zal doen, wat je wilt - mij offeren en 't met een glimlach doen.
Zoo kunnen we met een woord uit een boek het daaglijksch leven ingaan; het kan
ons bijblijven, dagen... jaren misschien. Het kan zijn, dat we moedeloos waren, omdat
ons werk zoo gering, zoo onbeteekenend was. En dan lezen we: ‘Allereerst in kleinen
kring ligt het werken der vrouw, arbeidend in kleinen kring eerst en heerlijkst voor
wie ze liefheeft.’
En we beginnen den nieuwen dag met nieuwen moed, want de arbeid in kleinen
kring ligt voor ons allen gereed en daar kunnen we altijd ‘allereerst’ mee beginnen.
Maar het kan ook zijn, dat we ijdel begonnen te worden, dat we wel graag wilden,
dat onze daden en vriendelijkheden van de menschen gezien werden en eigenlijk
namen we 't niet eens zoo heel ernstig met ons doen en zijn, omdat we zooveel dachten
aan de waardeering en bewondering van de menschen. En dan lezen we: ‘Geef uw
heele hart aan wat ge doet. Doe eens iets meer dan anderen van u verwachten, maar
doe het altijd eenvoudig en rustig, zonder er ophef van te maken.’
En misschien is het wel eens gebeurd, dat je voor het eerst kwam in een groot
gezelschap, een avondpartij of een diner, waar iedereen vroolijk was en iedereen
praatte en waar je zelf zat met een ongelukkig gevoel, omdat je 't niet kòn, zoo altijd
maar praten over dingen, die je onverschillig waren, maar waarin niemand belang
scheen te stellen. Je hebt verlangd naar het einde, om weg te kunnen gaan naar je
veilige huis en je veilige kamer, waar
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je je niet hoefde op te schroeven en je hebt dagen lang toch onder alles het
benauwende gevoel gehad, dat je zoo anders was als alle andere menschen. En toen
las je opeens van dat jonge meisje, dat voor het eerst een diner in de groote wereld
meemaakte en dat onder al die vlotte gesprekken voelde, ‘dat ze nooit zou leeren
causeeren, zooals ze hier allemaal deden, zoo zonder haperen aanhoudend en zonder
dat ze er zich om schenen te bekommeren of iedereen ze hoorde, dan wel alleen
degenen tot wie ze het woord richtten. Ze had altijd gedacht, dat alles wat je zei,
uitsluitend bestemd was voor wie naar je luisterde, maar hier in de groote wereld
moest ze blijkbaar nooit iets zeggen, dat niet door iedereen gehoord mocht worden
en ze voelde een verschrikkelijke zekerheid, dat ze dan heelemaal niets zou weten
te zeggen. En ineens verlangde ze alleen te zijn.’
Hoe troostend is dat te lezen van een fleurig, ondernemend meisje; het geeft je
ineens je zelfvertrouwen terug; je bent het niet alléén, die dit voelt. En als we dan in
een verzenbundel van Jacqueline van der Waals - de dichteres, die over bloemen en
kinderen en geitjes, maar ook over leven en dood en de diepste ontroering van het
menschenhart geschreven heeft - deze woorden vinden:
Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan
- Ook wel tot hen, die niet mijn vrienden zijn En vragen: Heb mij lief, gelijk ik ben
En stel aan mij geen eischen. Zie, ik kan
Niet onderhoudend praten, niet gevat
Of geestig zijn, en niet vertrouwelijk
Vertellen van mij zelf of van mijn ziel...

dan geven deze heel eenvoudige woorden ons die gezegende bevrijding, die elk
eerlijk boek ons geeft, waarin we iets van ons eigen leven, eigen gedachtengang en
gevoelswereld terug vinden.
Ik heb tot nu toe eigenlijk alleen gesproken over het goede in onze boeken, over
hun kracht en hun zegen. Maar onze boeken kunnen ook veel bederven in ons leven.
Toen we nog kleine kinderen waren, hebben onze ouders misschien heel zorgvuldig
de boeken voor ons uitgezocht; ze zelf gelezen, voor zij ze ons in handen gaven.
Maar als we ouder worden, komt er een tijd, dat het eigenlijk niet meer voor de ouders
is bij te houden, de boeken eerst te keuren voor de kinderen ze in handen krijgen.
Nu komt het aan op je eigen verantwoorde-
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lijkheidsgevoel; nu sta je voor dat onafzienbare aantal boeken - eigenlijk onvoorbereid.
En nu zijn er boeken, waarbij je deze moeilijkheid zult ondervinden: òf verder lezen,
in een begeerte méér te willen weten, òf 't boek wegleggen, omdat het toch een
zekeren afschuw bij je wekt.
Dan zal je moeten kiezen, dan zal je 't moeten uitvechten met je zelf. En vraag nu
niet: ‘hoe kan ik weten of een boek voor me geschikt is of niet? Ik geloof, dat we
dat in den regel heel goed weten.
Toen ik een meisje van zeventien was, was ik op een groot internaat en in onze
vrije uren zaten we dikwijls te handwerken met een club meisjes, waarvan er een
voorlas. Het heeft een groote bekoring om met je allen eenzelfde boek te lezen, om
samen te lachen en samen te praten over een boek. En met je allen vind je dikwijls
zooveel boekenmenschen in het gewone leven terug. We hebben menig boek zoo
genoten; maar eens hadden we een boek, waarin niets buitengewoons voorkwam,
geen schokkende gebeurtenissen, geen slechte dingen; en toch was er iets in den
atmospheer van dat boek, dat ons onrustig maakte. En ik herinner me, hoe altijd, als
een van de leeraressen de kamer even inkwam, het meisje, dat voorlas het boek gauw
onder haar handwerk schoof en we plotseling heel geanimeerd zaten te praten, alsof
we niets anders gedaan hadden. En dat was nooit te voren met een ander boek gebeurd.
En toen sprak een van de meisjes het verlossende woord: ‘Ik vind het zoo lam, om
dat boek telkens te verstoppen, als er iemand binnen komt, 't is net, of 't een verkeerd
boek is. Ik gelóóf ook, dat het boek niet deugt, - waarom weet ik niet; want ik heb
er eigenlijk nog niets verkeerds uit gehoord; misschien moet dat nog komen.’ En dat
gevoel hadden we eigenlijk allemaal: er was iets aan dat boek, dat niet deugde. Er
ging van de lectuur een onzuiverheid uit, waardoor we elkaar niet meer recht in de
oogen durfden zien. Dàn, wanneer je samen leest en je durft elkaar òver het boek
niet meer ernstig en recht in de oogen zien, dan is er altijd iets nièt in orde met het
boek. En dat voel je zelf al heel gauw, zooals je 't zelf ook intuïtief wel eens voelt,
dat er iets niet in orde is met een mensch, dien je voor 't eerst ontmoet, zonder dat
hij dingen van beteekenis gezegd heeft.
(wordt voortgezet)
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Grootmoeder
door S.C.B.-V.
IN de groote kast was Grootmoeder bezig alles voor het middageten aan Anna, het
dienstmeisje, uit te geven. Want niemand anders dan zij zelf mocht ooit een
provisiepot of een bus of trommel openen!
Nu kwam zij, met handen en armen vol kommetjes en schoteltjes weer te
voorschijn. ‘Hier is alles wat je noodig hebt, Anna. Zul je extra je best doen dat het
eten lekker is?’ vroeg zij nog eens met nadruk. Want dien middag zou het
Amsterdamsche gezin - haar dochter met man en zes kinderen - voor eenige weken
komen logeeren.
Den ganschen morgen al juichte het in Grootmoeders hart: ‘Ze kòmen! Vandaag
kòmen ze!’ Eindelijk zou het groote, stille buitenhuis weer gevuld worden met
stemmen en geluiden; eindelijk zou zij weer een deel van haar kinderen en
kleinkinderen bij zich hebben. En grootmoeder vergat, dat zulke logeerpartijen haar
vaak veel te druk waren - zij vergat, dat zij tijdens zulke weken dikwijls
hoofdpijndagen had (waar niemand ooit iets van merkte). Ze was alleen vol blijdschap
en dankbaarheid over het naderend weerzien en alle naderende vreugde, vol verlangen
om hun allen een heerlijken tijd te bezorgen. Wat zou groot en klein van het
buiten-zijn genieten! En wat zou zij hen, aan alle maaltijden, met lekkernijen
verwennen!
Gelukkig, de menu's voor de eerste dagen waren tenminste klaar. De laatste week
had Grootmoeder naast haar kussen altijd een papier en een potloodje gehad, en in
de slapelooze uren - want Grootmoeders steeds bezige gedachten roofden haar vaak
den slaap - waren, bij het licht van een kaars, de met zorg bedachte menu's
opgeteekend. Dààrover behoefde zij nu dus niet meer te denken. Dan nu maar dadelijk
naar boven, naar de slaapkamers... o neen, eerst nog even den kelder in om een paar
potjes gelei te halen.
De kelders in het eeuwenoude huis, die 's winters zelfs met den hoogsten waterstand
kurkdroog en 's zomers bij de grootste hitte nog weldadig koel bleven, waren
Grootmoeders trots! Hoeveel gasten en logees had zij al niet meegetroond, éven mee
de keldertrap af, om hun haar glorie te vertoonen! Dààr stonden, in rijen, de vele
gevulde Weck-flesschen. Langs al die heldere kleuren - groen, geel, rood en oranje
- liet zij elken dag even met vreugde haar blik glijden. Het was er niet aan te zien,
hoeveel uren van ingespannen
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arbeid zij haar hadden gekost; en de meeste ervan werden, jaar op jaar, naar alle
kanten weggegeven en verzonden.
Voorzichtig daalde Grootmoeder de steenen trap af en kwam na een paar minuten
weer boven met twee potjes van haar lekkerste aardbeiengelei: het lievelingskostje
van de kleinkinderen.
Maar nu moest ze vlug het linnengoed uitgeven. En boven, uit de antieke linnenkast,
nam Grootmoeder van de keurige stapeltjes het heldere linnen voor de slaapkamers;
het laatst de oude geborduurde wiegelakentjes. Zij riep om Anna's hulp bij het halen
van de wieg met den hoogen hemel en de rose gordijntjes. Die werd in de stille
zijkamer gezet, waar Grootmoeder haar zelf wilde opmaken.
Het was haar altijd een vreugde als die dierbare oude wieg weer beneden kwam.
Wat was ze toch mooi - véél mooier dan die nieuwerwetsche kleine mandjes! En wat
stond het gezellig - het leek alsof de heele kamer er anders door werd, er leven door
kreeg. Dat daar nu vanmiddag heusch weer zoo'n engelachtig klein kindje in zou
liggen... peinsde Grootmoeder met aandoening; en onder het langzaam, zorgvuldig
opmaken verdiepte zij zich in herinneringen. Al haar eigen kinderen hadden erin
gelegen... de donkere meisjes die zoo op hun vader leken, en de frissche blonde
jongens die meer hààr type hadden. Nog even schikte Grootmoeder liefkozend de
gordijntjes om de wieg... toen ging zij naar buiten.
Met een mandje en een schaar liep zij vlug naar den moestuin. Dààr, bij het
binnenkomen door het oude houten hekje dadelijk links, had Grootmoeder haar
bloemenhoekje. Straks, als de slaapkamers klaar waren, moesten overal bouquetjes
staan. Wàt zou ze plukken? - In het zonnige hoekje verlustigde Grootmoeder zich in
de bloemenweelde... Voor de kinderen wilde ze bonte ruikertjes maken, van alle
bloemen en kleuren. Dat zouden ze het mooist vinden! Voor de ouders ging ze straks
langs den zandweg een groote bos margrieten met roode zuring plukken.
Maar onder het zorgvuldig afknippen der bloemen zag ze er zoovele beschadigd,
zoovele geknakt, en zij herinnerde zich nu weer hoe het dien nacht gewaaid had. Bij
iedere nieuwe windvlaag had Grootmoeder toen aan haar appels moeten denken. In
het voorjaar hadden de appelboomen zoo prachtig gebloeid; en hoe vol, hoe vòl
groene appeltjes hingen zij, toen ze er gisteren naar was gaan kijken. Zoodra het
mandje met bloemen was gevuld, haastte zij er zich heen.... en even stond zij
verslagen. Och, hoe jammer. Hoe bitter jammer was dat! Bij tientallen lagen ze op
den grond; de meeste
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met hun takjes en de nog frissche, vochtig glanzende blaadjes eraan. Grootmoeder
zette haar mandje neer, nam den voorsten tip van haar gebloemde ochtendjapon
omhoog en verzamelde de gevallen appeltjes. Ze speurde langs den grond, tusschen
het gras, en raapte ze alle op. Met steeds zwaarder kuil trok haar gebloemde rok
omlaag. Ze haalde hem wat hooger op en nam het mandje weer in de andere hand.
Morgen zou ze van al dezen afval appelgelei gaan maken - troostte zij zich - zeker
wel vier potjes! Nu gauw alles even thuisbrengen en dan naar den zandweg.
En toen het koffietijd was, had Grootmoeder alles klaar. Met voldoening liep zij
de slaapkamers rond, die er zoo frisch en vroolijk uitzagen met al dat schoone
linnengoed, die bloemen en de wijd open ramen. Warm en moe, maar vergenoegd,
zorgde zij voor het koffiemaal, het laatste voor weken, dat zij rustig en alleen zou
gebruiken.
Na afloop waschte zij af, vulde de botervlootjes, de suikerpotjes, de gelei-fleschjes,
en ging toen haar middag-theeblad verzorgen. Dàt zou het middelpunt zijn, waar om
heen zij nu elken dag het heele troepje zou verzamelen. Want, hoe vrij Grootmoeder
haar gasten ook altijd liet, aan het theeuurtje mocht niemand ontbreken. Dan zat zij
met haar naaiwerk bij het blad, één uit den kring las iets voor, of er werd gebabbeld,
en altijd was het een heerlijk uurtje van rustig en vertrouwelijk samenzijn.
Om half vier ging Grootmoeder naar buiten. De thee was gezet; nu wilde zij het
rijtuig, waarmee de gasten van den trein waren gehaald, zien aankomen... Eindelijk,
vaag, in de verte, hoorde zij paardehoeven. De hond kroop uit zijn hok en spitste de
ooren. Het geluid kwam nader, de hoefslag klonk duidelijker...
En in het volgepakte rijtuig zeiden de ouders: ‘Nu zijn we er gauw, jongens! Kijk
maar eens uit 't raampje, of je Grootmoeder al ziet!’
‘Ja! ja!’ riepen de kinderen. ‘Grootmoeder staat op den weg en wuift met een
zakdoek!’ Opgewonden verdrongen alle hoofden en hoofdjes elkaar om te kijken,
alle handen en handjes wuifden. Daar knarsten de wielen al over het grind - het paard
ging in stap - het rijtuig stond stil.
Ze wàren er! Het theeuurtje was blij en roezig, vol vragen en vertellen. Uit de wieg klonken zachte
geluidjes, en een klein rose handje kwam soms naar boven te voorschijn. Grootmoeder
moest er telkens even naar kijken.
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Maar de tijd ging vlug; 't was al vijf uur. Zij stond op en haalde een welbekend bakje.
‘O Grootmoeder, hebt u de kippen nog niet gevoerd? Mogen we mee? Mag ik het
zaadbakje dragen?’ riepen de kinderen door elkaar en drongen om Grootmoeder
heen.
‘Jullie mag mee als je héél rustig bent’ zei Grootmoeder, ‘want anders schrikken
de kippetjes. En als ze schrikken, dan eten ze niet. En als ze niet eten, leggen ze geen
eitjes. En als ze geen eitjes leggen... dan krijgen jullie overmorgen geen pannekoeken!’
Zoo voorzichtig mogelijk liepen zij naar de plaats, waar de kippen altijd gevoerd
werden. Heel zacht riep Grootmoeder toen: ‘Kiepetjes, kiepetjes, kòm! Kiepetjes,
kiepetjes, kòm!’ In een oogenblik kwamen ze met groote stappen van alle kanten
aangerend, de witte, de bruine, de zwarte. En even later stond zij, lokkend en
strooiend, te midden van haar dertig, veertig kippen. Zij kende ze alle. ‘Ik mis er een
paar; één witte en twee bruine.’
‘Gô!’ riepen de kinderen, in uiterste verbazing en bewondering, ‘hoe kan u dat
zien!’
Bij het middagmaal in de voorkamer zorgde Grootmoeder voor iedereen en alles en
was vol belangstelling en verhalen. Maar langzamerhand schenen haar gedachten af
te dwalen. Zij sprak minder, luisterde soms niet naar de anderen, want vanuit de
zijkamer drong een klagelijk schreiend kinderstemmetje tot haar door.
Eindelijk zei ze tegen haar dochter: ‘Zeg, hoor je 't kleintje wel huilen?’
‘Ja’ was 't antwoord, ‘hij huilt’.
‘Zou je er niet eens heengaan? 't Duurt al zoo lang.’
‘Och, hij zal zich wel in slaap huilen,’ zei de moeder.
‘Kan hij geen pijn in 't buikje hebben?’ waagde Grootmoeder nog eens.
‘Welnee’ lachte de moeder nu, ‘weest u maar gerust hoor, hij is eenvoudig door
de reis wat over zijn slaap heen. 't Is het beste, er maar geen notitie van te nemen,
dan zal hij vanzelf wel stil worden en inslapen. Luistert u er maar niet naar.’ Luistert u er maar niet naar! Maar zonder te luisteren hóórde ze het kleine stemmetje
immers aanhoudend, omdat haar gansche aandacht erheen werd getrokken!
Grootmoeder hield het niet langer uit...
Opeens was er een stoel aan tafel leeg.
‘Waar is Grootmoeder?’ vroegen de kinderen.
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‘Natúúrlijk naar broertje’ lachte vader.
Maar de moeder ging stil de deur uit en keek ginds, bij de zijkamer, even om het
hoekje. Grootmoeder stond gebogen over de wieg, neuriede voor zich heen, en streek
àl maar zachtjes, kalmeerend, over het kleine schokkende lijfje.
Het schreien verminderde al... toen alleen nu en dan nog een klein snikje...
Onhoorbaar ging de moeder weer terug.
Na vijf minuten kwam Grootmoeder met een gelukkigen glimlach weer aan tafel:
‘'t Kleintje slaapt, hoor!’
De moeder knikte haar dankbaar toe, maar ze zei niets en was daarna wat stil.
Voelde zij zich een beetje beschaamd over haar koele kalmte van straks? En vroeg
zij zich soms af, of de tegenwoordige wiegekindertjes, zoo verstandig, zoo gezond,
zoo stelselmatig behandeld, toch misschien iets te kort kwamen aan warme,
koesterende toewijding?
Toen 's avonds de kinderen in bed lagen, en Grootmoeder ze alle goedennacht had
gezegd, kwamen de ouderen tot rust.
Grootmoeder zat weer achter het theeblad aan tafel, de anderen er omheen. Door
het open raam drongen van verre de bekende buitengeluiden, die hun zoo lief waren,
tot hen door: het loeien van een koe, het gesjirp van de krekels, het geblaf van een
hond. Soms ook, heel even, de klanken van de zingende torenklok in de verre stad.
Het werd alles opgenomen in de wijde avondstilte. Hoe heerlijk was deze rust. Zoo
moest het uren kunnen blijven.
Maar Grootmoeder stuurde hen vroeg naar bed: ze zouden wel moe zijn! ‘En u
dan! U bent zeker niet moe!’ plaagden ze.
‘Ja maar’ bekende grootmoeder lachend, ‘ik wou jullie nu eigenlijk wel graag naar
bed hebben. Ik moet mijn krant nog lezen, en morgen gaat de mail...’
Daar hadden zij niet aan gedacht. De krant mocht er nooit bij inschieten, en veel
minder nog de wekelijksche brief aan de getrouwde dochter in Indië, al kwam er ook
nachtwerk van. En daarmee zat Grootmoeder liefst alleen. Dan maar gauw naar bed!
Met het kleine petroleumlampje gingen zij de oude smalle trap op en traden de
groote logeerkamer binnen. Ook daar was alles nog juist zoo, als zij het altijd gekend
hadden en ieder jaar terugvonden: de ouderwetsche platen aan den muur, de portretten
op tafel, de snuisterijen op het kastje, - alles had nog zijn eigen oude plaats.
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Want Grootmoeder had nooit - zooals zijzelf soms in eigen huis - den drang om nu
en dan de kamers eens te veranderen, de platen òm te hangen, een meubel te verzetten.
‘Wat is alles hier toch anders dan bij ons in de stad’ zei ze. ‘Wat een rust komt er
over je, hier, waar je ieder jaar alles terugvindt zòo als je het kende en verwachtte;
waar alles hetzelfde blijft: de buitengeluiden, het huis, de kamers...’
‘En Grootmoeder’ vulde hij aan.
‘Ja - èn Grootmoeder’.
En zij voelden dat oud-worden niet zoo moeilijk zou wezen, als je zòò kon zijn
als Grootmoeder: zòò je aandacht en zorg wijden aan het eenvoudige werk van iederen
dag - zòò met je gansche hart leven in de menschen en kinderen om je heen - zòò
met gulle handen je toewijding, je liefde geven aan alles en allen. Dan bleef het leven
goed en rijk tot het einde toe. En dan was oud-worden niet moeilijk, maar een geluk
voor jezelf; en een zegen voor anderen.

Bladvulling
Is iets vriendelijks u geschied?
Geef het door!
Houd het voor uzelven niet,
Geef het door!
Laat het door de jaren gaan,
Dragen rijken zegen aan,
Drogen menig bitt'ren traan;
Geef het door!

Uit het Fellowship Hymnbook
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Zondagochtendstemming in Davos
door Bea Willing
RUSTIG, in de blanke stilte van deze wonder-witte wereld, lig ik te kijken naar de
Lente-lichte lucht, waar, spits en fijn, telkens een slanke zwarte vogel doorschiet, en
ik laat de steeds wisselende stemmingen van den Zondagochtend in de bergen zacht
langs me heen glijden. 't Is zoel in de lucht alsof 't voorjaar was, en ik denk er aan,
hoe vreemd het is, dat deze stille morgen me zóóveel gewaarwordingen geeft, die
geen van allen met elkaar harmonieeren. - Want als ik nu niet overal die eindeloos
verre, zuivere sneeuwvlakte zag, zou ik, in de zachte voorjaars-zoelheid, kunnen
droomen van Lente, zwellende kastanje-knoppen, witte seringen en stralenden
goudenregen; van den geur van vochtige aarde en kleine paarse viooltjes, en van het
schuchtere trillertje van de merel heel vroeg 's ochtends, waarvan je dan wakker
wordt met een lichte blijdschap, om je-weet-niet-waarom. Nu zie ik om me heen:
alles grootsch, koud, geweldig; ik kijk naar een slanke witte berg-spits, waar de
teer-blauwe lucht zich vaag in weerspiegelt, en hoor in de verte een kerkklokje
klingelen.
't Is een rustige vreugde die stille Zondag-ochtend-stemming te ondergaan, maar
al heel gauw wordt die op zij geduwd door een alles overstemmend gejoel, geroep
en gejuich op den weg, - arre-sleden zie ik, een heele rij achter elkaar; groote, donkere
paarden, rhythmisch voortklotsend, met zwaaiende pluimen op de schuddende koppen,
bellen-gerinkel, melodieus als een vroolijk liedje. - In de licht-glijdende hèlroode
sleebakken: menschen, vol zonnige vreugde en blijheid... ach... nee, gillende, joelende
‘dames en heeren’ lachen, schreeuwen tot ze niet meer kùnnen, làchen, hoor; maar
hun oogen doen er niet aan mee. - Wéér een ar - dan... hoerà, muziek! Tarara boèm
tromenelom-tingeling... Muziek! dàt brengt de ware stemming er in - muziek en
schreeuwen en een slee! Hoera! Kleurige jumpers dòllen, bruinverbrande
korte-broek-meneeren zingen, en arm-zwaaien, lachen, lachen; plezier hebben ze!
Achteraan, vastgebonden aan de ar met een lang touw, hobbelt op een kindersleetje,
een dikke, oude ingewikkeld-gekapte dame, in sportcostuum met broek; ze heeft óók
pret, slingert en schokt in grillige bochten, krampachtig in elkaar gedoken over den
glad-besneeuwden weg.
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De ‘muziek’, voorop, heeft traan- oogen, blauwe, bolle wangen, koude, stijve vingers;
en langs de straat in de waranda's liggen overal stil-uitgestrekte figuren op lange
ruststoelen: de zieken, - overal zie je ze; telkens een droge kuch, benauwd hoesten
soms. Maar dàt hoor je niet - door de muziek, de vroolijke menschen, de arrebellen
-. De karavaan is weer voorbij, in de verte knerpt nog even een valsche trompet. Nu
wordt 't weer stil - hooge donkere bergen, dreigend haast en machtig òveral,
eindeloos-koud en wit en stil: sneeuw - 't klokje klingelt nog, zachter, als aarzelend
sterven de tonen weg: Zondag in Davos...
Davos, Platz 4 Febr. 1923.

De champa-bloem
‘Stel dat ik eens een champa-bloem werd, alleen maar voor de aardigheid, en groeide
op een tak hoog daar in de boom, en ik schudde van lachen in de wind en danste op
de pas ontloken bladeren, zou je me dan herkennen, moeder?’
Je zou roepen: ‘Kindeke, waar ben je?’ en ik zou lachen bij mezelf en me heel stil
houden.
Ik zou voorzichtig mijn kelkbladen openen en naar je kijken als je aan 't werk bent.
En als je dan, na je bad, met je vochtig haar uitgespreid op je schouders, door de
schaduw van de champa-boom ging, naar het plaatsje waar je je gebeden zegt, dan
zou je de geur van de bloemen ruiken, maar niet weten dat die van mij kwam.
Als je na het middagmaal aan het venster zat te lezen in Ramajana, en de schaduw
van de boom viel over je haar en je schoot, dan zou ik mijn klein schaduwtje werpen
op de bladzij van je boek, juist waar je las. Maar zou je dan raden dat het de kleine
schaduw was van je kindje?
En als je des avonds naar de koe-stal ging met de brandende lamp in je hand, dan
zou ik op eens weer op de aarde vallen en weer je kindje zijn en je vragen mij een
sprookje te vertellen.
‘Waar ben je geweest, stout kindje?’
‘Ik vertel het je niet, moeder.’
Dat zouden we dan tegen elkaar zeggen.
Uit ‘de wassende maan’ (Liederen van het kind)
RABINDRANATH TAGORE.

Droom en Daad. Jaargang 1

117

[Liedje.]

On be...vangen door het le ven Draag ik mijn ontluikend hart Met een
lach voor kinder vreugde en een traan voor menschensmart Met een
lach voor kinder vreug..de en een traan voor menschen smart.
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Iets over ‘teekenen’ als vak
door L.H. Oort
Niet de wereld is schoon, maar wij zijn het. De schoonheid leeft in ons
zelf.
Just Havelaar.
TERWIJL ik dit schrijf hangt vóór mij een reproductie van een groote ‘krijtteekening
van Vincent van Gogh ‘De oude Naaister’ -. Een oude gebogen gestalte, de oogen
gericht op haar werk, de rimpelige werkhanden houden het kleedingstuk vast. Het
is een teekening waarin wij zoo ten volle voelen de grootheid van een man als van
Gogh, die in den vorm van een oude, wat onaantrekkelijke vrouw uitbeeldt alle zorg
en moeite van het leven van velen rondom ons. En dit is kunst, om in lijn, kleur,
vorm of klank uit te drukken wat ons innerlijk ontroert. Kunstenaar is hij, die dit kan
en zijn leven eraan geeft.
Over kunstenaars wil ik nu echter niet spreken. Wanneer er onder u zijn, die
werkelijk datgene in zich hebben wat hen later tot kunstenaar maken zal - wanneer
er zijn, die de vijf talenten uit de gelijkenis ontvangen hebben, dan zullen zij die
moèten ontwikkelen, in welke omstandigheden des levens zij ook geplaatst zijn.
Misschien zwoegen en werken zij en lijden armoede als Vincent van Gogh. Of ik
denk aan een Suze Bisschop Robertson die jarenlang aan een Hoogere Burgerschool
lesgaf tot zij eindelijk geld genoeg had verdiend om zich geheel aan de kunst te
wijden.
Werkelijk groote kunst breekt zich baan onder de moeilijkste omstandigheden,
ondanks alles.
Ik wil echter tot hen spreken, die niet zóóveel, maar toch iets van dat kostbare in
hun handen meedragen in het leven, tot diegenen, die één of twee talenten hebben
gekregen, maar deze dan ook niet willen begraven of oppervlakkig gebruiken. Want
oppervlakkigheid is dilettantisme en dit kan nooit anders dan verkeerd op onszelve
en anderen werken.
Eerlijk en zuiver willen we met onze gave voor het leven komen te staan, zoodat
ze gaat groeien en bloeien en vruchten dragen.
En waar we het tot nu toe over kunst in het algemeen hadden, wil ik nu spreken
over teekenen in het bijzonder. En we denken aan die meisjes en vrouwen, die talent
voor teekenen hebben en zich afvragen: ‘Wat kunnen wij ermede doen?’
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Talent voor teekenen is een even heerlijke gave als muzikaliteit. In ruimen zin
genomen is het: het zien van alles wat mooi is en het uitdrukken van die schoonheid
in alles rondom ons. Verwar dit niet met wat de menschen wel eens artistiek noemen
en gewoonlijk niet veel anders is, dan wat slordige onevenwichtigheid.
Iemand die werkelijk liefde voor lijn en kleur bezit, zal behoefte voelen, dit uit te
drukken in alle omringende dingen: in mooie reproducties aan den wand, in rustige
harmonie van kleuren in haar kamer, in de afwezigheid van een aantal leelijke dingen,
in eigen kleeding - natuurlijk is dit nog geen teekenen, maar het staat er meer mee
in verband, dan je denkt. Ik zie het zóó, dat voor velen het teekenen zelf niet in de
eerste plaats zal zijn ‘doel’ maar ‘middel’ om te leeren zien, te leeren beschouwen
de schoonheid van de dingen rondom ons.
Zooals een leerlingetje tegen me zeide:...
‘Weet u, waarom ik teekenen zoo heerlijk vind? Omdat je alle dingen mooier gaat
zien!’
Zij had lang en vol toewijding aan een stilleven geteekend, dat zij zelf had opgesteld
en al had ze in haar natuurlijk nog gebrekkige weergave geen schoonheid kunnen
geven, ze had zelf de schoonheid ervan gevoeld, er door leeren zien. Is het dàt niet
in de eerste plaats, en wordt het leven daardoor niet veel rijker en vreugdevoller? Is
voor iemand, die teekent, niet iedere wandeling, iedere treinrit, iedere tocht door een
oud stadsgedeelte een vreugde? Kan een mooie tentoonstelling je niet ineens voor
weken nieuwe levenskracht geven en zijn er niet de musea, waar je onder de vele
schilderijen telkens een enkele goede vriend hebt, waar je steeds meer van gaat
houden, wanneer je hem terugziet? Ik heb eens in een vacantieweek een vervelende
pijnlijke behandeling aan een tand moeten ondergaan. Maar er hing in die kamer van
dien dokter aan een leege wand één groot schilderij van een fransch meester. Een
paar schepen in volle zon op een stralend blauwe zee. Dat schilderij heeft hèèl veel
goedgemaakt van het vervelende in die week. Ik heb er van genòten en ik kan het
nu nog voor me zien in al zijn frissche zonnige kracht. En zoo wilde ik je duidelijk
maken, dat teekenen is in de eerste plaats het liefdevol beschouwen, het zien van
schoonheid, het met open oogen door het leven gaan. Maar nu ga ik verder en kom
bij hen die zeggen: ‘Dat is alles waar en mooi, maar het is voor mij niet genoeg. Iets
beschouwen en ervan genieten is nog geen teekenen. Ik wil, wat ik voel en zie, ook
uitdrukken in een teekening of schilderij. En het zien van een kunstwerk maakt zoo
vurig
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VINCENT VAN GOGH
‘DE OUDE NAAISTER’
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de wensch in me wakker om zelf ook zooiets te maken. Ik wil werken tot ik hetgene
wat ik in me voel, kan weergeven: ik wil erin doorgaan.’
En met hen wil ik ernstig spreken over teekenen, over kunst, als levensvervulling,
als ‘vak’.
In oude tijden, in de middeleeuwen b.v. stond de kunst meer in dienst der
gemeenschap. Daar waren natuurlijk de groote meesters, die de muurschilderingen
en altaarstukken schilderden, maar daar waren ook de vele kunstenaars waarvan wij
geen namen weten. Zij maakten het prachtige beeldhouwwerk waarmee de portalen
en pijlers en bogen van de kathedralen versierd waren. Zij sneden de preekstoel en
de koorbanken uit het taaie hout, zij schilderden de plooien van een heiligengewaad,
waar de groote meester het geheele beeld ontwierp. En ik denk aan de vele monniken
in de kloosters, die hun heele leven besteedden aan het verluchten en schrijven van
een evangelie of een gebedenboek. Hun kunst leeft voort - evenals die der grooten.
Ik wil nu niet vertellen hoe het komt, dat langzamerhand dat alles veranderde, wij
weten allen, dat het nu anders is. Ik geloof echter vast, dat wij in onzen tijd beginnen
te herwinnen, wat een tijd lang verloren scheen te zijn gegaan: ‘Kunst als vak in
dienst der gemeenschap.’ En ik voel dat wij zullen en moeten komen tot den tijd, dat
ieder die zich tot kunst geroepen voelt, zich met volle liefde zal geven aan die zaak,
welke die ook is. Er is groot, rijk werk voor de velen die talent hebben: onderwijs,
binnenhuiskunst - kunstnijverheid - het is alles even mooi, en veel vruchtbaarder
voor de maatschappij, dan een aantal slechte schilderijen.
En nu willen we even practisch zijn. Want velen, we kunnen wel zeggen bijna
allen onder ons, willen met hun werk hun eigen brood verdienen, en ik behoef niet
te zeggen dat met vrije kunst tegenwoordig weinig te verdienen valt. De werkelijk
groote kunstenaars dienen geholpen te worden. Er moesten meer studiebeurzen zijn
en meer menschen, die hun geld aan kunstwerken, inplaats van aan lange diners en
kostbare japonnen uitgaven. Maar al waren voor die grootsten de dingen nu al eens
beter in dat opzicht, de minder grooten waren daarmee toch nog niet geholpen. Toch
kunnen zij een plaats vinden en hun brood verdienen als zij één van de
bovengenoemde wegen willen inslaan. Over kunstnijverheid en binnenhuiskunst ben
ik niet bevoegd te spreken. Ik kan alleen over onderwijs in teekenen praten, omdat
ik me daar met hart en ziel in verdiep.
Eén ding wilde ik je aanraden, vóór je beslist om in teekenen door te gaan. Je zegt,
veel van teekenen te houden, maar heb je jezelf wel eens ernstig op de
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proef gesteld? Heb je wel eens dagen achtereen zonder hulp geteekend? Zoo niet,
stel dan eens een mooi stilleven op in een rustige kamer en geef er eens veertien
dagen van je vacantie aan. Je kunt ook bloemen teekenen of een portret, dat doet er
niet toe. Maar verdiep je er in en geef het niet op. Maak er drie, vier studies van, als
je op één bent uitgewerkt. Offer er een paar tennismiddagen, een roeitocht aan op,
en als je dat veel kost, ga dan maar niet in teekenen door. Ik denk echter, dat je er
erg van genieten zult, want er is niets heerlijkers dan dat. Ga nu met je werk, vooral
met dat wat je geheel zelfstandig deed, naar een bevoegd iemand toe om raad en
critiek. Niet wat je al te voorschijn bracht, maar het talent en de liefde waarmee je
werk gedaan is, doen er toe en iemand, die er verstand van heeft ziet dit dadelijk aan
je werk, ondanks de fouten. Wanneer je deze proef goed doorstaan hebt, weet je dat
je wel volhouden kunt en dat je nog meer van teekenen houdt als vroeger. Misschien
merk je ook dat je dit alles te veel is, en dan is het beter niet als vakmensch te
beginnen.
Lijkt het of ik je af wil schrikken voor het vak waar ik zelf zooveel van houd. Als
je me goed begrijpt zul je voelen, dat ik hen wil weren, die het niet geheel als ernst
opvatten. Want omdat een eindexamen 5-jarige H.B.S. voor de opleiding teekenen
niet noodzakelijk is, zijn er steeds nog menschen die denken, dat je als je op school
niet hard gewerkt hebt en ‘plezier in teekenen’ hebt zooals men dat noemt, maar wel
in teekenen kan doorgaan.
Van een teekenleerares wordt behalve op teekengebied, nog een groote mate van
algemeene ontwikkeling verwacht, als er iets van haar wil uitgaan. Zij heeft een vak,
dat héél vruchtbaar voor de leerlingen kan zijn, wanneer het gedoceerd wordt uit
vollen rijkdom van de leerares.
Nu over de opleiding:
Wanneer men op een Lyceum, Gymnasium of Hoogere Burgerschool met
eindexamen wil lesgeven, moet men de volledige akte Hand- en Lijnteekenen Ma.
bezitten. Men mag dan ook kunstgeschiedenis doceeren, maar dat beteekent voor de
betrokken leeraren zware eigen studie, daar de opleiding niet veel meer geeft dan
een oppervlakkig begin. Kunstgeschiedenis is tegenwoordig een vak op zichzelf,
men kan erin promoveeren aan de Universiteit. En voor elke teekenleerares is het
aan te bevelen, òf onder een professor of ander bekwaam docent, òf door eigen studie
en het zien van véél kunstproducten, zich deugdelijk voor te bereiden voor het
onderwijs geven in dit prachtige vak.
Wil men alleen aan Industrie- en Vakscholen lesgeven, dan moet men Mk.
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doen, de middelbaar teekenakte, die minder wiskunde vraagt, maar meer voor de
décoratieve teekenkunst opleidt. Men moet daarvoor b.v. ook alle handwerk- en
kanttechnieken kennen.
Een akte middelbaar teekenen halen, beteekent in allerlei vakken en richtingen
héél hard werken... behalve in teekenen. Bijna iedereen die wat teekenen kan en een
fatsoendelijk stel hersenen bezit kan de middelbare teekenakte halen. Men werkt
zich met behoorlijk geduld en wat verstand door een berg anatomie, beschrijvende
meetkunde en axonometrie door, zwoegt dagen lang op ingewikkelde perspectievische
constructies waarbij geheimzinnige kaarsen vreemde schaduwen over nog vreemder
voorwerpen werpen. Je leert er methode, waarbij je eindeloos veel platen moet
onthouden, die je later nooit laat teekenen. Om kort te gaan, je doet er veel
merkwaardige ontdekkingen, maar teekenen leer je er niet.
Je moet wel een reusachtig stilleven afbeelden en een beeld en een pleisterkop,
maar de ontroerende schoonheid van een ding weergeven of een levend wezen in
enkele lijnen of een paar bloemen in kleur, - juist dàt wat je zoo heel noodig hebt in
je latere onderwijs, daarvan merk je niets. Ik zou je graag vertellen, wat ik daarvan
in Engeland zag, waar ze op dat gebied veel verder zijn, maar dat zou me nu te ver
voeren. Voorloopig genoeg hiervan. Zoolang we de middelbare akte hebben, moeten
we ze doen en ze kan niet veel kwaad, mits men er zich geheel bovenuit werkt. Wee
hen, die denken dat ze er zijn, als ze het witte papier uit de handen der waardige
examinatoren ontvangen. Men weet dan pas, dat men niets kan.
De middelbare akte, hoe gebrekkig dus ook in vele opzichten, moeten we in den
zak hebben wanneer we les willen geven aan een school.
Voor de Ma. akte is de mooiste, ruimste opleiding de Academie voor Beeldende
Kunsten te Amsterdam. Een bepaald rechtstreeksche opleiding is het niet, maar het
is een kunstopleiding, het is hooger onderwijs.
Daarnaast staat de Academie in den Haag, die naast vele andere richtingen een
bepaalde opleiding voor de middelbare akten heeft, die drie à vier jaar duurt. Dan
komen de Normaalschool in Amsterdam, de Haagsche Teekencursus (alleen 's avonds)
en nog tal van kleinere inrichtingen, bijna in iedere stad, waar leeraren de opleiding
op zich nemen. Men kan natuurlijk twee dingen doen: - òf zoo gauw mogelijk de
akte halen en later op breeder grondslag doorwerken - òf de opleiding voor middelbaar
zoo ruim mogelijk nemen, zich niet laten ‘africhten’. Dit alles is persoonlijk en hangt
van velerlei omstandigheden af.
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Voor de richting Mk, waarover ik hierboven sprak, voor hen dus, die meer de
decoratieve richting willen inslaan, is de Dagteeken- en Kunstambachtschool voor
meisjes de meest aangewezen plaats. Daarnaast de beide kunstnijverheidscholen in
Haarlem en Amsterdam en de Quellinusschool, ook in Amsterdam, die in meer
ruimeren zin decoratief opleiden. De Haagsche Academie heeft eveneens een afdeeling
voor kunstnijverheid. Naast deze zijn nog een aantal plaatselijke
kunstnijverheidscholen te noemen, zoodat men niet bepaald naar Amsterdam of den
Haag behoeft te gaan om een akte te halen. Er is nog een akte Lager Onderwijs
Teekenen, die héél weinig beteekent en waarop bij het verkrijgen van betrekkingen
aan scholen bijna niet gelet wordt. Aan alle schoolvereenigingen en Muloscholen
waar het teekenonderwijs niet in handen van den klasseonderwijzer is, vraagt men
tegenwoordig middelbare leerkrachten.
Dit over de opleiding.
Nu over de toekomst, die men in het onderwijs heeft. Hoeveel men ermee verdient,
hangt af van het aantal uren, van de school en van het aantal dienstjaren. Alle
inlichtingen kan men daarover in handboeken voor beroepskeuze vinden. Men verdient
genoeg voor het dagelijksch brood, in de meeste gevallen is het een ruim bestaan.
En nu het onderwijs zelf.
Een tijd geleden was de teekenzaal, indien hij er was, de saaiste, leelijkste plaats
die men zich denken kan. Blok en draadmodellen, wandplaten en stoffige
pleistermodellen vormden de eenige teekenvoorbeelden en dienden tegelijk als
versiering.
Nu is het wel héél anders. Het is heerlijk als teekenleerares je eigen zaal te hebben,
het is zoo heelemaal je eigen rijk, waar je de kinderen ontvangt en waar je alles in
de omgeving kunt laten meewerken om iets te bereiken. Er zijn tegenwoordig
prachtige teekenzalen met helder licht, rustig van kleur, met prettige teekentafels en
groote stofvrije bergplaatsen. Het is een ware heerlijkheid in zoo'n zaal les te geven
en ik geniet ervan. Maar er is nog een andere school, waar ik aan verbonden ben, en
daar is de teekenzaal me nòg liever, al is hij lang niet zoo volmaakt. De bergplaatsen
zijn klein, de banken nog ouderwetsch. Maar langzaam en dank zij aller toewijding
is er al heel veel gekomen - we hebben zelf gebeitst en geverfd en er zijn mooi
gekleurde gordijnen en planten en bloemen in overvloed - er zijn modellen, door de
meisjes zelf van huis meegebracht, er zijn boeken en reproducties en werk van de
leerlingen.
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We hebben een heerlijk uitzicht over boomen en daken en wegen, waaraan we
perspectief kunnen bestudeeren, het is een prettige teekenzaal.
Zoo'n omgeving werkt al mee, en nu begin je daarin met de meisjes te werken.
Het leerplan geeft in groote lijnen de richting aan en in de laatste klassen van de
H.B.S. werk je hard voor het eindexamen en moet je misschien wat veel stillevens
laten teekenen. Maar er is in geen vak zoo'n vrijheid van handelen voor de docenten,
zulk een mogelijkheid voor persoonlijk onderwijs. Heerlijk - maar... verantwoordelijk.
Er is geen boek, dat je volgen kunt, er zijn geen lessen te overhooren. Maar er zijn
groote kasten vol van de fleurigste, prettigste voorwerpen, er is een bergplaats vol
opgezette vogels en vlinders, er is de geheele levende natuur, zoodat de teekenzaal
meestal vol bloemen staat.
En we mogen ontwerpen en chabloneeren en batikken, we mogen
geheugenteekenen en illustreeren - we mogen met elkaar praten over een mooie
reproductie, over een pas geziene tentoonstelling.
Om nog niet te spreken van de kunstgeschiedenis in de hoogste klassen, die zoo
heerlijk bij al het andere kan aansluiten.
Er zijn bezwaren, maar die zijn overal. Ik zou er vele kunnen opnoemen. O.a. de
eenzijdigheid van het eindexamen in teekenen, en hoe jammer het is, dat op de
gymnasia geen kunstgeschiedenis wordt gegeven. En ik zou graag verschillende
dingen, die ik in Engeland en Duitschland zag, in ons leerplan ingevoerd willen zien.
Maar ik ben overtuigd dat je eerst maar eens goed moet roeien met de riemen, die je
hebt. Wij kunnen van dit leerplan véél maken en wat mij persoonlijk betreft, ik ben
mij bewust heel dikwijls te kort te schieten. Er is één groote wensch: Een ruimere
opleiding en een geheel ander en beter examen middelbaar. En het spreekt van zelf,
geen dertig lesuren in de week, zoodat er tijd overblijft voor eigen studie en rustige
voorbereiding.
Wij moeten tijd overhouden om zelf te werken, te zoeken, te studeeren, anders
kunnen wij niets meer geven en wordt ons onderwijs slap en krachteloos. Door zelf
dagen lang met een stilleven te worstelen kunnen wij aan een ander het mooie ervan
laten voelen. Er is een stille wisselwerking tusschen ons eigen werk en dat van de
leerlingen, dat heb ik dikwijls gevoeld.
Het gaat er niet om of je zoo'n stilleven of bloem nog wel teekenen kunt en
technisch uitleggen hoe een oor aan een kan zit! Dat is niet moeilijk.
Maar - en nu eindig ik waarmee ik begon - het mooie en bijzondere van
teekenonderwijs is dit: ‘te trachten het schoone, dat in ons leeft, te zien in de dingen
rondom ons en daarvan iets te geven aan de jongeren om ons heen.’
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Gewone dingen
door C.R. Moltzer-van Eelde
WAT zijn gewone dingen? en hoe staat het met onze waardeering ervan? Dat is,
dunkt me, waar het om gaat.
Gewoon is datgene, waaraan we gewoon of gewend zijn. Is het nu gewoon, dat
de zon iederen morgen opkomt, en dat het elken avond weer donker wordt? is het
gewoon dat de avondster op zomeravonden in een parelmoeren hemel staat te
schitteren? Is het gewoon dat onze appelboom in het voorjaar staat te pronken en te
pralen, zòo dat eigenlijk niemand ooit in woorden kan zeggen, hòe mooi dat wel is?
is het gewoon dat het paard briescht en stampvoet uit vroolijke begeerte om al zijn
leden in beweging te zetten? is het gewoon dat wij op onze voeten loopen, het hoofd
rechtop, en onze tegenvoeters evenzoo, en geen van hen valt? is het gewoon, dat een
moederhart trilt voor al haar kinderen, de èen vervelend, de ander begaafd, de èen
socialist, de ander geboren conservatief?
En wat is ongewoon? Ook hieruit een greep hier en daar: ongewoon noemen we
bijv. een reis door oerwouden van Borneo onder geleide en met behulp van Dajakkers;
heel ongewoon is daarbij de snelheid waarmee zoo'n Dajakker hoog in een boom
een hoeveelheid honing ontdekt, die den Europeeschen reiziger volkomen zou zijn
ontgaan; of de gewisheid waarmee de inlander uit de gevallen boomen fluks die kiest,
die oud genoeg zijn om als brandhout onmiddellijk dienst te doen.
Ongewoon noemen wij een stil stadje als Sevilla, zoo goed als intact gebleven,
waar geen vrouw in Noord-Europeesche kleeding loopt (uitgenomen doorzichtige
kousen en hooge hakken), waar men, afgeteekend tegen de schelle kleuren der
zonbeschenen huizen, alleen de rustige bewegingen ziet der gracieuse Spaanschen,
in hun donkere gedempte kleuren, met hoogen kam in het haar en daarover de zwarte
Spaansche kant.
Ongewoon noemen wij iemand met sterke verbeeldingskracht; hoe dikwijls kan
men het niet hooren van een of andere moeder: ik ben maar een gewoon mensch, ik
heb geen fantasie, ik kan mijn kinderen geen verhaaltjes vertellen. 't Is duidelijk, na
zoo'n paar voorbeelden, dat we, evenals met vele andere dingen, ook met onze
begrippen over gewoon en ongewoon danig in den war zijn geraakt. 't Gaat verder,
gewoon is in onze ooren veelal synoniem met alledaagsch = vervelend = banaal.
Onlangs liet me iemand een hand-
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werk zien; ik vond het niet bijzonder mooi, maar dat is een quaestie van smaak; het
bewerkte materiaal echter was zeer fijne, vrij kostbare zijde; toen ik de opmerking
waagde, dat ik het nog al duur vond, vooral in dezen tijd, kreeg ik ten antwoord:
‘maar dat is juist het mooie, dat kan niet ieder maken, dat is het ongewone!’
Zoo'n stakker dan toch, om daarin het mooie te zoeken; maar zijn er niet
onnoembaar vele van die stakkers? erger nog, zijn ze niet te tellen degenen, die van
die stakkerigheid vrij zijn? 't Is een der verwarringsverschijnselen van onzen
verwarden tijd, dat het juiste begrip van gewoon en ongewoon te wankelen staat;
maar, waar we hier te maken hebben met een nieuw tijdschrift, speciaal voor jonge
menschen, en nog wel jonge meisjes, zullen we nu eens niet meer praten over al de
verschrikkingen van onzen tijd, maar over de wijze, waarop we zoo hier en daar,
eenige van die verschrikkingen uit den weg kunnen ruimen.
Het is een zegen, een gewoon mensch te kunnen en te durven zijn, want, 99% der
menschheid is nu eenmaal gewoon, stel u voor wat een ramp, als al die 99 van de
100 hun gewoon-zijn synoniem moesten voelen met banaal, vervelend,
niet-de-moeite-waard!
Het gaat er om een gewoon mensch te zijn met hart en ziel, en, ieder gewoon stukje
leven te voelen als onmisbaar onderdeel van het groote wondere leven als geheel.
1)

‘Earth's crammed with heaven,
And every common bush afire with God;
But only he who sees, takes off his shoes’,
zei Elisabeth Barret Browning.
(Aurora Leigh).

Het buitengewone van de genoemde Dajakkers komt er uit voort, dat die menschen,
al hun aandacht wijdend aan het hen omringende, er volkomen in thuis zijn, er het
beste uit weten te halen. Dezelfde ooggetuige, die me deze trekjes van ze vertelde,
had ook bijgewoond, hoe de Dajakkers, aan de kust gekomen, en daar gehoord
hebbend van een bioscoop op een naburig eiland, niet te houden waren om met dat
wonder kennis te maken. Vele bezoeken aan kuststreken met dergelijke vermaken,
kunnen den ongewonen Dajakker uit de wildernis binnen zeer korten tijd maken tot
een dergelijk banaal, belachelijk individu als een kaffer op Zondag in Johannesburg,
uitgedost in het afgedragen colbert van zijn baas, gekleurde sokken, bruine schoenen,
stroohoed, en, naar gelang van de mode, een wandelstok met den

1) Vert. ‘De aarde is vol van den hemel; elk braambosch brandend van God. Maar hij alleen,
wiens zielsoog ziet, ontschoeit zich de voeten.’
(vert. v. Hel. Mercier)
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knop naar beneden of met den haak om den arm. Hij heeft verleerd zichzelf, d.i.
gewoon te zijn.
De bekoorlijke Spaansche vrouwen uit Sevilla behoeven maar even meer in contact
met de wereld daarbuiten te komen, of zij vinden hun gracieuse lichte hoofdbedekking
te gewoon, en plakken zich groote Parijsche gevaarten op de zwarte haren, met
evenveel aplomb als onze boerinnen op hun fijne kanten mutsen afgrijselijke hoeden
als vogelverschrikkers planten.
Ongewoon is een zonsopgang op den Rigi: het hôtel is in rep en roer al in donker,
wat een vreemde, ijzige lucht, wat een nieuwe gewaarwording die overgang van
duister in licht! natuurlijk, het is mooi, maar gelooft ge werkelijk, dat men dit volop
geniet, wanneer men gewend is de oogen te sluiten voor de wisselingen van licht en
donker, van zonnestraal en schaduw, die men iederen dag kan waarnemen? Ik herinner
me, dat ik als kind het uitzicht van ons stadshuis op een paar oude boomen, met wat
modder er onder, troosteloos vond vooral in den winter, totdat - in een schilderij van
Vincent van Gogh de schoonheid van het takkenstelsel van eenige boomen me in
eens geopenbaard werd; sedert heb ik alle winterboomen lief en dank Vincent van
Gogh.
Als het gewone zijn charme verliest, gaat men op den zoek van het ongewone;
maar dat kost tijd en geld, en deze beide zijn al even schaarsch tegenwoordig. De
zegen hiervan voor het jonge geslacht is, dat het van het gewone weder wat maken
moet. - Het huishouden, een kamerdag, vervelend! die voor het werk zijn aangesteld
hollen er zoo gauw mogelijk door, om maar weer klaar te zijn voor bioscoop of
balzaal; en die tot nu toe voor dit werk niet zijn aangesteld? Ik had eens een oude
mahonielatafel aan een meubelmaker gegeven om te politoeren; ik kon hem haast
niet terugkrijgen, want de man werkte met een ouden vader, die maar al stond te
boenen op dat mooie hout, er niet van scheiden kon. Dat had zijn liefde, zijn volle
belangstelling. Ik had het meubel jaren in mijn bezit, maar in mijn domheid nooit de
mooi geteekende vlammen in het hout gezien. Een kamerdag, ja, een blauwen bak
krijgen, daarop de fijne ornamentjes mogen zetten, omdat het meisje ze anders breekt,
daar mag niet veel aan zijn, maar, hebt ge wel eens de bekoring gevoeld van mahonieof eikenhout onder de behandeling van uw doek aan het leven te zien gaan?
We spraken zoo straks over fantasie, over de moeders, die zeggen ze te missen,
omdat ze hun kinderen geen verhaaltjes kunnen vertellen. Hoevele van diezelfde
moeders zien het lieve wezen van hun kind dwars door zijn slecht
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humeur heen; speuren met zienersblik waar het aan hapert, als de stemming verkeerd
is; weten voor den opgroeienden zoon, dien de dingen niet al te vlot afgaan, den weg
uit te vinden, waarlangs hij het beste tot de hem eigene bestemming kan komen; is
daar dan soms geen verbeeldingskracht voor noodig? Er is een heel gewoon woord
in het Lucas Evangelie, dat me altijd bijzonder getroffen heeft (Luc. II: 18, 19; 50,
51). Toen de herders gekomen waren om het kindje Jezus te aanbidden, verwonderden
allen zich over wat zij spraken, ‘doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen,
overleggende die in haar hart.’ En toen, later, de angstige ouders den jongen Jezus
in den Tempel bij de schriftgeleerden hadden gevonden, ‘verstonden zij het woord
niet ‘dat hij tot hen sprak.’ Maar, thuis gekomen te Nazareth ‘bewaarde zijn Moeder
al deze dingen in haar hart.’ Zij is de moeder, die ziet, en vasthoudt aan wat zij ziet.
Wij zijn zoo geneigd het gewone, de gewone menschen weg te cijferen. Mozes
heeft de steenen tafelen gegeven, Petrus en Paulus hebben het christendom verbreid.
Maar gelooft ge werkelijk, dat er iets van dat al tot ons gekomen zou zijn, als er niet
in Mozes'- en in den eersten Christentijd tallooze gewone menschen waren geweest,
gezinnen en eenlingen, die den vruchtbaren bodem vormden, waarin het uitgestrooide
zaad wortel kon schieten? Zij waren de eenvoudigen, de trouwen, vooral de waren,
die zichzelf durfden zijn, niet bazelden over de verwarring en verwildering, die ook
in dien tijd welig tierden, maar op hun post hun gewone werk deden, en in hun
eerlijkheid aanvoelden de waarheid van de nieuwe leer, den schijn van het afgeleefde
om hen heen. Een groote troost en verkwikking ligt in die gedachte, een heerlijk
gevoel van verantwoordelijkheid en roeping voor het jonge geslacht, en vooral voor
de jonge meisjes, die nog steeds die eigenschap in zich ronddragen van ‘deze dingen
in hun hart’ te bewaren. Laat praten dan over onrust en verwarring, laat uithollen
dan naar wat ongewoon is, maar gebruiken wij onze ooren om te hooren, onze oogen
om te zien, zoodat we deze kleine dagelijksche wereld om ons heen voelen vol van
het groote wereldwonder.
1)

‘No pebble at your foot, but proves a sphere;
‘No chaffinch, but implies the cherubim;
‘And (glancing on my own thin, veinèd wrist.)
‘In such a little tremour of the blood
‘The whole strong clamour of a vehement soul
‘Doth utter itself distinct.
E.B. Br. Aur. Leigh.

1) Vert. ‘Elke zandkorrel aan mijn voet staaft een wereldbol, elke vlasvink sluit een cherub in,
en, zie ik op mijn eigen, tengere, blauw geaderde pols, dan spreekt in die kleine trilling van
mijn bloed zich al de kracht en hartstocht eener onstuimige ziel uit.’
Vert. Hel. Mercier.
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Het droomenmutsje
door Nan Copyn
In dien hemel van vrijheid doet gij mijn volk ontwaken.
Tagore.

I
HET was herfst, in 't bosch hingen de zilveren webben vol najaarslicht, de blaadjes
zweefden als gouden vogeltjes langzaam en luchtig naar de aarde, en maakten alles
tot een droom van louter gouden zaligheid. 't Was zoo stil, dat je zelf zou gaan
droomen als je liep in de late warme zonnestralen op je teenen door de laantjes, waar
de mahoniebruine kastanjes voor je voeten rolden, of de dikke groene rinse eikels
kwaadaardig op je neus vielen en je wakker maakten. Of als je liep door de stille
witte mist in de ochtenduren, als het wel kil was, maar toch zoo vol nog van droomen
die de nacht achterliet voor de kindertjes die niet hadden gedroomd en toch zoet
hadden geslapen. Die had Ole Droomeman dan vergeten, zal men vragen? Neen. 't
Kwam eigenlijk omdat hij zijn parapluie, die 's avonds zoo vol was, een beetje
onvoorzichtig had uitgeschud, en de droomen niet kwamen in de bedjes waar ze
wezen moesten. Ze zweefden dan zoo stil als witte vogelveertjes door de wereld; tot
moeder nacht ze pakte, en die borg ze weg in haar wijde donkere tasch tot den morgen.
Waarom ze dat deed? Wel, om overdag nog iets aan de kinderen te kunnen geven
wat allèen van haar was, heel alleen van haar... Daar was ze dan trotsch op 's morgens,
als de zon haar verjoeg en uitlachte, wanneer hij haar hollen zag over de verre
heuvelen, als een verschrikt kind. Dan was ze trotsch dat ze hem een poets bakte,
die schaterende zon, die altijd riep tot het werk; dat ze dan stilletjes zoo achter zich
strooien kon, van die kleine donze droompjes, die in dien schitterenden zonnedag
niet thuis hoorden, en die degene die ze ving machteloos zou maken tot elke daad.
Want wie in den morgen zoo'n losgelaten droompje ving, die wist van geen school
meer en ook van geen plichten, die liep recht toe recht aan dat zalige herfstbosch in,
en onder de tent van al die zilveren draden, legde hij zich neer, en zag en hoorde wat
droomers hooren en kabouters zien, en alle menschenkinderen derven die op school
klaar wakker en uitgedroomd moeten bedenken: hoeveel een lakenkoopman verdient
wien de helft van het ingekochte laken werd afgestolen en die zoo groote winst op
het overschot moet maken dat zijn beurs niet leeg raakt; òf hoe hard Piet wel liep die
wel tien minuten later
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wegging dan Jan, die lui was, en een uur deed over den weg naar school. Daar weten
dan die enkele kinderen, die het dagdroommutsje op krijgen, niet van; ze wìllen er
ook niet van weten; maar zoo ook wordt aan hen goed gemaakt wat de droomenman
misdeed, omdat hij zoo slordig en onachtzaam met die mooie parapluie omging.
Arme Ole, hij wil ook wel eens vacantie hebben, hij krijgt het nooit, en dat maakt
hem soms een beetje kriebelig.
En nu... 't was herfst, en de witte nevel hing in 't bosch, en de zilveren draden
hingen aan de boomen, en de gouden vogeltjes vlogen vàn de boomen en daar onder,
in het laantje, waar die gouden vogeltjes naartoe kwamen gevlogen, daar liep Janetje
met het dagdroommutsje op...
En in het dorp daar was de school, en daar waren de rekensommen, en daar waren
de schoolmeesters met de strenge gezichten, maar daar was óók, bij al die zware
dingen, voor deez' eene korte najaarsweek in het lange, lange jaar der kind'ren vreugde
- de kermis.
Maar aan dat alles dacht Janetje niet, ze was dat ten eenenmale vergeten, toen ze
in de gouden lanen liep, want immers ze was gevangen onder 't mutsje; en ze droomde
en liep, en liep en droomde, tot ze kwam voor de breede statige slotgracht onder de
hooge boomen, bij het water waar de zon in speelde met het groengouden kroost,
alsof hij een groote veelkleurige tor bestraalde, en zacht liet ze zich glijden in het
bedje van gras wat ook al goud begon te worden, en ze speelde met de zilveren draden
boven haar hoofdje, en ze speelde met de lichte zonnegedachten ìn haar hoofdje,
maar van de school en de meesters en de plichtjes was ze alles... alles vergeten...
Op de hooge kant van de slotgracht tusschen het lichte gras onder de wortels der
eikenboomen woonde de egel. Hij had er zijn hol en was er tevreden in de koppige
rust van zichzelve te zien als de meest volmaakte onder de beesten; want geen kon
zich beroemen op scherpe wapens en zoo groote werkelijke onaantastbaarheid.
Beneden aan den waterkant, daar waar de modderrand het dompige water raakte,
was het soppige vochtige hol van een dikke oude rat. Ook hij had een boom daar
beneden, want een treurende beuk die zijn leven spiegelde in 't groen-gouden water,
had zich langzaam en levensmoe meer en meer gebogen, tot een zwaren storm hem
neer had geslagen, recht over de gracht als een groene brug naar den verren overkant.
Recht en stram lag hij daar, roerloos als zonder leven, maar aan zijn takken ontsproten
hier en daar de blaadjes nog, om weg te rotten in den glanzenden bodem van de stille
gracht. Vóór dien boom was het hol van den wijzen rat, en de stoere rechte stam was
voor hem
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het doel van zijn leven, en de verbinding met de wereld aan den anderen kant, die
hij vaag uitdacht, want nooit kwam hij verder dan de drassige slootkant. In den heuvel
beplant met berken, had een konijntje zijn hol. Hoog in het zachte groene mos, was
een sneeuwwitten zandgang naar 't hart van den heuvel, en daarin leefde 't konijntje,
dat in onbewuste bezieling hield van het leven, en met weemoedigen aandacht de
schoonheid aanbad, de vrijheid zocht en 't geluk in de verre velden en dreven.
En in de blankste berkenboom, hoog in het stralende zonlicht, zat de bruine lijster,
die jubelend zong in onbewuste bewustheid, van de groote wereld waarin wiekend
zijn vogelenzieltje bewoog ten hemel ver over bosch en zee. En daartusschen, in 't
hooge gras van den oever, daar zat Janetje, het nietige menschenkind, die de
werkelijkheid van het bosch ving in haar dag droom, inplaats van 't onwerkelijke
rumoerige bestaan daarbuiten, vergat om te kijken, met groote open verwonderde
oogen, en toch zag en hoorde.
En de egel in de klare zonneschijn zat voor zijn hol kleppende met zijn pennen,
en zei vergenoegd tot den rat die met zijn scherpe zwarte snuitje en glinst'rende
pikoogjes uit zijn holletje keek: Wel rat, wees blij dat je leeft op zoo'n zonnedag,
maar waar leef jij eigenlijk voor?
Ik? zei de rat snibbig, ze vond dat ze over veel dingen diep had nagedacht, maar
tegen de botte zekerheid van den egel kon ze soms niet op, dat is nog al een
onbeschaamde vraag vind ik, waarvoor leef jij dan? Ik, zei de egel, ik leef voor mezelf
natuurlijk, dat is nog al duidelijk; wat ik hebben wil dat neem ik, wat mij in den weg
staat dat steek ik dood met mijn pennen, en als er iets komt waar ik niet tegen op
kan, dan rol ik me op en niemand kan me iets doen. Als de jachthond door het bosch
rent en me aanvalt, dan bijt hij zijn bek aan 't bloeden op mijn stekels tot hij niet
meer blaffen kan van pijn en al zijn tanden los staan, en ik ben die bloedhond de
baas. Je dood houden, steken, en je zelf zijn, dat is het leven. Kun jij steken rat? je
bent maar een armzalige vluchteling met je vluchtige vlugheid, zonder wapens en
nooit zeker van je zelf.
Neen ik kan niet steken, zei de rat spijtig, maar hij bedacht meteen dat hij 't over
een andere boeg moest gooien om sterker te zijn dan de egel, steken kan ik niet, maar
kun jij naar den overkant komen? jij die je bijna niet bewegen kunt met je dikke
stekellijf, daar is de wereld jij weet niets van de wereld, jij pennebosch.
De wereld? de overkant? zei de egel minachtend dat kan me niets schelen,
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de wereld? dat is hier in dit hol, onder deze boomen; de overkant, verbeelding bestaat niet - de wereld? de wereld dat ben ik!
Zoo, zei de rat en hij beet op zijn lange staart, dat deed hij altijd als hij met zijn
wijsheid geen raad wist: Zoo, en heb jij dan nooit gedacht, dat er aan den overkant
òok beesten wonen en leven is.
Neen, zei de egel, ik woon hier, jij woont hier en 't konijn woont hier met al haar
broertjes en zusjes en heel die burgerlijke aanhang, en de lijster woont hierboven in
de berk en nog wat klein gespuis hier in mijn eik, ik woon hier en de wereld is hier,
want dat ben ik.
Zoo zei de rat, en de jachthond dan? Dat weet ik niet, zei de egel, dat kan me ook niet schelen, daar wil ik niet eens
over denken, die steek ik dood.
Toen kwam met een grooten sprong, buitel de buitel 't konijntje de heuvel af rollen,
haar witte donzige buikje glom in de zon en 't belachelijk kleine staartje bewoog nog
van plezier en jubelende levenslust.
Hoor je de lijster zingen zei ze, o hoe verrukkelijk is dat.
Zoo, zorgelooze juffrouw springveer zei de egel, wat ga jij weer te keer, jij zult
al je hersens nog verliezen van 't op de kop staan en dat springen dat is hinderlijk,
werkelijk hinderlijk, beweeg je langzaam als een fatsoenlijk beest, dat is tenminste
deftig en 't hoort zoo. Kun je nog denken? Zeg jij dan eens aan dien wijzen rat wat
de wereld is.
Neen zei de rat je draait, waar je voor leeft zou je vragen.
Jullie vechten altijd zei schuchter 't konijntje en dan kan ik de dingen niet meer
uit elkaar houden, ik heb geen sterk hoofd, en zij schudde haar lange ooren achter
in haar dunne nekje. Wat de wereld is, vraag je egel? Gods wereld is iets heerlijks,
vol met wonderlijk ijl goud licht en nu de gouden blaadjes door de lucht zweven, en
de zon 's avonds zoo gloeiend rood ondergaat achter de paarse duinen, en 't zoo stil
is dan in de zilveren schemering en men zoekt het geluk... dan - en ze moest van
louter ontroering met een van haar fluweelen ooren een traan weg vegen.
Konijn, kwam de egel er tusschen, bazel niet er is weer geen touw aan vast te
knoopen, wees niet zoo gruwelijk sentimenteel, naar Onze Lieve Heer vraag ik niet,
ik vroeg (de egel draaide dikwijls). Waar is de wereld?
De wereld, zei het konijn weer blij, de wereld die is in het groote bosch, en de
groene weilanden, en de witte duinen, en de blauwe lucht.
Hoor je wel zei de rat, ik zei je immers dat is de overkant, maar veel weet ze er
niet van, ze sprak straks van paarse duinen.
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Och, zei de egel geërgerd voor zichzelf en deed of hij de rat niet hoorde, wat een
buitennissig wezen ben jij toch. Springen, rennen, buitelen, geen gevaar zien, inplaats
van je in te rollen en je zelf te zijn; dat heeft nu een hol met het mooiste witte zand
en 't zachtste groene mos wat je maar denken kunt, en dat heeft een heuvel en drie
prachtige berken waar in de hoogte de lijster nestelt, en dat praat van wei en duin,
inplaats van hier te blijven en tevreden te zijn. Maar ze is te week en te flodderig, ze
heeft geen stekels daar komt het van. Neen konijn, zei de egel harder, je praat
klinkklare onzin, ze praten van schoonheid en geluk en de jachthond dan?
O, huiverde het zielig konijntje, ken je die? Zie je hem? Ja, die is 't grootste
verschrikkelijk verdriet, dat is het groote gevaar, maar daar denk ik nooit aan, wil ik
nooit aan denken, zie je, er is zooveel moois om aan te denken.
En dan opgegeten worden, schamplachte de egel. Je inrollen en je zelf zijn, ik
herhaal het, dat is 't eenige. En jij, je kunt niet anders dan in je hol blijven als je leven
wilt.
Neen zei het konijntje je inrollen is dood zijn en ik wil leven, niettegenstaande de
jachthond, ik wil dwalen op de wegen en in de duinen en 't geluk zoeken in de
schemering.
Zie je wel, zei de rat die intusschen z'n huis had schoongemaakt, want 't gesprek
verveelde hem als hij niets kon zeggen, zie je wel, ik zei het al, het leven, de wereld,
het geluk, dat is de overkant, maar er is maar éen weg, een lange rechte weg, en dat
is mijn boom. Kunnen jullie rennen heen en weer op die lange rechte weg heen en
weer terug naar de wereld zooals ik, en leven en wijs worden?
De egel zweeg, wat hij altijd deed als men hem iets vroeg wat hij niet kon en niet
wilde kennen, hij klapperde met zijn pennen en zweeg in de botte rust waarin de rat
hem niet aankon.
Konijn, hernam de rat, je bazelt, je kent het leven niet, jij kunt onmogelijk over
den boom naar de wereld komen want je kunt alleen maar springen, en met den
eersten sprong over den gladden groenen boom lig je in 't water en verdrink je
jammerlijk want zwemmen kun je ook niet eens.
Neen, zei 't konijntje verlegen, zwemmen kan ik niet, maar...
Nou wat zou je dan? snibde de rat.
Ach, zei 't konijntje, rat, ik spreek je niet graag tegen, en ze krabde achter haar
slappe zachte grijze oortjes om tijd te winnen want ze vond het een heel moeilijk
gesprek, en tòch wou ze de rat zeggen dat hij de schoonheid en het verre leven niet
kende. Ze nam alle moed bij elkaar en zei flink: Er is nog een
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andere weg naar den overkant dan jou boom. Ze gaat ver om den slotgracht heen
door de oude gouden beukenlanen, en 't donkere dennebosch en de groote groene
wei, en daar zie je de duinen als witte bergen en den grooten, hoogen hemel, en je
beleeft het geluk als je door al die landen reist naar den overkant. Nonsens, zei de
rat, de egel heeft groot gelijk, je bazelt, waarom zou 't daar mooier zijn dan hier,
boomen zijn boomen, en gras is gras, en de weg naar den overkant is de boom, dat
is logisch, gebruik je hersens nu eens; dit is mijn hol, dat is de overkant, de eenige
weg is de rechte boom dat kan niet anders, je ooren zijn te lang en je staart is te kort;
daardoor kun je niet denken en dan... is er daar in die wereld, die jij je verbeeld, is
daar water? Water waar je de boomen in ziet en de wuivende, groene takken, die er
net in bewegen als in de werkelijkheid en waar je je zelf in ziet altijd, je zelf.
Nee, zei 't konijntje, water? nee water niet maar er is lucht, hooge, wijde oneindige
lucht!
Kun je daar je zelf soms in zien, snauwde de rat weer en rende met vervaarlijke
snelheid zijn boom op en neer, en voor hij verdween in zijn modderig gat, zei hij
nog: Je zelf zien, je zelf, waar kun je dat anders zien dan hier in mijn water? Weg
was de rat - en de egel moe van 't kijken naar zich zelf en wars van 't gepraat, lag
veilig in elkaar gerold en sliep.
Toen bleef het kleine konijntje met groote, verschrikte oogen zitten, want haar
hartje was zwaar en haar denken moe, en ze was heel alleen en er was slechts een
oneindig verlangen in haar overgebleven te zijn in de verre witte duinen. Ze wist niet
waarom, ze wist maar vaag hoe, maar ze zocht het leven en 't geluk.
En de brommige egel en de oude wijze rat, die zeiden het leven op hun duimpje
te kennen, maar 't was anders dan 't hare en 't leek haar de dood en 't was alles heel
droef, heel droef.
Toen zei de lijster boven uit den berkenboom heel zacht: Konijntje, ken je de zee?
Och dacht het konijntje, diè ook al met zijn eeuwige vragen, waar ik niet op kan
antwoorden en 't zei mat: Neen. Maar tòch begeerig naar alle beleven voegde ze er
dadelijk bij: Wat is de zee?
Weet je niet konijntje, zei de lijster, en 't klonk als een lied op zachte muziek, dat
achter de groote, witte duinen achter al die holen waar je neefjes en nichtjes wonen,
als je door al die dalen weer over hooge toppen gaat, dat daar achter is het oneindige
blauwe ruischende deinende water dat begint en nooit ophoudt...

Droom en Daad. Jaargang 1

136
Zei je wat, kwam plots de rat weer uit zijn holletje, zei jìj ook wat daar boven, zing
liever, dat doet geen mensch goed maar ook niemand kwaad, praten kun jij toch niet.
Rat, zei de lijster, en 't orgelde in zijn keeltje als tintelende muziek, wat weet jij
nu van zingen, wat weet jij nu van schoonheid, wat weet jij van 't leven, je kent niet
eens de zee en je bent nog wel een waterbeest.
Hoor je dat, zei de rat zeer beleedigd tegen de goudvisch die voorbij zwom, hoor
je dat goudvisch, jij bent een visch en je zult het zèker weten, ken jìj de zee?
Maar de goudvisch, die erg deftig was, en ongenaakbaar trotsch op zijn hooge
afkomst en bovendien nooit sprak over dingen waarvan hij niets zeker wist, zei
afgemeten: Ik ben de goudvisch van den koning. En dat was verstandig want daar
sloeg hij den rat mee dood en zweeg.
Konijntje, zei de lijster, zou je graag de mooie wereld willen zien, de wijde zee?
Zal ik je de weg wijzen, willen we samen gaan? Durf je met me te leven? Lijster zei
de rat, verwar niet 't begrip van dat domme donze ding, de wereld dat is dit, en de
overkant, en de eenige weg is de boom, en het leven is je zelf zien in 't groene water
en dat is van mij.
Toen lachte de lijster met zijn welluidend stemmetje het keek met zijn zachte,
groote, ronde, zwarte glinsteroogen teer en vol bewondering naar 't zachte konijntje
en rustig maar zeker zei hij tot den rat.: De wereld is verder dan jouw leven en jouw
boom is niet de weg tot de eeuwigheid. Ik kan over je boom loopen naar den overkant
en me zelf zien in 't groene modderwater en dit is jouw leven, maar ik ken ook de
donkere pijnbosschen en de groene wei en de blanke duinen waar 't konijntje van
droomt en die jij niet wilt kennen en niet kunt kennen, en dat is grooter leven, maar
ik kan ook nog mijn vleugels wijd uitslaan hoog in de blauwe lucht en me zelf zijn,
en zien, dat het leven is verder dan de duinen, dat het is in de zee en achter de zee
en verder dan de zee, en dat mijn vleugels vliegen en vliegen en het nooit kunnen
omvatten, want ik ben maar een kleine nietige vogel; maar ik kan niet als de egel,
me inrollen en denken dat dood leven is.
Zei je wat, kwam de egel slaperig, is daar de jachthond, dan rol ik me maar weer
in, mijn pennen leven altijd.
Neen zei de rat, niet de jachthond maar een onbezonnen doeniet, een dwaze
muzikant, een waanwijze godslasteraar, en hij was zoo kwaad dat hij schuin op zijn
boom ging zitten en belletjes in 't water blies.
Dat mag je niet zeggen, zei moedig en luid het konijntje, godslasteraar. Ken
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jij God, de vogel vliegt hoog naar den hemel en is in ieder geval dichter bij Onze
lieve Heer dan jij.
Vogels, vogels, zei de rat, vogels zijn zwervers, luiaards, kermisgasten die niets
geleerd hebben.
Rat, zei de voorn, die voorbij zwom, neem je staart in je bek hij hangt in 't water,
maar de rat bol dik van woede, nam een sprong en dook diep in de vette, glibberige
modder.
Dat gaf een harde plons in 't stille water, een kring, een grootere, nog grooter,
steeds wijder gleed de cirkel door 't water tot hij de heele grachtbreedte omvatte en
tegen den kant stuk stootte.
't Konijntje keek er naar met een filosofisch snuitje en dacht: Hoe grooter de cirkel
hoe verder je kijken kunt, en 't keek nog eens naar zijn mooie witte holletje, en naar
zijn dierbaar heuveltje, en naar zijn drie vrienden, de berkjes, het zuchtte even; over
haar grijze vachtje gleed even een rillinkje, zij voelde haar huidje onder de wol klam
aan, maar blij en moedig zei ze: Ik durf, lijster, ik durf te leven, ik ga mee, samen
zullen we 't leven zoeken en de schoonheid en 't geluk in verre onbekende streken
en ik zal de zee zien.
En in 't zachte rosse avondlicht gingen de lijster en 't konijntje door het stille,
donkere bosch, de schemering kroop over het land hen tegemoet en de duinen stonden
zwaar en stoer als reuze bergtoppen tegen den hemel. De lijster vloog laag bij den
grond en 't vlugge konijntje huppelde naast haar. Als er geluiden kwamen door den
nacht of de weg werd te donker, vloog de lijster omhoog en verkende den omtrek,
want de hemel was altijd helder, en hier en daar stak een onzichtbare hand de eerste
lichtjes aan. Daar, zei de lijster, en hij wees naar den kant waar de maan opkwam
achter de heuvels, naar gindsche toppen reizen we, daar zullen we de zee kunnen
zien als de dag eenmaal aanbreekt.
Janetje richtte zich op, zij wreef haar oogjes uit, waar was de zon? al zoo laag dat
hij achter de lindenlaan was weggekropen? Ze schudde haar hoofdje en alle blonde
krullen vielen over haar warme gezichtje. Haar muts, waar was die, ze had toch 's
morgens een mutsje op gehad? Ze voelde niets dan de krullen en de groote paarse
strik, 't mutsje was weg. Maar hoe kwam ze ook hier? De school was toch allang uit?
En de kermis...
Daar kwam de jachthond aanhollen. Zoo, zei die, zou jij niet naar bed gaan klein
ding?
Ik heb mijn mutsje verloren, zei Janetje.
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Dat is niks, zei de jachthond, ik heb ook geen muts op, 't is niet koud, je hebt toch
haar, en meteen sprong hij over haar kleine beentjes naar den waterkant want hij zag
een egel.
Leelijk dood ding, zei de jachthond, denk je dat ik je niks doen kan? Ik zal mijn
tanden niet meer op je probeeren, maar ik zal je toch wel krijgen, daar! En hij gaf
den egel een mep met zijn poot dat hij in de slotgracht rolde. Daar, stekelbos, nu zie
maar wat je doet, zwem jij nu maar eens naar den overkant; en hij rende het bosch
in en blafte dat het schalde door den stillen gouden avond.
De overkant? zei Janetje, daar had de rat het ook aldoor over, en 't konijntje geloof
ik ook, wat is er dan aan den overkant? en ze dacht diep na en keek rond. Hier, deze
kant - nu weet ik 't weer, dat is de weg naar school, naar 't dorp en naar de kermis,
en de overkant dat is het bosch, en de wei en de duinen, en daarachter de zee. Maar
het konijntje sprak van de wereld, en het leven, en van veel meer wat ik niet onthouden
kan.
Ze dacht weer, en na een poosje zei ze; de wereld dat is dan deze kant, want de
egel zei dat hij de wereld was, zou de school, en de kermis, en 't dorp en de menschen
ook de wereld zijn?
Maar 't konijntje sprak van 't lèven, en dat was aan den overkant, dat zei de rat
ook, en de overkant dat weet ik, dat is immers de wei en de duinen en de groote
zalige koele zee.
En op eens begon ze te huilen 't kleine Janetje, want ze was moe en 't was heel
laat. Ik wil naar den overkant, snikte ze, ik wil met 't konijntje mee naar 't leven en
niet in die nare wereld al is er dan ook muziek.
O ho! zei Ole Droomeman, die net met zijn zware volle paraplue met versche
droomen voorbij kwam. Wat doe jij daar nog? je hoort in je bed, ongehoorzaam
geweest aan den zandman? jij krijgt vanavond niets uit mijn paraplue. Jij hebt vandaag
de koek al opgegeten, vanavond niets.
Och, huilde Janetje, ik heb juist zoo'n honger, en ik wil naar 't leven net als 't
konijntje. Het leven zei Ole Droomeman, dat zit in mijn paraplue, en daar krijg je
vanavond niets van.
Ik wil niet naar de wereld snikte Janetje en ze viel wanhopig voorover in 't gras.
Ik wil niet naar de school en de sommen en de lawaaiïge kermis.
Toen kreeg Ole Droomeman toch meelij met 't kleine stukje menschenkind, want
hij hield zelf ook niets van de kermis.
Doe je oogen toe, beval hij barsch maar toch niet onvrindelijk: ik zal je in je bedje
leggen, maar uit de paraplue krijg je niks, en wees morgen heel braaf op school.
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Het wonder
door Herman Hana
ER zijn enkele dingen die je altijd onthoudt, en zoo denk ik nog dikwijls aan iets
heel bizonders, dat ik als jongetje van een jaar of vier beleefd heb, maar waar ik, als
kind, met niemand over heb gesproken. Mijn moeder had mij eens een stukje geslepen kristal gegeven, waar veel facetjes
aan waren en dat zoo groot was als een oog. Er was aan één kant een gaatje in, en door dat gaatje was een dikke draad waarmee
‘het glaasje’, zooals ik het noemde, aan mijn hals hing.
Ik keek er dikwijls door naar de ramen, om al de mooie kleuren die ik dan zag,
maar nog meer trof mij wat ik zag, als ik door het glaasje naar moeder keek: de heele
kamer vòl met prachtig gekleurde moeders!
Er was in ons huis een groote kamer, die wij weinig gebruikten, maar waar ik graag
was omdat er kleine bruine kevertjes rondliepen en soms zelfs vlogen. Ook was de
heele vloer bedekt met een kleed, dat erg ruig voelde als je het op handen en knieën
lag te bekijken of als je er je wang tegenaan hield.
Zoo lag ik ook een keer, tegen den avond, op handen en knieën in een plekje late
zon in den versten hoek van die kamer, te kijken naar het glinsteren van de ruige
draadjes die net als haar op het kleed groeiden. Ik begon daar een beetje soezerig van te worden, toen ik ineens zag, wat ik nooit
vergeten zal:
Er dansten over het kleed kleine lichtjes, waar alle kleuren in waren en toen ik
opkeek, zag ik ze ook op het behangsel en op de witte deur in dien hoek. Ik zei of
riep niets, want ik ademde zelfs niet, maar toen ik nog meer bewoog, om er een
dichtbij te zien, waren ze ineens allemaal weg.
Iederen keer, als mijn moeder mij weer eens meenam naar die kamer, ging ik daar
in dat hoekje op handen en knieën op de lichtjes wachten,... maar ik kreeg ze nooit,
nooit meer te zien. En toch speet het mij toen mij later geleerd werd dat het zonlicht
door geslepen glas in de regenboogkleuren gebroken wordt, want toen moest ik
begrijpen dat die lichtjes van ‘het glaasje’ dat aan mijn hals hing gekomen waren,
en dat het wonder, waar ik als klein jongetje zóó erg naar terugverlangde, eigenlijk
iets heel gewoons was.
Maar nu, nu ik een man ben, weet ik weer dat dat kleine jongetje gelijk had
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en dat hij daar in dien verren hoek niet ervoer iets heel gewoons, waar hij alleen maar
niets van begreep, doch:
Dat hij ervoer het onuitsprekelijke, en dat zijn klein-jongetjes-wijsheid zijn tong
gebonden hield en dat een genadig lot een herhaling uitsloot, zoodat hij zich jarenlang
aan dat onuitsprekelijke heeft kunnen voeden.

Onze bijlage

aant.

In sprookjes komt men wel eens varkenshoeders tegen die het door hun grappen,
hun slimheid of ook wel hun onnoozelheid, tot schoonzoon van een ouden koning
brengen en lang en gelukkig leven met hun veroverde prinses en de helft van het
rijk. Maar het werkelijke leven is soms welbeschouwd nog sprookjesachtiger. Ziet
maar eens naar Giovanni Segantini, die, geboren (in 1858) in het kleine Ilaliaansche
dorpje Arco als kind vàn arme boeren, na den vroegtijdigen tijd zijner ouders in
vreemden dienst de varkens moest hoeden, en die toch zelf koning werd. Eerst in het
groote, vrije, rijk der natuur, dat hij, al hoedende de varkens van zijn meester, steeds
dieper leerde kennen, bewonderen en liefhebben. Daarna in het rijk der kunst. Nadat
zijn talent voor teekenen ontdekt was, werd hij, gesteund door beschermers, een
poosje aan de Academie te Milaan opgeleid; maar al spoedig koos hij zijn eigen weg
en ontwikkelde hij zich verder zelfstandig. Een groot schilder werd hij, die prachtige
stukken heeft geschilderd, realistisch, symbolisch en later ook impressionistisch.
Maar in zijn schilderingen van het eenvoudige boerenleven voelt men altijd weer de
ontroering van den kleinen varkenshoeder om de schoonheid dier natuur waarmede
hij zoo innig vertrouwd was. Een van zijn mooiste stukken is ‘Ave Maria’, dat op
de tentoonstelling van 1883 te Amsterdam werd bekroond. Segantini stierf in 1899,
hij heeft dus niet zoo lang in zijn koninkrijk geheerscht als het sprookje eigenlijk
vereischt.
N.v.S.
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De groote St. Bernard
door Helene Laman de Vries
MET ons vieren zijn we den grooten St. Bernard overgetrokken. Over het algemeen
schijnt deze tocht - buitengewoon warme zomers uitgezonderd - nooit zoo vroeg in
het jaar (midden Juni) ondernomen te worden, want in Lausanne was iedereen, aan
wien we ons plan vertelden, ten hoogste verbaasd over onze ondernemingslust.
Ik heb in Zwitserland ondervonden, dat, als je aan zes verschillende menschen
vertelt, dat je een grooten tocht gaat ondernemen, je zes verschillende raadgevingen
krijgt. De een had gezegd, dat we wel een sneeuwstorm konden krijgen, de tweede,
dat we geen stukje sneeuw meer zouden zien, en iedereen vertelde ons, dat het dwaas
was, dat heele eind te loopen, omdat de weg van Arsières naar het Hospice (de Groote
Napoleonsweg) doodelijk van verveling was. Maar we stoorden ons aan geen
pessimisme en vertrouwden op ons goede gesternte, dat ons ook niet in den steek
heeft gelaten.
We vertrokken met de eerste trein van Lausanne naar Martigny en stapten daar
over in het treintje naar Arsières, waar de wandeltocht begon. We droegen alle vier
onzen Rucksack met voor drie dagen mondvoorraad, omdat we er op rekenen moesten,
binnen dien tijd niet veel nieuw proviand te kunnen opdoen. Het was een van die
heerlijke warme zonnedagen, die Juni kan geven, en vol moed en opgewektheid
aanvaardden we den tocht.
De weg naar het Hospice loopt van Arsières over Liddes, Bourg St. Pierre en
Cantine-de-Proz; het is een mooie breede weg, die langzaam stijgend gaat, links van
een vallei waarin de Drance stroomt. De eenige aanmerking die we konden maken
was dat Napoleon, als hij toch dien mooien weg heeft laten aanleggen, er meteen
wel eiken - of nog liever - kersenboomen langs had kunnen planten, want er is over
den heelen weg geen streep schaduw. Links van ons liepen de rotsen naar boven,
rechts lag het dal en vóor ons verhieven zich de besneeuwde toppen van den Mont
Velan en den Grand Combin.
We kwamen bijna niemand tegen. Zoo nu en dan trokken we door gehuchten van
twintig grijze hutten, zooals Fontaines-dessus en dessous, waarvan de helft nog
geitenstallen waren. Wat we aan voertuigen zagen, werd door muilezels of muildieren
getrokken.
In Bourg St. Pierre dronken we koffie in de ‘Auberge du Déjeuner de Napo-
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léon. Hier heeft de groote veldheer destijds overnacht en zijn ontbijt gebruikt en nog
altijd wordt de stoel waarop hij gezeten, en het bed waarin hij geslapen heeft, aan de
belangstellenden vertoond. Het was overigens een vrij vuile herberg, zooals alle
herbergen in die heel kleine Zwitsersche dorpen.
We aten er ons brood, dronken een kop café-au-lait en verder ging het weer. Na
Cantine-de-Proz begon de sneeuw en kwamen we in de wildernis. We waren nu
rechts en links door bergen omgeven: woeste, onbegroeide rotsen met sneeuw bedekt,
waarachter de zon verdween, ons latende in een desolate, ruwe wildernis van sneeuw
en rotsen: vier kleine menschjes, die de onbekende en onherbergzame bergen
introkken.
We maakten zooveel mogelijk raccourcis, want het was later geworden dan
wenschelijk was met het oog op de snelvallende duisternis, die in dit dal tusschen
de hooge rotsen vrij vroeg intreedt. Telkens wezen de kleine paaltjes ons weer de
route de Napoléon aan, als we over rotsblokken en door hoogbesneeuwde weilanden
de bochten hadden afgesneden. Aan den kant van den weg lag de sneeuw vaak
manshoog, maar de weg zelf was blijkbaar zooveel mogelijk sneeuwvrij gemaakt.
Een klein uur na Cantine-de-Proz gaat de weg zig-zag naar boven om de bergpas te
bereiken. We waren om half tien uit Arsières gegaan, het was nu half acht; het laatste
uur hadden we geen sterveling gezien; niets dan rotsen en sneeuw in een eindelooze,
doodstille eenzaamheid. En toch was juist dat laatste uur heerlijk: de hooge lucht
deed de vermoeidheid bijna niet voelen en het geheimzinnige en grootsche van de
natuur om ons heen gaf een gevoel van rust.
Toen we weer even halt maakten, beweerde éen van ons, dat ze een man gezien
had; we lachten haar uit, zeiden dat ze aan hallucinaties leed en dat ze spoken zag.
Maar ze hield vol, en werkelijk, daar verscheen om de bocht van den weg een man,
d.w.z. een heel klein kereltje met een reusachtige pet op en een stok zoo lang als
hijzelf.
We riepen hem, en hij kwam aanstappen. Het was een aardig, flink ventje met een
paar ondeugende oogen in een rond gezichtje. Het was de schaapherder van het
Hospice. Hij vertelde dat hij iederen avond naar boven ging om te slapen en 's morgens
weer naar beneden. Hij was elf jaar en erg trotsch op zijn vak en op het Hospice. We
gaven hem chocolade en geld en vroegen, hoe ver we nog van het Hospice waren.
Langs den weg 20 minuten; maar hij nam een raccourci dat voor ons te steil was en
deed het in tien minuten. We beloofden hem nog een stuk chocola, als hij er eerder
was dan wij en hij vertrok, parmantig stappend met z'n stok.
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Wij liepen verder, maar bij de volgende bocht bemerkten we, dat de weg absoluut
door sneeuw geblokkeerd was. Geen quaestie van, dat we daar door konden waden.
We besloten, berekenende dat het Hospice links boven ons moest liggen, den weg
rustig te negeeren en in linksche richting den berg op te gaan, langzaam,
zigzagsgewijze langs de vrij steile helling.
Toen we bijna tot bovenaan waren gezwoegd, zagen we opeens een breeden,
zwarten hoed boven den rand van den weg verschijnen. De hoed diende tot beschutting
voor een kloosterbroeder, die bezig was de sneeuw op te ruimen. Hij droeg niet de
lange soutane, maar een korte tuniek en een soort sportbroek. Hij daalde een paar
stappen de helling af, om ons een behulpzame hand te reiken en vertelde dat de kleine
schaapherder hem gewaarschuwd had, dat er menschen in aantocht waren. Hij kon
ons niet naar 't Hospice brengen, omdat hij de sneeuw moest wegruimen. De kleine
schaapherder stond ons glimmend van pret op te wachten en liep met ons verder.
Rechts van den weg opende zich een gemetselde tunnel waardoor, volgens verklaring
van onzen kleinen gids, de monniken het klooster bereiken als de sneeuw den toegang
blokkeert.
Een pas of honderd verder stonden we om den hoek plotseling voor het klooster,
dat bestaat uit een complex grauwe gebouwen rondom een binnenplaats. De sneeuw
lag hier hoog langs den weg en de sombere gebouwen voor den achtergrond van
witbesneeuwde bergtoppen, waar nog de laatste zonnestralen langs gleden, maakten
een overweldigenden, mystieken indruk.
In de gang van het hoofdgebouw, waar de kloosterkilte op ons viel, zagen we
aanvankelijk niemand. Onze spijkerschoenen deden onze stappen hol weerklinken
en uit de keuken keken een paar vrouwen. Een opgeschoten jongen, die later de
hondenoppasser bleek te zijn, kwam ons tegemoet en luidde in de vestibule een groote
bel: het teeken, dat er reizigers waren aangekomen. Op het gelui kwam de Père
Aumônier aan, een lange, magere man met een gezicht dat eerst een strengen, harden
indruk maakte; hij was evenwel buitengewoon voorkomend en vriendelijk en
ontdooide blijkbaar onder ons uitbundig enthousiasme.
We werden naar een van de eetzalen gebracht en kregen, gezeten aan het uiteinde
van een enorm lange tafel, een uitstekend diner met als dessert rijst met pruimen,
hetgeen, naar ik later hoorde, jaar in jaar uit aan alle reizigers wordt voorgezet. Het
Hospice geeft de ‘riz et pruneaux’ echter broederlijk dooreengemengd. De
leekenbroeder, die ons bediende, bleef
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gezellig bij de tafel staan en beantwoordde onze tallooze vragen met onuitputtelijk
geduld.
Er waren, vertelde hij, acht monniken in het Hospice, allen mannen, die de een of
andere studie voltooid hebben en die hun dagen in het klooster ook met studeeren
doorbrengen. Meestal zijn het Fransch-Zwitsers, een enkele maal is er een
Duitsch-Zwitser of een Italiaan bij.
Verder zijn er een stuk of acht leeken-bedienden, die 's zomers versterking krijgen
met het oog op de 300 à 600 menschen, die dan wel per dag in het klooster te gast
zijn. (Dat zal een aardige optocht geven over de route de Napoléon!)
Na het souper wees men ons onze slaapkamer. Er zijn in het Hospice groote
slaapzalen en kleinere kamers, waarvan wij er een kregen: een pijpela van een kamer,
met hooge, witte bedjes met witte gordijnen. Gelukkig electrisch licht, maar verder
zeer primitief.
De maan scheen helder. Het meertje naast het Hospice was geheel met ijs en
sneeuw bedekt en de bergen eromheen, waarvan de Pain de Sucre de hoogste is,
stonden scherp tegen de heldere vrieslucht.
Om de beurt (want het raampje was heel klein) keken we - keken we onze oogen
uit naar het prachtige, indrukwekkende schouwspel. Er was in alles iets strengs, iets
scherps, wat bij de kloostersfeer paste; maar toch, door de sneeuw en het maanlicht,
was er zachtheid en rust.
Den volgenden morgen, na het ontbijt, liet de Père Aumonier ons de bibliotheek zien,
vol mooie, oude boeken, munten en antiquiteiten, die in de buurt van het Hospice
waren opgegraven en opgezette dieren en vogels, die daar huizen of voorbijtrekken.
Wat de laatsten betreft zagen we er, behalve het sneeuwkonijn, sneeuwhoen,
adelaar etc., die we er verwacht hadden te zien, ook allerlei bontgekleurde vogels,
waarvan sommigen op colibri's leken en verder een paar soorten, die heel veel
gelijkenis hadden met onze strandvogels.
Uitvoerig legde de Père Aumônier ons alles uit van de dieren en vogels, van de
boeken en de munten. Er waren heel oude, vergeelde teksten; mooie, fijn-uitgevoerde
uitgaven van de geschiedenissen van martelaren - en over alles lag dat waas van
kalmte en rust en ook van kilheid.
We verlangden naar de honden, en toen we de kapel bekeken hadden, bracht de
Père ons in een zijvleugel van het gebouw, waar we diepe hondenstemmen hoorden
bassen. Toen de deur van de kamer openging drongen er zes reuzen
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blaffend naar buiten. Voor ons plezier werden ze even op de cour gebracht, waar we
een paar kieken maakten. Het was een mooi gezicht, die groote dieren te zien
rondloopen in de sneeuw, tusschen de grijze, strenge kloostermuren.
De Père Aumônier liet zich welwillend met ons fotografeeren door den
hondenoppasser, en toen namen we afscheid van het Hospice, dat ons zoo gastvrij
en vriendelijk had opgenomen.
In de gang hing een bus, waarin we ons penninkske offerden en toen trokken we
weg met een gids, die ons tot op den Col de Fenêtre (waar Italië en Zwitserland aan
elkaar grenzen) zou brengen, omdat we den weg daarheen door de hooge sneeuw
niet zouden kunnen vinden. Boven uit een raam keek een monnik ons na en deed me
denken aan het liedje van Hullebroeck van ‘het broedertje dat keek en keek...’
Aan den overkant van het meertje, dat nog heelemaal bevroren was, gingen we de
brug over en het standbeeld van St. Bernard langs. Midden over de brug loopt de
grens tusschen Italië en Zwitserland. We zouden een klein hoekje van Italië moeten
oversteken en onze gids zou ons mede moeten dienen als vrijgeleide, als we eventueel
Italiaansche douanen mochten tegenkomen; maar we hebben geen sterveling gezien.
Diep beneden ons, links, lagen de Italiaansche douanehuisjes in de sneeuw, maar
niets bewoog: ze leken uitgestorven.
De gids vertelde ons allerlei over het Hospice en de honden. Heel veel werk hoeven
ze niet te doen, maar 's winters komen er van tijd tot tijd nog reddingen voor. Hoe
de honden door de sneeuw den weg vinden en het goede pad houden, zoodat ze niet
onder lawines komen is wonderlijk. In de vestibule van het klooster hadden we een
grooten opgezetten hond gezien, en onze gids vertelde dat het de beroemde Berry
was. Een paar winters geleden (voor den oorlog) was een fransch officier verdwaald
en lag half bevroren in de sneeuw. Berry vond hem, maar de officier, in zijn koorts,
dacht dat het een wild dier was, dat hem naderde en sloeg hem met zijn sabel neer daarna bemerkte hij pas zijn vreeselijke vergissing. Hij dronk van den wijn dien de
hond, die rustig naast hem ging liggen, bij zich droeg en den volgenden morgen
werden ze gevonden: de officier levend en Berry gestorven door de sabelhouwen.
Het was een van de verstandigste en dapperste honden, die ze ooit gehad hadden.
Opeens vestigde de gids onze aandacht op een gems, die met groote sprongen over
de sneeuw en de rotsen wegvluchtte. Wij zaten boven de wind; dus had
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het dier ons bemerkt. Als een heel klein beestje uit een speelgoeddoos zagen we de
gems de sneeuwhelling opspringen (je zou zeggen: zoo vlug als een gems) en tusschen
de rotsen verdwijnen. En toen we een kwartier later op den Col stonden zagen we er
beneden ons, vlakbij, weer een. Dit keer stonden we onder de wind; de gems rook
ons niet en promeneerde heel kalm door de sneeuw, geen vijftig meter van ons af.
Op de Col de Fenêtre nam onze gids afscheid. We gaven hem, behalve zijn
gidsenloon, nog een handvol sigaretten mee, chocolade voor den kleinen herder en
de hartelijke groeten aan het Hospice. We schudden hem de hand en hij keerde terug
en liet ons alleen, midden in de sneeuw en de zon en de stilte. Om ons heen de bergen
met links de Mont Blanc en de Grandes met sneeuw, waarin strepen helblauw water
glinsterden en heel in de verte Jorasses, aan onze voeten de drie kleine Lacs de
Fenêtre, die bedekt waren het verlaten, grauw-groene dal: de Val Ferret, waar de te
volgen weg als een grauw-gele streep doorheen kronkelde.
Als ik dit schrijf, voel ik weer die wijde, grootsche stilte en dien hellen zonnegloed
en die woeste, heerlijke natuur om me heen. Op zoo'n oogenblik heb je werkelijk te
weinig oogen om te kijken, te weinig armen om wijd uit te slaan, te weinig stem om
je zaligheid uit te roepen.... en je blijft heel stil staan en klemt je handen in elkaar en
zwijgt.... Je voelt je alles en niets tegelijkertijd. We daalden door de dikke sneeuw
naar beneden en zochten een weg naar het groene dal. Met eenige moeite staken we
een razend snellenden bergstroom over en twintig meter verder hoorden we opeens,
vaag, koeienklokken. Het was een wonderlijke sensatie: we zagen niets dan de sneeuw
en de woeste bergen, en van beneden steeg, mysterieus, het gelui op. En weer een
eind verder zagen we, diep beneden ons, een groote kudde donker vee grazen, die
me plotseling deed denken aan de goudgehoornde kudden van de heks van Lövengrö
uit Gösta Berling, die grazen in een verborgen vallei.
We daalden in het groen-grauwe dal af, na verschillende bergstroomen te hebben
overgestoken, en volgden den weg die, zonder steiging of daling, door de vallei
slingert. In Ferret, een vlek bestaande uit een witgekalkt kerkje, een herberg en een
paar hutten, dronken we een kop café-au-lait, en net toen we zaten, werd een kudde
van zeker honderd mooie donkere koeien voorbijgedreven. In een dichte drom liepen
ze voorbij - er tusschen door enkele stieren met gedrongen koppen, zonder klok. De
klokken waren den koeien om den hals gebonden met breede riemen waarvan de
groote koperen knoppen op den welvaart van den eigenaar wezen.
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Val Ferret is een vrij nauw dal tusschen hooge bergen, een verlaten vallei, nog niet
besmet door zomergasten. Het is er een heerlijke, wilde, ongerepte natuur: weilanden,
dennen, bergen en de Drance - verder niet.
De weiden aan weerszijden van het pad stonden vol in bloei - van die heerlijke,
welige bloei die alleen de Zwitsersche weiden hebben, waar je tot je knieën loopt in
de bloemen: geel, rood, blauw, paars, wit. We vonden tijgerlelies en witte, geurende
lelies en het was een zuiver genieten, deze tocht door het stille, verlaten dal tusschen
de hoog-oprijzende bergketens.
Zoo nu en dan trokken we door gehuchten, bestaande uit 10 à 12 grijze hutten meestal koeienstallen. 's Winters wonen hier weinig menschen, omdat er altijd gevaar
is voor steen- of sneeuwlawines. In éen van de gehuchten vonden we een man en
een vrouw voor een in puin gestort huis op een kar zitten. Ze vertelden ons heel kalm
dat dien winter het huis door een steenlawine verwoest was, ‘et alors on en bâtira
une autre’. Het was blijkbaar iets heel gewoons.
Het eerste dorp, waar we slaapgelegenheid konden vinden, was Praz-de-Fort. We
waren vrij laat vertrokken dien dag en hadden nogal lange rustpoozen gehouden,
zoodat het laat was, toen we Praz-de-Fort zagen liggen. Er is een bekoring in, zoo
te trekken, en te weten, dat je een bepaald dorp bereiken móet, omdat je anders niet
kunt slapen; en als je 't dan eindelijk nadert, ben je heel gelukkig en beschouw je het
als een veilige haven. Veilig, maar onbekend - en juist dat verhoogt de charme.
Aan den overkant van de Drance lag Praz-de-Fort, donker, om zijn kerkje. In de
nauwe, ongeplaveide straten zaten de menschen voor hun lage, bouwvallige huisjes
en bekeken ons met zwijgende belangstelling. In een smal zijstraatje werden donkere
geiten gemolken; de kruisbeelden op de hoeken van de straten waren behangen met
kransen, half-verdord.
Het hotel, het eenige, is een vrij klein wit huis. We traden vol verwachting de
gelagkamer binnen. De waardin, een opgewekte, zéer wel bespraakte vrouw,
overstroomde ons met woorden van welkom, vragen naar de reis, naar onze
nationaliteit, betuigingen van spijt dat we de zaak nog zoo weinig in orde aantroffen,
want zijzelf was eerst den vorigen dag aangekomen (Dat is wat je noemt: boffen).
Ze beloofde ons een souper van wat ze bij elkaar kon halen, en zette het heele huis
in beweging, om het ons aangenaam te maken.
We gebruikten bij kaarslicht het souper, dat bestond uit soep, eieren, ommelet met
confituren en brood en gingen doodmoe, maar voldaan naar bed, na op
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ons minuscuul kleine balkonnetje genoten te hebben van de heerlijke maneschijn
over de stille vallei. Zoo'n stille maannacht is iets, waar je je haast niet van kunt
losrukken. Om ons heen lag het donkere dorpje, stil en zonder beweeg; de Drance
bruiste en spatte, en achter het dorp lag de vallei, héel stil en heel plechtig, badende
in het witte maanlicht.
Den volgenden morgen stonden we voor dag en dauw op. De waardin gaf ons een
goed ontbijt en rekende voor het geheel zóo weinig, dat ze ons bijna te gast heeft
gehad.
Om 6 uur vertrokken we door de nog koele vallei. De zon steeg achter de bergen,
streepte een zilveren schitterrand over de kammen en toppen en zond eindelijk haar
stralen in het dal. Het werd warm.
We hadden plan naar lac Champey te gaan, maar door een verkeerde aanwijzing
kwamen we in Arsières terecht en moesten toen langs een vrij steil, kronkelend pad
naar boven, om het meer te bereiken.
Lac Champey is een sprookje. Tusschen dennenbosschen en bergen ligt het als
een doorschijnende aqua-marine; héel stil en kristalhelder.
Ongelukkigerwijze is dit stukje paradijs door de vreemdelingen ontdekt: het meer
is aan twee kanten omgeven door châlets en mondaine hotels, en 's zomers is het een
tweede Ostende - maar gelukkig was het nog geen zomer. Vóor midden Juli is het
meer te koud om te baden. Aan den oever hebben we een paar uur liggen genieten
van de rust en de schoonheid om ons heen, en toen daalden we langs Champey-dessus
door de bosschen af op Champey-dessous en liepen door bloeiende weiden naar
beneden en door de Gorges de Chaudron naar les Valettes, waar we den trein namen,
om over Mastigny naar Lausanne terug te keeren.
Augustus 1920.
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Uit Helene Siegfried's dagboek
vertaald door Lide Duyvis
(Slot)
Partenkirchen, 22 Maart 1918.
Nu ben ik opeens weer thuis. Het groote stadsrumoer en het werk liggen achter mij,
als een verre, reeds verbleekte droom, de rust en de schoonheid van het ontwakende
hoogland doen hun uitwerking reeds gelden. Ik ben diep binnenin zoo stil gelukkig
en in mij zingt zachtjes een vroolijke melodie. Het zal wel een lang verlof worden,
daar vader mij zeer noodig heeft. -

10 April 1918.
Zilver glanzen de bergtoppen, de hooge wouden zien er ernstig en donker uit en op
de bruinfluweele bergweiden schitteren duizenden krokussen, wit, lila, geel, bonte
vreugdevuurtjes, die de verlangend wachtende aarde ter eere van de komende Lente
ontstoken heeft. Ik heb geen lust tot schrijven. Het is zoo wonderheerlijk nergens
aan te denken.
...Tot lezen kom ik weinig, ik heb niet de echte innerlijke rust en lust ertoe. De
werkelijkheid spreekt nu nog te sterk. Alleen voor brieven heb ik altijd nog een
oogenblikje, ook tot peinzen en nadenken over het leven en zijn bont allerlei. Wat
een verschil van geestelijke en materieele levensopvattingen, van denkwijze en
gevoelens, hier of in Berlijn! Veel van daarginds komt me nu als een korte
benauwende droom voor, terwijl de werkelijkheid als een lichte zomerwolk aan de
horizon van mijn bewustzijn voortdrijft, even droomerig en licht als het andere
benauwend en donker was.
Vervuld van den geest van mijn geboortegrond in de bergen en van die eenvoudige,
vroolijke menschenkinderen, waartusschen ik opgegroeid ben, en waarmede ik mij
met heel mijn zijn verbonden voel, komt mij veel van daarginds leelijk en vreemd
voor; en er ontwaakt bijna in mij dat gevoel van den Pharizeeër: ‘Heer ik dank u, dat
ik niet ben als zij.’
Het is weer moorddadig koud - veel sneeuw, maar verblindende zonneschijn. De
eerste ski-dag. Die paar ademteugen in de berglucht hebben alweer een heel ander
mensch van mij gemaakt. De ‘Zuster’ is verdwenen en een flinke ski-jongen met een
zwarte pluimmuts, steekt zijn zware bergschoenen onder de tafel. Het is toch eigenlijk
veel beter zóó, en de schutspatroon zij geprezen, die ons nog eens weer zooveel
heerlijke sneeuw heeft geschonken.
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Zon en schoonheid overal om ons heen! Zooveel pracht, hoe is het mogelijk? De
bergen glinsteren en schitteren en lokken, alles straalt en stroomt warmte uit en een
gevoel van vreugde en zorgeloosheid! Ik ga door het dorp van huis tot huis. Bij iedere
stap vind ik oude, lieve gezichten vol vreugde over het weerzien. Gisteren kwam ik
bij Anna P. in de keuken. Ze zat daar en spon wol; in den haard knapperde het vuur
en aan den wand tikte langzaam de klok. De indruk van den oorlog verdwijnt. Ik
krijg bruin brood en - boter! - een groot glas melk staat er naast.
‘Zeg, Juffer Helene, bij ons is het toch nog een beetje beter hè, dan in Berlijn?’
O, mij geheel over te geven aan dien stroom van vroolijke, heerlijke gevoelens,
die het geboorteland in mij wekt! Zich zoo geheel één te voelen met de natuur. Ook
hier drukt de tijd het volk zwaar, maar het draagt zijn leed anders, trotscher. Het gaat
hier om den geboortegrond, om het heiligste. Men lijdt voor een ideaal, dat voor
ieder hetzelfde beteekent: het heeft de gestalte van de lichtende bergen.

13 Mei 1918.
Bijzonder heerlijke dagen van aanschouwen en doorleven liggen achter mij. Van 23
April tot 11 Mei was B. hier. - We zijn als een paar gelukkige kinderen met oogen
dronken van al die pracht door de wereld vol lentezaligheid gegaan, en konden maar
niet begrijpen, dat het alles werkelijkheid was, wat in ons en om ons bloeide en
juichte. Nu is hij weer weg. Vadertje is voor korten tijd op reis en Margot op het
landgoed van gravin K. en de eenzaamheid omgeeft mij als een grijpbaar iets, dat
mij met een angstig voorgevoel vervult. Vroeger hield ik er zoo van, maar het
onderscheid is op 't oogenblik al te groot. -

21 Mei 1918, half 2 's nachts.
Zooeven kom ik terug van een bijzonder stemmingsvolle wandeling door het
maanverlichte landschap met E. en haar broeder G. Morgen moet G. weer naar het
front, na slechts twee dagen verlof. Men zingt en schertst - en wie weet, wat komen
zal? De tijd regeert - en de zorgeloosheid der jeugd blijft hemelhoog juichend, alle
vernietiging ten spijt.
[Zòo verliepen deze voorjaars- en zomermaanden van 1918 voor Helene Siegfried
in onuitputtelijk natuurgenot en het heerlijke gevoel thuis te zijn, nog vermeerderd
door vele bezoeken van vrienden, zusters, die ontspanning
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noodig hadden, en soldaten met verlof uit het veld. Alles herinnerend aan de
aangrijpende, zoo vol vóorgevoel, versregels van Storm
‘Lass einmal noch durch meine Brust
Des vollsten Lebens schauer wehn,
Eh seufzend in die grosse Nacht
Auch meine Sternen untergehn.’
‘Laat eenmaal nog door mijn gemoed
De siddering van 't volste leven gaan,
Vòor zuchtend in den grooten nacht
Ook mijne sterren ondergaan.’

Hoe dicht waren ook deze stralende oogen-sterren hun ondergang nabij. Wie had dat
vermoed!]

30 Augustus 1918.
Morgen verlaat ik mijn ouderlijk huis en ga ik een nieuw nog geheel onbekend doel
tegemoet. Ik heb weer denzelfden moed en opgewektheid tot den arbeid, als in de
eerste dagen van mijn werk in het ziekenhuis.
[Bij het afscheid den volgenden dag nam haar vader iets waar, wat op het oogenblik
zelf reeds een diepen indruk op hem maakte en hem later telkens weer voor oogen
stond: 't was als had een geheimzinnige adem zijn kind een oogenblik beroerd. Bij
het verlaten van het huis had Helene nog juist een ouden timmerman en zijn knecht,
die met een karwei bezig waren, vroolijk de hand gedrukt. Toen, juist het tuinpoortje
doorgaande, boog ze plotseling het hoofd, als had onbewust in haar innerlijk de
zwijgende overgave plaats aan wat haar verder te wachten stond, tegelijk met den
nieuwen plicht, dien ze in onbekende toekomst op zich genomen had. Er lag in dit
buigen van het hoofd zoowel een uiting van vrijen wil, als van onontkoombare
onderwerping aan een hoogere wet. En deze beweging was des te indrukwekkender,
daar de jonge zuster voor de reis weer haar costuum droeg - de dracht der
Gravin-Rittberg-Vereeniging: donkerblauw met het rood-witte kenteeken, wat haar
slanke verschijning en haar fijne bleekheid tegen het donkere haar zoo ernstig en
edel deed uitkomen.
Van dit merkwaardige oogenblik af, bleef haar uitdrukking, ondanks haar gewone
zelfbeheersching, dien heelen verderen dag, tot aan de nachtelijke voortzetting der
reis van München, tot waar haar vader haar begeleidde, peinzend.]

Berlijn, 1 September 1918.
Na een twaalfurige rit in de overvulde D-trein, aankomst te Berlijn 's morgens 9 uur.
Door de directrice zeer vriendelijk ontvangen. 's Avonds een door
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haar gegeven feestavond voor gewonden van het Rittberg-lazaret, die zòo vroolijk
en in zòo goede stemming verliep, dat de vreugden van de anderen mij over alle
heimwee en afscheidsgedachten heen hielp.

2 Sept. 1918.
Het doel is bereikt. Morgen begint het werk in Frohnau. Van morgen vroeg was ik
in Adlon bij vorst Quidotto (Donnersmark), om mij aan te melden, daar hij de
gedelegeerde van het Lazaret is en om de noodige formaliteiten te vervullen. Het
liep alles zeer vlug van stapel.

Frohnau 10 Sept. 1918.
Ik begin langzaam aan wortel te schieten in dezen zandbodem in de Mark, zoo goed
als het èen van ons maar mogelijk is, bij het verschil van temperament en gewoonten.
Frohnau ligt eenzaam in het groen. De heele plaats is èen groot woud, waarin, te
midden van bonte bloementuinen, de bekoorlijke villa's staan, waarin wij zusters
ieder alleen gehuisvest zijn. Het geheel behoort aan de Vorstin Donnersmark, die
zelf als Zuster in barak 2 den heelen dag werkzaam is en ook de maaltijden met ons
gebruikt. Zij ontving mij bij mijn aankomst zeer vriendelijk en schijnt mij goed
gezind te zijn. De hoofdzuster is een fijnbeschaafde vrouw, de heele staf is heel
aardig en de onderlinge toon sympathiek.

17 September 1918.
Vrije middag. Met Graaf F.K. in het Duitsche theater. Ik heb Moissi als Hamlet
gezien. Het was een bijzonder genot de wijsheden van Shakespeare uit den mond
van dezen grooten woordkunstenaar te hooren. Zijn stem heeft zoo'n groot vermogen
tot nuanceering en klankschoonheid, dat het de armzalige gestalte, waarin die stem
woont, en die de Deensche koningszoon moet voorstellen, volkomen doet vergeten.
Dat de avond toch niet tot een onverdeeld genot werd, lag aan de enscenneering
van Reinhardt, die mij reeds in ‘Zomernachtsdroom’ alle illusie ontnomen had. Dat
gewilde in deze regie - dat dikwijls zelfs grove effectbejag, werkt ontstemmend en
stoort den indruk. Waarom moet Hamlet zijn wraakbelofte uitspreken op een trap,
waarvan de treden door een roode lichtschijn eruit zien alsof ze door stroomen bloeds
overgoten zijn? Ik sloot de oogen en luisterde naar de muziek van de stem, die door
de ademlooze stilte zweefde, waarin Moissi zijn toehoorders gevangen houdt.
Woorden, - slechts woorden. Maar niet die armzalige afgesleten munt, die wij
dagelijks
[Zie verder p. 155]
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[Vervolg van Uit Helene Siegfried's dagboek]
achteloos wisselen, maar zuiver goud uit de schatkamer van de Duitsche taal. Na de
voorstelling hadden wij nog een zeer gemoedelijk, vroolijk souper in Continental en
om elf uur bracht Graaf F. mij met zijn auto naar het station. Zijn beheerscht en toch
zoo vrije manier van doen vind ik zeer aangenaam.
Na het lange verlof en het vrije leven thuis valt het gewennen niet gemakkelijk. Toch
zijn de verhoudingen werkelijk zòo, dat het niet al te moeilijk is, zich thuis te voelen.
Maar het onderscheid tusschen Noord en Zuid is toch te groot om niet geducht
merkbaar te zijn.
Frohnau ligt als achter de wereld. Men spoort een half uur van Berlijn en komt in
een groot woud. Vol afwisseling is dit bosch, met vele vlierstruiken en heidekruid
tusschen de hemelhooge dennenstammen, waar de wilde wingerd zich omheen
slingert. 's Nachts tegen den klaren sterrenhemel zien deze boomen eruit als palmen.
Men denkt ergens in Afrika te zijn.
Ik kan nu weer verbinden. Ik had het gevoel geen instrument meer goed te kunnen
hanteeren. Maar nu gaan de groote verbanden weer onberispelijk. Wat zijn die soldaten
toch aardige, groote kinderen. Bij alle pijnen steeds vol humor en vriendelijk tegen
de kameraden en tegen ons zusters bijna roerend. Er zijn menschen van alle
hemelstreken en van ieder wapen, Hamburgers en Beieren, Sileziërs en Westfalers,
Rijnlanders en Elsassers. Het aardigste is de onverbeterlijke August, een
Schwarzwalder boerenjongen, die allen opmontert en geen minuut stil kan zijn. 't
Zijn bijna alle jonge menschen, gedeeltelijk zeer zwaar gewonden, maar allen zeer
hulpvaardig. Men heeft hier niet het vierde deel van het ziekenhuiswerk te verrichten.
O, die hemelsche rust hier in Frohnau. In dit opzicht is het hier werkelijk ideaal. De
wingerd gloeit en schittert en ik ben zoo blij, zoo blij.

21 September 1918.
Van morgen vroeg af zal ik in barak I werken, waarvoor ik van het begin af bestemd
was. Het spijt mij van mijn eerste soldaten, die al zeer aan mij gehecht zijn, weg te
gaan. Maar zoo is het nu eenmaal bij ons. Altijd wisselen. Ik voel weer zoo sterk hoe
ik van dit beroep houd. Nu ik zoo goed uitgerust ben is het eenvoudig heerlijk weer
te werken en is men eenmaal zelfstandig, dan is het iets heel anders als in het begin.
Onder mekaar zijn we zeer vroolijk. We musiceeren en naast ons werk hebben wij
ook plezier in het leven. 't Is niet te vergelijken met het ziekenhuisbedrijf. Men voelt
zoo goed het
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onderscheid tusschen oorlogsverpleging en den ernstigen gewone dienst. Ik geniet
er dubbel van bij het terugdenken aan vroeger, nu ook nog eens de mooie kant van
het beroep mee te maken.

27 September 1918.
Nachtwaak op barak I en II, ieder met 40 man. 's Avonds bij de vorstin voor het
souper gevraagd. Zeer interessante avond. Goede nacht met weinig arbeid.

29 September 1918.
...Het is hier werkelijk heerlijk. Alleen zusters, die iets kunnen, heelemaal geen
hulppersoneel. Het eten is voor de tegenwoordige tijden buitengewoon goed. De
vorstin is heel aardig voor mij. Met de hoofdverpleegster kan ik goed overweg, we
zijn bijna vriendschappelijk. Wat kan men meer verlangen?

Uit een brief van 3/6 October 1918.
...Donderdag is mijn nachtwaak afgeloopen. Dan kom ik in een echt zwaren dagdienst.
Maar het doet me werkelijk plezier. Deze soldaten zijn zoo hulpvaardig. Ze doen
alles wat ze mij maar van de oogen kunnen aflezen. Iederen avond als ik kom staan
er bloemen in mijn zusterkamer en alles is al voor den nacht in orde gemaakt. Nu is
het half drie en Peter, de kater van de zusters, die mij op zijn nachtelijken zwerftocht
bezoekt, heeft zich huiselijk op mijn schoot genesteld. Twee omstandigheden, die
voor het briefschrijven nu niet juist gunstig zijn.
Tot een kwartier geleden was het een drukke nacht. Er ligt hier en student, een
goeie jongen, met een doorschoten nier. De arme man heeft bibberkoorts met 41.1o.
Dan is er nog één met een geamputeerd dijbeen, ook 40o koorts, een derde met aan
beide zijden een zwaar gewonden bovenarm, die zeer pijnlijk is, en nog een paar
eveneens zwaargewonden. Die kunnen allen niet slapen en houden mij onafgebroken
in een draf. Zoo ren ik steeds tusschen de twee barakken heen en weer en let op. Nu
tegen den morgen is het rustiger geworden, en moeten er vlug vele duizend groeten
door den stillen sterrennacht naar het Zuiden vliegen.
Dan is er weer allerlei te doen, eer 's morgens bij deze ruim 80 soldaten pols en
temperatuur opgenomen en alle gewasschen zijn. Maar 't zijn allen brave kerels en
heel hulpvaardig.

(Dagboek) 14 October 1918.

Droom en Daad. Jaargang 1

Veel werk, geen vrij uur. Pakket van huis. Veel brieven. (Voor mijn verjaardag,
morgen den 15den). Alle zusters hebben de griep.
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[Een stukje papier met de volgende overgeschreven gedichten lag tusschen de
dagbloekbladen dezer dagen.
‘Purperrot schimmern in heissen Herzen
Sehnender Liebe leuchtende Kerzen,
Lodern in steilen, sprühenden Garben
Jauchzender Jugend Flammen empor.
Reifen unter Brausen und Tosen
Schaumenden Blutes blühende Rosen,
Bis sie des allgewaltigen Todes
Rauschende Winde achtlos verwehn.’
Purperroode glanzen in gloeiende harten
De lichtende kaarsen van liefdesverlangen.
Zij laaien op in hoogflikkerende vlammen
Der juichende jeugd tot vonkspattende bundels.
Ontspringen aan 't koken van 't bruischende bloed
Schoonst bloeiende rozen,
Tot de alles overweldigende dood
Met zijn ruischende winden, ze acht'loos ontbladert!

Den 15den October, haar 23sten geboortedag, was Helene's laatste gezonde levensdag.
't Was nog een dag van onvermengde vreugde, waarop ze, gelukkig door de
geschenken en brieven van huis, bedankte. ‘Pas goed op voor de griep mijn geliefd
Vadertje,’ voegde ze erbij. ‘Hier heerscht ze heel erg. Mij gaat het nog steeds
uitstekend, en ik pas er erg voor op.’
Spoedig daarna deden zich de kenteekenen der ziekte ook bij haar voor. Toch
dwong ze zich nog twee dagen lang op den been te blijven, om de van het front
aangekomen zwaargewonden te verzorgen. Want uit Berlijn kon men geen
hulpkrachten krijgen en de koortsige lazaretzusters waren niet in staat iets te doen.
De derde morgen maakte een dubbelzijdige longontsteking ook aan haar werk een
einde. De dokters en de Vorstin Donnersmark deden al het mogelijke om haar te
redden. Te vergeefs. Den 25sten October, toen buiten het avondrood in de Marksche
dennentoppen vergloeide, gaf zij den geest, hand in hand met haar vader, die haar
nog slechts bewusteloos teruggezien had.
Zoo werd ook deze jonge bloem,
Door de ruischende winden,
Van den geweldigen Dood, achteloos ontbladerd.

Op een stralende Zondag in den laten herfst werd Helene Siegfried in haar bergland
begraven. Een jaar te voren had ze zelf de plek voor haar laatste rustplaats
aangewezen, ontroerd door de bijzonder dichterlijke ligging van het nieuwe kerkhof
te Partenkirchen. En nu lag ze daar reeds, bedekt met kransen en bloemen, begeleid
door een volksmenigte, die haar heur trouw
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op aangrijpende wijze vergold. Er was hier geen onderscheid tusschen katholiek en
protestant; er waren alleen medevoelende menschen. Ieder wilde dit arme kind, dat
kort geleden nog zoo vol werklust het dal had verlaten, vol liefde de laatste eer
bewijzen. Het was een overweldigende oogst, die dit jonge hart in huis en hut gezaaid
had.
De veteranen met hun vaandels gingen voor de baar uit. Herstellende soldaten uit
het lazaret van het Partenkirchensche ziekenhuis droegen de baar, afgewisseld door
Partenkirchensche burgers. De katholieke jonge meisjes - Helenes tijdgenooten - in
witte processiekleedjes met brandende kaarsen in de hand, liepen er naast. De
gezondheids-commissie, de plaatselijke muziek, het katholieke kerkkoor, de bevolking
van alle standen volgde. Bij het geopende graf sprak de protestantsche geestelijke
aller gedachte uit: Dat dit edele wezen jong volbracht had, wat anderen misschien
in een lang leven voor hun medemenschen deden, en dat ze een voorbeeld gegeven
had, hoe een mensch voor zijn broeders kan sterven. De laatste krans met de kleuren
van het duitsche rijk werd door een grijzen officier op het graf neergelegd uit naam
van het Roode Kruis:
‘Ofschoon een Zwitsersche, is ze toch voor ons gestorven. Daarom willen wij
allen, die hier aanwezig zijn haar danken. Helene Siegfried, wij vergeten u nooit.’
Het grafschrift geeft haar aardsche leven weer in deze woorden:
Een jong leven in liefde en licht.

Bladvulling
Het zijn niet zoozeer de zeldzame gaven, die ons gelukkig maken, het zijn de gewone
en eenvoudige gaven, de gaven voor iedereen: gezondheid en de glans van zonneschijn
in den vroegen morgen, het is de frissche lucht, het is de vriend, het is de geliefde;
het is de vriendelijkheid, waarmee iemand ons tegemoet komt, het kan een woord
zijn, een blik of een glimlach......
G. MORRISON
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Mooie vacantielectuur
Ten slotte een lijstje met boeken als vacantie-lectuur voor hen, die geregeld onder
een theeuur elkaar voorlezen. Ik geef de titels in het Hollandsch, ofschoon verscheiden
boeken gemakkelijk in 't oorspronkelijk te lezen zijn door meisjes, die Fransch,
Duitsch en Engelsch als schoolvak hebben.
L.M. MONTGOMERY

Anne van het groene hais
Anne van Avonlea
Anne van het eiland
Het huis van Anne's droomen
Regenboogdal

FRITZ REUTER

Mijn leerjaren op het land

A.S.C. WALLIS

Een liefdesdroom in 1795

L.E.

Silhouetten

J. NABER

Tantes en oudtantes
Prinsessen van Oranje
Wegbereidsters

MARGARETHA MEYBOOM

Selma Lagerlöf

JACQUELINE VAN DER WAALS

Noortje Velt

AUGUSTA DE WIT

Orpheus in de dessah

K.W. DOUGLAS

Rebecca van Zonbeekhoeve

JEAN WEBSTER

Vadertje Langbeen
John Grier Home

SELMA LAGERLOF

Het huis van Liljecrona
Ingrid

ALEXANDER IRVING

De heilige in haar hoekje

HENRIETTE MOOY

Acht dagen

GABRIEL SCOTT

Visscher Markus

CHARITAS BISCHOF

Amalie Dietrich

MARIE DIERS

De zeven zorgen van Dokter Joost

VAN EEDEN

De kleine Johannes (I)
Lioba

MARIE SCHMITZ

Marietje

CARL EWALD

Mijn kleine jongen
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HENRY VAN DIJKE

De vierde wijze uit het Oosten

En als ge op een vacantiemiddag eens samen zijt voor eenige uren en een kort
verhaal zoekt om voor te lezen:
STIJN STREUVELS

Het kerstekind

BOUTENS

Beatrijs

TOLSTOY

De twee grijsaards

TAGORE

De brief van den koning

SELMA LAGERLOF

Christuslegenden
Herinneringen
De koninginnen van de Kungahalla
Onzichtbare ketenen

MACLAREN

Harten van goud
Van lang vervlogen dagen

CARRY VAN BRUGGEN

Het huisje aan de sloot.

P.J. COHEN DE VRIES

Kinderen van mijn klas
Uit de school geklapt

F. TIMMERMANS

De zeer schoone uren van juffrouw
Symforosa Begijntje

En ik vermoed, dat ge van al uw lectuur dubbel zult genieten, als ge als
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inleiding op het boeken-programma, dat ge misschien hebt opgemaakt, begint met
te lezen het artikel van Annie Salomons uit Leven en Werken (Juli-Augustus 1922),
maar dat ook apart is te krijgen en dat we eigenlijk allemaal in onze boekenkast
moesten hebben: ‘Over de wonderlijke kunst van lezen’.1)

Prijsvragen, voor de abonnees van droom en daad uitgeschreven
door de Directie der Wereldbibliotheek.
I. Voor de best-geslaagde foto.
Jury: de heeren W.H. Idzerda, C.R. de Klerk en L. Simons.
Prijzen: Een Eerste Prijs: Boeken naar keuze uit den catalogus der W.B. ter waarde
van f 15.-.
Drie Tweede Prijzen: Boeken als boven, ter waarde van f 10.-.
Zes Derde Prijzen: Een exemplaar van het prachtwerk van W.H.
Idzerda: Nederland's Fotokunst. (Verschijnt in het najaar).
Inzending: voor 1 October. De Foto moet aan den achterkant gemerkt zijn met
een motto en vergezeld gaan van een gesloten brief die hetzelfde motto draagt. In
den brief vermelde de inzendster naam, leeftijd en adres.

II. Voor het best-geslaagde kussen.
Jury: de dames B. Midderigh-Bokhorst, L.A. van Oort en C. Proos-Berlage.
Prijzen: Een Eerste Prijs: Boeken naar keuze uit den catalogus der W.B. ter waarde
van f 20.-.
Drie Tweede Prijzen: Boeken als boven, ter waarde van f 15.-.
Zes Derde Prijzen: Een gebonden exemplaar van het nieuwe Winterboek der W.B.
1923-24. (Verschijnt in het najaar).
Inzending: vóór 1 October. Het kussen moet aan den achterkant voorzien zijn van
een motto (er op genaaid, niet gespeld) en vergezeld gaan van een gesloten brief die
hetzelfde motto draagt. In den brief vermeld de inzendster naam, leeftijd en adres en
of het kussen eigen ontwerp is dan wel naar een patroon werd gemaakt.
***
ALLE INZENDINGEN TE ADRESSEEREN AAN DE WERELDBIBLIOTHEEK
TE AMSTERDAM - SLOTERDIJK.
De kussens en foto's zullen eventueel geëxposeerd worden in een zaaltje van het
gebouw der W.B. De beste foto's worden gereproduceerd als bijlage van Droom en
Daad. De ingezonden kussens en foto's worden na ontvangst van frankeerkosten
teruggestuurd.

1) Men ontvangt het na toezending van f 0.30 aan de Wereldbibliotheek te Sloterdijk.
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[Afbeelding bij ‘De Martini-toren te Groningen’]
Bijlage ‘Droom en Daad’ 1e Jaargang no. 6 (September 1923)

DR. H.P. BERLAGE
MARTINI-TOREN TE GRONINGEN
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Het korenveld1)
een beschouwing door E. van Senden-Kehrer
ALS ik nu over het korenveld spreken ga, dan zie ik voor mij een groot groen, rijpend
korenveld en dat korenveld is de ziel. Het is het oogenblik van rijpen. Het korenveld
staat stil omhoog geheven, de aren ook. En duizend, duizend halmen vormen samen
het eene korenveld, met ook het onkruid, korenbloem en wikke en al wat verder nog
daartusschen zit. De kleine onvolgroeide halmen kunnen het korenveld niet zien. Zij
zien in schemer enkele halmen om zich heen en bonzen met de aren tegen aar of
tegen hooger uitgegroeiden halm als wind beweging brengt. - Soms is een heel veld
onvolgroeid, van kleine aartjes, het onkruid hoog er boven uit: het beeld der zwakke
ziel, die niet bestand is tegen de overmacht van sterker leven en zich laat
overwoekeren door vreemde macht. De groei staat stil, het leven gaat eruit, blijft
hoogstens heel gering. - Die enkele lage tusschen de hooge halmen, die zoo in het
halve donker staan, die hebben het moeilijk. Het zijn veelal de omstandigheden, die
groei belemmeren of de omgeving is met harmonisch, waardoor ze blijven in de
verdrukking. Maar met volharding en dapper streven komt dàt terecht; bij den oogst
zal blijken dat er gewerkt is, de aar zwelt toch. Van deze echter is het leven beëngd
en somber in het kleine kringetje van halmgeritsel en vochte lucht. Toch gaat de wil
wel erboven uit, daarheen, waar zijn de hooger volgroeide halmen in groot getal. De
volle aren, de lang besnaarde, staan nog geheven omhoog tot rijpen. Zij zijn de
blijden, die kunnen zingen in het groote koor, als straks de vingeren van wind bespelen
de fijne snaren en het lied begint van het wuivend koren. Zij zijn de goeden van
gezindheid en samen blij. Zij zien elkander, een heele menigte gelijk besnaarden, te
samen één in het wakend wachten of wind begint en toon geeft. Eén ook in het buigen
bij zware vlagen: het zwiepend lied; of zacht in het deinen van aar en aren: het
fluisterend riet. Zij zien een veld vol gelijke aren en samen sterk, zijn zij hèt korenveld.
Als deze aren maar de vele zijn, maar de overhand hebben, dan is het goed met het
korenveld, goed met de ziel. Want als in de ziel de goede gezindheden de sterkste
zijn, dan kan als de wind in het koren, Gods Geest daardoorheen

1) Fragment uit een lezing over Eenvoud, gehouden te Barchem voor een Woodbrookers
Meisjeskring.
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zingen zijn lied en de ziel groeien daarbij en dat is de bedoeling, dat de ziel groeit
en rijpt en komt tot hare bestemming.
Maar er zijn nog meer halmen in het korenveld. En nu denk ik niet in de eerste
plaats aan de geknakte en de gekneusde en aan het zwarte moederkoren dat zoo giftig
is, maar nu denk ik aan die enkele hooge, die zoo ver boven de andere halmen
uitsteken, die daar zoo alléén staan. Want als de andere bewogen de aren tegen
elkander slaan en met de lange voelsprieten elkander raken, dan steken zij daar ver
boven uit en hoogstens voelen zij het even aan als soms een enkele hun stengel raakt;
maar zij kunnen er niet aan mee doen. Zij hooren wel het harpgezang beneden zich
opstijgen omhoog, maar zelf zingen zij niet, want er is geen die hun snaren raakt. Deze hooge, zij zijn Eenvoud en Zachtheid en Liefde in de ziel en zij hebben ook
andere namen. - En deze eenzame in het korenveld, zij zijn toch ook zoo onzegbaar
rijk. Want boven alle uit hebben zij het overzicht over het geheele korenveld, - over
de geheele ziel. - Waar de andere zien de enkele, de vele, zien zij het groote geheel.
Zij nemen het geheele korenveld in zich op en daarom zijn zij in zekeren zin het
geheele korenveld, want wat wij zien dat zijn wij. - En zij zien ook over het korenveld
heen nog andere korenvelden, schoonere misschien dan het eigen veld. En boven die
andere velden uit steken ook weer enkele hooge halmen en die zijn met hen van
dezelfde hoogte en die zien elkander over en weer; zij zijn elkander in zekeren zin,
ze begrijpen elkander, hierin vooral, dat zij zijn de samenvatting van het geheel
waartoe zij behooren, elk in een afzonderlijk individu. - Gegroeid op denzelfden
bodem met de andere aren en van het zelfde geslacht, begrijpen en weten zij ook de
ervaring der andere en dit is dien velen tot troost en steun, gelijk het een geheel volk
tot troost en steun en tot bemoediging kan zijn wanneer daar enkelen zijn, die het
vóór gaan, tegen wie het kan opzien; want geweten wordt dat het daarheen moet,
naar de hoogte van die enkelen, daar ligt de bestemming. En nu kan ik ook datzelfde
korenveld nemen als beeld, niet van een enkele ziel, maar van een geheel volk van
zielen en van een geheele menschheid. En dan zijn de enkele hooge halmen, die
eenvoud, zachtheid en liefde waren in de ziel en gehoorzaamheid en geestdrift en
heldhaftigheid - de heel grooten onder de menschen. Ik noem Boeddha, Mozes,
Christus. En de menschheid weet van hun bestaan als de vele aren weten van de
enkele hooge. En het geeft haar rust te weten dat hóóger het doel ligt en dat er zijn,
die zoover kwamen. En die zoover kwamen zij weten ook van de geknakten en de
gekneusden en van de giftigen en de kleine onvolgroeide zwakkelingen, van
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hun leed - en zij dràgen - en houden het alles te saam tot den oogst......... En dàn begint een nieuw leven, een nieuw doel, een nieuwe bestemming. - En nu is dit het
eenvoudige, dat als het korenveld geheel tot rijpheid is gekomen, dat dan de hoogste
halmen het diepste buigen gaan, zoo diep, dat ze de andere halmen weer nader komen
en het verschil niet zoo heel goed meer is te zien.
Dan begint de vreugde voor allen; want ook in het allergeringste halmpje dringt
iets door van de vreugde van het gerijpte koren, nu ook dat geringe tot de grootst
mogelijke rijpheid is gekomen. En heerlijk licht nu door het gouden koren heen het
weten, dat iets nieuws gaat beginnen.
Ik heb bij een korenveld gestaan.
Ik heb de handen uitgestrekt
Naar het goud van het golvende graan.
O! dat ik die vreugde grijpen kon
Van het golvende graan in de gouden zon!
Ik heb de handen uitgestrekt
Naar de vreugd van het gouden graan.
Jacqueline E. van der Waals.
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De vaart
door T. de Wit
Zoo stil en zwart het breede water nu,
Dat pas zoo levend was en vol gedruisch
Van vele bonte schepen en het ruw
Geroep van menschen op hun drijvend huis.
Weg zijn de schepen en de menschen; waar?
Wie denkt daaraan? Ze kwamen èen voor èen,
Wij zagen ze, zij voeren verder naar
Een doel, dat wij niet kenden, langs ons heen.
Een woonschip ligt nog aan den kant gemeerd,
Zonder bewegen, in een moede rust,
Alsof het nooit te varen meer begeert,
Van 't heden en van 't morgen onbewust.
Zwak glimt er een lantaren in den mast;
Die zingt een boodschap door den wijden nacht:
‘Hier wonen mènschen, met hun leed, hun last,
Hier heeft de dag veel werk en nood gebracht.’
Zij slapen nu, of dènken zij misschien?
Zoo ver hun wereld van de onze; weet
Wel èen van ons, hoe zij het leven zien
En hoe hun vreugd is, hoe hun Liefde heet?
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Harriet Beecher Stowe
door E. Kluit-de Clercq
VROUWEN en meisjes zullen in dit tijdschrift vertellen van hun werk, hoe zij er
zich toe voorbereiden, hoe ze het aanpakken. Van het tegenwoordige spreken ze, ik
daarentegen ga uw aandacht vragen voor het verleden.
Er zijn in de 19de eeuw vele vrouwen geweest, die een grooten invloed hebben
gehad op de toen heerschende toestanden.
Van de verbeteringen door haar tot stand gebracht, plukken wïj de vruchten, maar
daarbij vergeten we wel eens aan wie we ze te danken hebben.
Ik denk b.v. aan Octavia Hill, de eerste vrouw in Londen, die het aandurfde
verbetering te brengen in de woningtoestanden der volksbuurten, en daarmede de
wegbereidster werd voor de woninginspectrice van dezen tijd.
Wie dat mooie boek van Johanna Naber: ‘Wegbereidsters’ gelezen heeft, kent de
nobele figuur van Florence Nightingale ‘de vrouw met de lamp’ zooals de soldaten
in den Krim-oorlog haar noemden, als ze 's nachts aan de legersteden der gewonden
trad. Ze leerden ook ‘Elisabeth Fry kennen’, moeder van twaalf kinderen, die tijd
wist te vinden in de vrouwen-gevangenissen van Londen, waar toen nog de grootste
misbruiken heerschten, de armzalige schepsels op te zoeken, allen samen in een zaal
opgesloten. Met haar hart vol liefde trachtte zij ze tot menschwaardiger bestaan op
te voeden. Laatst troffen mij in een preek deze woorden:
‘De heldhaftige mensch, is de mensch die “ja” zegt tot het leven, die het leven
aandurft’. De vrouwen van wie ik u nu en dan vertellen wil, zijn alle ‘heldhaftige’
menschen geweest, die meer nog dan anderen de ellende en zonde der wereld zagen,
maar die tòch het leven liefhadden en trachten wilden het voor anderen beter te
maken.
De wapens waarmee zij ten strijde trokken waren: vroomheid, liefde, moed,
werkkracht, opgewektheid.
Als eerste van een reeks vrouwenfiguren koos ik Harriët Beecher Stowe omdat ge
waarschijnlijk allen haar naam kent als schrijfster van: ‘de Negerhut’. Maar wie het
als kind las, besefte meestal niet welk een ontzaglijken invloed dit boek gehad heeft
op de afschaffing der slavernij in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Het is
uit de herinneringen die haar zoon en

Droom en Daad. Jaargang 1

166
kleinzoon in 1911 over hun moeder en grootmoeder uitgaven, dat we zien hoe zij er
toe gekomen is haar beroemde boek te schrijven. Ze geven ons een beeld van de
dappere kleine vrouw, die hiermee zooveel voor de menschheid gedaan heeft.
Harriët Beecher in 1811 in ‘Litchfield: Connecticut’ geboren, verloor haar moeder
toen ze pas 5 jaar oud was. Haar eerste bewuste kinder-herinneringen waren met
haar verbonden.
Over die vroeg-gestorven moeder kon Harriët schrijven:
‘Al was ze uit onzen kring verdwenen, haar aandenken en haar voorbeeld hadden
meer invloed op de vorming van haar gezin, het afhoudend van 't kwaad en opwekkend
tot het goede, dan de levende tegenwoordigheid van menige moeder. Overal kwam
ons haar herinnering tegemoet, want iedereen in de stad scheen onder den indruk te
zijn geweest van haar leven en haar karakter, en liet daarvan iets op ons terug kaatsen.’
Toch hadden de kinderen Beecher ook na haar dood een gelukkige jeugd; Dominé
Beecher hield zich veel met zijn kinderen bezig. Met een enkel woord wist hij zich
te doen gehoorzamen, ze waren dol op den opgewekten humoristischen vader. Na
eenige jaren hertrouwde hij met een jonge vrouw, die een lieve moeder voor zijn
zeven kinderen werd.
Harriët had de heerlijkste herinneringen aan de oude pastorie, op haar vaders
studeerkamer kroop ze graag in een hoekje, om er te lezen wat ze maar vinden kon.
Op school leerde ze 't meest door te luisteren naar een leeraar, die aan de oudere
meisjes les gaf in geschiedenis en letterkunde. Hij hechtte veel waarde aan opstellen
maken en elke week riep hij vrijwilligsters op, die op zich wilden nemen een opstel
in te leveren.
Het vermaakte hem, toen Harriët, die pas negen jaar was, hem aanbood elke week
een opstel te maken. Het eerste onderwerp was: ‘Het verschil tusschen het natuurlijke
en het zedelijk schoone’, eerst door den leeraar verklaard. Ik denk niet dat men
tegenwoordig meer een dergelijk onderwerp aan kinderen op zou geven, maar in
dien tijd vond men er niets in. Na twee jaar verkoos de leeraar Harriët tot een der
schrijfsters voor de openbare les. Ze vergat nooit hoe, voor een zaal vol menschen,
haar opstel voor werd gelezen, en haar vader vroeg: ‘Van wie is dat opstel’. Welk
een trotsch gevoel toen het antwoord luidde: Van uw dochter.
Een ander groot oogenblik was voor haar de eerste kerkgang. Ze was blij nu met
de anderen Zondags mee naar ‘meeting’ in de kapel tegaan. ‘Voor
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mijn kinderlijke verbeelding was onze oude kapel een eerbiedwekkende plaats. Zij
scheen mij ongeveer gebouwd naar het model van de ark van Noach en Salomo's
tempel, zooals die afgebeeld waren in mijn platenbijbel.
Toen Harriët 12 jaar was ging ze naar dc kostschool door haar oudste zuster
opgericht. Ze was vol verlangen dichteres te worden en begon een drama in verzen.
Maar haar zuster die ontdekte hoeveel tijd ze er aan besteedde, raadde haar aan liever
te werken en liet haar jong als ze was, aan een klasse van meisjes les geven, even
oud als zij. In haar jeugd was ze wel wat overgevoelig. Haar familie waarvan alle
leden zich heftig voor theologie interesseerden, redeneerden veel over godsdienstige
onderwerpen en voor Harriët, nog niet rijp zelf er over te oordeelen, was dit niet
altijd gunstig. Ze begon te twijfelen en te tobben en daar ze niet sterk was pakte het
haar te veel aan. Langzamerhand ging het beter, ze begon gezonder over de dingen
te denken, en wilde het leven niet meer zóó zwaar opnemen. Aan een vriendin schreef
ze:
‘Ik tracht een geest in mezelf aan te kweeken van algemeene vriendelijkheid.
Inplaats van in een hoekje te kruipen om te zien hoe anderen zich gedragen, steek ik
links en rechts mijn handen uit, en maak kennis met ieder die met mij kennis wil
maken. Op die wijze vind ik den omgang met anderen vol genoegen en interest.’
In 1831 werd Ds. Beecher benoemd tot directeur van een Seminarie bij Cincinnati
in Ohio. Hij nam de benoeming aan in de hoop daardoor in het Westen der Ver.
Staten voor het Protestantisme te kunnen werken. Vurig voelde het heele gezin voor
die zending, waaraan allen graag wilden meehelpen. De oudste zuster richtte dadelijk
in Cincinnati een school op om leeraressen op te voeden voor het Westen. Harriët
gaf daar ook les, al leed haar zwakke gezondheid wel eens onder de dagelijksche
inspanning.
Gedurende dat eerste jaar in Cincinnati bezocht zij een plantage in Kentucky waar
slaven gehouden werden. Toen de vriendin die haar vergezelde jaren later de Negerut
las, merkte ze hoe Harriët alles van dat bezoek onthouden had, al scheen het destijds
alsof ze niets om zich heen opmerkte. Een rijke familie uit Louisiana, die zich in
Ohio vestigde gaf aan de slaven die ze meebrachten de vrijheid. Onder hen was een
grappig negerkind, later als ‘Topsy’ in de Negerhut vereeuwigd. Trachtend het kleine
nikkertje op de Zondagsschool de eenvoudigste begrippen over godsdienst bij te
brengen, kreeg Harriët gegevens, later in het bekende gesprek tusschen Miss Ophelia
en Topsy gebruikt.
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‘Miss Ophelia: ‘Hebt ge wel eens iets over God gehoord, Topsy?’
't Kind keek verbauwereerd, maar grinnikte zooals gewoonlijk.
‘Weet je wie je gemaakt heeft?’
‘Niemand voor zoover ik weet,’ zei 't kind met een lachje. Dit denkbeeld scheen
haar zeer te vermaken, haar oogen schitterden en ze voegde er bij: ‘'k Geloof dat 'k
groeide, niemand niet maakte me.’
Harriët Beecher schreef haar eerste letterkundige producten voor een club die elke
week in Cincinnati samen kwam. Spoedig daarop beantwoordde ze een prijsvraag
van een weekblad, voor het beste korte verhaal en behaalde de prijs van 50 dollars.
Was schrijven een afleiding vóór haar huwelijk, nà haar huwelijk werd het
dringende noodzakelijkheid.
In 1836 trouwde zij met professer Calvin Ellis Stowe, weduwnaar van haar grootste
vriendin. Het was een geleerde, en een goede man met wien ze heel gelukkig was,
maar hij had in het minst geen fortuin en was daarenboven hoogst onpractisch.
Na de uitgave van de Negerhut schrijft ze een brief waarin ze vertelt hoe zij
schrijfster is geworden:
Gedurende vele jaren van strijd tegen armoede en ziekte, en een warm afmattend
klimaat groeiden mijn kinderen rondom mij op. De kinderkamer en de keuken waren
mijn voornaamste arbeidsveld. Sommigen van mijn vrienden, die medelijden hadden
met mijn zorgen stuurden eenige van mijn schetsjes onder mijn naam naar tijdschriften
die goed betaalden. Met het eerste geld dat ik op die wijze verdiende kocht ik een
veeren bed...
Daarna dacht ik den steen der wijzen gevonden te hebben. Wanneer ik dus een
nieuw karpet of matras noodig had of wanneer het aan 't eind van 't jaar bleek dat
we er niet kwamen, zei ik aan mijn trouwe factotum Anna, die al mijn vreugde en
leed deelde: ‘Als gij nu op de babies wilt passen en op het huishouden, voor één dag,
zal ik een stukje schrijven, en dan zijn we uit de zorg.’
Haar zuster hangt er een grappig tooneel van op, hoe ze eens bij haar kwam en
trachtte haar op te wekken iets af te maken voor een tijdschrift:
‘Gedurende een bezoek was ik getuige van een zeer vermakelijke vereeniging van
haar letterkundig en huiselijk genie.
‘Kom Harriët, zeide ik, terwijl ze een baby in de armen had en naar de tweeling
keek, die net konden loopen, waar is dat artikel, dat ik den uitgever voor a.s. week
beloofde? Je hebt maar één dag meer om 't af te maken,’
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‘En hoe wil je er aan komen,’ zei Harriët, ‘je zult moeten wachten tot baby tanden
heeft en de schoonmaak achter den rug is.’
‘Dat gaat niet, 't moet af. Frederik (de held van 't verhaal) heeft nu al meer dan
een maand bij Ellen gezeten en al die mooie dingen gezegd, en zij heeft gebloosd en
rondgedraaid, tot het hoog tijd is om haar te hulp te komen. Je hebt maar drie uur
noodig om die hofmakerij tot een goed einde te brengen en verdient meer dan je een
heel jaar met naaien uitspaart.
...Ik overwon. In tien minuten zat ze, een tafel met meel, spek, enz. aan den eenen
kant, eieren, boonen en pannen aan den anderen naast haar, een brandende kachel
en een zwart-gekleurde nymph, pas in dienst, haar orders afwachtend.
‘Wel wel,’ zei ze met een onderworpen lachend gezicht. ‘Mina, doe wat ik je zeg,
terwijl ik een paar minuten schrijf, tot het tijd is 't brood te kneden. Waar is de
inktkoker?’
‘Hier bovenop den ketel,’ zei ik.
Mina begon te grinniken en wij lachten om haar vroolijkheid over den
letterkundigen arbeid.
Ik nam een vel uit de portefeuille: ‘Hier zei ik, is Frederik naar Ellen's schitterend
gelaat kijkend en fluisterend: ‘beschermengel, weet je 't nog?’ ‘Ja ja’ zei Harriët
nadenkend om den draad van 't verhaal terug te vinden. ‘Mevrouw zal ik het
varkensvleesch op de boonen leggen?’ vroeg Mina... Zoo ging het voort, kokend,
schrijvend, kinderwiegend en lachend, tot het verhaal af en nageschreven was.
Geen wonder dat Mrs Stowe van haar schrijven spreekt, als: roeiend tegen wind
en stroom op. In 1836 vervulde de kwestie der slavernij alle menschen in Cincinnati.
Er waren heftige voor- en tegenstanders en het Seminarie waar Dr. Beecher aan het
hoofd was beschouwde men als een brandpunt van abolitionisme (afschaffing). Vele
menschen in de Noordelijke Staten vonden het toen reeds een vreeselijke gedachte,
dat menschen als vee op de markt gebracht en verkocht werden om het zwaarste
werk te doen. Wel waren er eigenaars van slaven, zooals b.v. Mrs Stowe ze in
Kentucky had leeren kennen, die hen goed behandelden maar ze konden zich toch
nooit als vrije menschen voelen. Ze waren nooit zeker niet weer aan iemand verkocht
te worden, die misschien wreed en slecht voor hen zou zijn.
't Was echter voor de Zuidelijke Staten heel moeielijk geen slaven te houden. In
de warmere streken werd vooral met het verbouwen van katoen en zuid-
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vruchten geld verdiend, en alleen de negers, zoo zeide men, konden het zware werk
in de brandende zon volhouden.
In 1836 gaf de verdeeldheid over de slavernij aanleiding tot een hevigen strijd in
Cincinnati. Huizen van negers werden neergehaald en slechts met moeite bracht de
overheid de volksmenigte tot rust. Mrs. Stowe later op dien tijd terugziende, schreef:
‘Ik zag toen voor de eerste maal helder in, dat de instelling der slavernij
onverdedigbaar was en dat daarom haar verdedigers tot geweld hun toevlucht namen.
Ik zag dat het onvereenigbaar was met onze vrijheidsbegrippen, en dat de slavernij
verdwijnen moest, hòe wist ik niet. Mijn oogen werden er dien zomer voor geopend
als nooit te voren.’
Haar man was toen in het buitenland gedurende eenige maanden voor een werk
dat hem was opgedragen. Aan hem schreef zij:
‘Niemand kan het systeem der slavernij zien zonder den onvernietigbaren wensch
iets te doen, en wat is er aan te doen?’
Zij droomde toen nog niet dat zij iets ‘doen’ zou en daardoor helpen zou den
Gordiaanschen knoop van dit reuzenvraagstuk door te hakken.
Toen Harriët nog een klein meisje was had ze door een tante die met een
West-Indisch planter getrouwd was, veel gehoord van de gruwelen der slavernij.
Haar tante had het niet kunnen aanzien, had haar man verlaten en was bij de Beechers
in huis gekomen.
Als jong meisje daarentegen had Harriët gezien hoe op plantages in Kentucky de
slaven goed behandeld werden. Die zijde der slavernij beschreef ze later in de eerste
hoofdstukken van de Negerhut.
Eigenlijk was het pas in 1850 dat Mrs Beecher-Stowe zóó gepakt werd door het
vraagstuk der slavernij, dat het haar niet meer los zou laten. Van Cincinnati moest
zij met haar gezin verhuizen naar Brunkswick-Maine, terwijl haar man die ziek was,
later zou komen. Het was een lange reis en niet gemakkelijk met vijf kleine kinderen.
Onderweg bleven zij een paar dagen bij haar broer en zuster in Boston, waar ze
inkoopen doen moest voor het nieuw tehuis. Maar hoe moe ze ook was en hoeveel
zorgen haar drukten, ze deelde toch dadelijk met hart en ziel in de opwinding en
verontwaardiging van haar familie en hun vrienden. Op het Congres was namelijk
juist de wet ingediend waarbij aan de slavenhouders van het Zuiden het recht werd
verleend hun slaven die ontvlucht waren naar de Noordelijke Staten, als hun eigendom
op te eischen en terug te sleepen. Ja, erger nog, aan de bewoners der Noordel. Staten
werd daarbij bevolen den slaverhouders hierin hulp te
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bieden. Iedereen was er van vervuld en toen die wreede wet werkelijk werd
afgekondigd, kreeg Mrs Beecher Stowe brief op brief van haar broer en zuster, waarin
zij de afschuwelijke tooneelen van vervolging beschreven die er het gevolg van
waren.
Haar schoonzuster schreef: ‘Nu Hattie als ik de pen kon hanteeren als gij, dan zou
ik iets schrijven waaruit de heele natie zou voelen wat een vervloekte zaak die
slavernij is.’
Een dochter van Mrs Stowe herinnerde zich haar leven lang het oogenblik waarop
haar moeder dien brief ontving en voorlas. Zij stond van haar stoel op, verkreukelde
den brief in haar handen, en riep uit met een uitdrukking op haar gezicht die de
kinderen nooit vergaten: ‘Als God mij bijstaat, zal ik iets schrijven, ik wil het als ik
leven blijf’.
Eerst echter moest ze haar zuster antwoorden: ‘Zoolang baby 's nachts bij mij
slaapt kan ik niet veel doen, maar doen zal ik het ten slotte’.
Een bezoek bij haar broer in Boston versterkte haar nog in dit voornemen. Zij
ontmoette er Ds. Henson, die vertelde van zijn bevrijding uit de slavernij. Als kind
had hij zijn vader bloedend op den grond zien liggen, stervend aan de wonde hem
door een opzichter toegebracht, tegen wien hij zijn vrouw had willen beschermen.
Toen Mrs Stowe kort daarna met haar kinderen in de kerk zat in Brunswick, zag
ze opeens, als of het een plaat was, het tooneel van den dood van oom Tom voor
zich, natuurlijk onder invloed van wat ze van Ds. Henson gehoord had. Daarbij was
het haar alsof ze een stem in haar oor hoorde zeggen: ‘Voor zoover gij het aan een
mijner broeders gedaan hebt, hebt gij het mij gedaan’. Ze was zoo ontroerd dat ze
zich nauwelijks goed kon houden. Dien Zondagmiddag sloot ze zich op in haar kamer,
en schreef grootendeels zooals het later gedrukt werd, het hoofdstuk van ‘De dood
van Oom Tom’. Ze had niet genoeg papier bij de hand en schreef toen maar op het
bruine zakken papier, waarin de kruidenier zijn waren gebracht had.
Het was haar alsof een machtige wind door haar heen woei, die haar toevoerde
wat ze schrijven moest. 's Avonds las ze het haar kinderen voor. Haar twee jongens
van tien en twaalf, barstten in tranen uit, snikkend stamelden ze: ‘O Mama, slavernij
is het wreedste ding van de wereld’.
Dit was het begin van de Negerhut. Zoo weinig was ze zich van de waarde er van
bewust, dat ze het niet eens aan haar man vertelde toen hij van een reis thuis kwam,
tot ze hem op een dag snikkende vond over de stukjes bruin zakken-papier!
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Grootendeels op zijn aanraden besloot ze een verhaal in afleveringen te schrijven,
waarvan de dood van Oom Tom het hoogtepunt moest zijn.
Toch hadden zij noch haar man een denkbeeld van de macht van dit verhaal. Ze
begrepen er pas iets van toen het in boekvorm verscheen. Later schreef ze eens aan
een vriendin hoe ze in dit boek veel van haar eigen ervaringen verwerkte. In Cincinnati
verloor ze een jongetje van twee jaar aan de cholera, en aan zijn sterfbed begreep ze
wat een slavenmoeder lijden moet als haar kinderen haar ontrukt worden.
Vele jaren later in 1857, nadat ze haar oudsten zoon verloor die verdronk bij het
zwemmen, kreeg ze in haar diepe smart weer datzelfde gevoel dat er alleen troost te
vinden was door voor anderen iets te doen. Ze was toen reeds overal bekend als de
schrijfster van de Negerhut. Een oude doove slavenmoeder, die nog vijf kinderen in
slavernij had, kwam naar haar toe en zei: ‘Houd je goed, brave ziel, je moet het
dragen, maar God heeft je lief. Zondag is een zware dag voor me, dan kan ik niet
werken, en preeken kan ik niet hooren, dan ben ik voortdurend met mijn kinderen
bezig. Sommigen zijn bij onzen lieven Heer, die zijn veilig, maar o! die vijf waarvan
ik niet weet waar ze zijn!’
‘Wat is ons verdriet als moeder daarbij vergeleken’, roept Mrs Stowe uit, ‘tot het
laatst wil ik een kwaad bestrijden dat aan zooveel moeders een rouw te dragen geeft,
erger dan wat mij is opgelegd.’
De uitgever die de Negerhut in boekvorm uit zou geven, vreesde dat het te lang
werd. Mrs Stowe antwoordde dat zij het verhaal niet maakte, maar dat het zichzelf
maakte, en ze niet kon ophouden voor het uit was.
Zij vertelt zelf hoe 'n vreemde gewaarwording 't was ‘van een onbekende vrouw,
een piep klein menschje, mager en droog als een handje snuif en erg versleten er
uitziende’, opeens beroemd te zijn.
10000 Exemplaren van haar boek werden binnen eenige dagen verkocht, overal
en door iedereen werd het gelezen tot over den Oceaan ging een stroom van
aandoening en opwinding. Uit Engeland kwam een uitnoodiging over te komen om
de gast te zijn van hen, die voor de afschaffing der slavernij waren. Ze was heel
verbaasd in Liverpool aan wal stappend door een menigte te worden opgewacht en
begroet. Bij de aanzienlijksten van Engeland werden recepties gegeven ter harer eere,
maar de sympathie der arbeidende klasse deed haar nog het meest plezier, en ze was
getroffen te zien hoe ook hier haar boek in alle handen was.
In 1816 brak de oorlog uit tusschen de Zuidelijke en Noordelijke Staten.
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Duizenden jonge mannen die door de Negerhut vijanden der slavernij waren
geworden, beantwoordden den oproep van president Lincoln, want een der
voornaamste oorzaken van den strijd was de kwestie der slavernij, die de Noordelijke
Staten toch eindelijk afgeschaft wilden zien. Onder de eersten die ten strijde trokken
was de zoon van Mrs Stowe.
In 1862 bracht Mrs Stowe een bezoek aan Lincoln. Toen ze binnenkwam stond
hij op met de woorden: ‘blij u te zien’, toen met een guitig lachje in zijn oogen voegde
hij er bij: ‘Dus gij zijt de kleine vrouw, die het boek geschreven heeft, dat den grooten
oorlog heeft gemaakt.’
Het waren bange jaren die nu volgden, want een oorlog is altijd afschuwelijk, en
hier werd die gevoerd tusschen menschen van het zelfde vaderland. Gelukkig dat na
drie jaren bloedige strijd de uitkomst was: dat een wet werd afgekondigd waarbij het
houden van slaven verboden was.
Die tijding bereikte Mrs Stowe in een concertzaal. Bij het hooren van dit belangrijke
nieuws richtten plotseling de blikken van het heele publiek zich naar haar, lachend
en wuivend werd ze gehuldigd. Gloeiend van opwinding boog ze naar links en rechts.
Het was een oogenblik van zegepraal, de bekroning van een levenswerk.
Het lot der nu bevrijde negers bleef Mrs Stowe zich aantrekken. In later jaren
kocht zij in Florida een kleine plantage van oranjeboomen. Voor een deel deed ze
dit om haar zoon werk te geven, dat hij met zijn geschokt gestel doen kon. Hij was
nooit geheel genezen van een hoofdwond in den oorlog gekregen. Maar zij hoopte
tevens, terwijl zij en haar man daar ook de helft van het jaar woonden, mee te kunnen
helpen aan de negers het Evangelie te brengen.
Aan een vriendin schreef ze: ‘Mijn hart is met die arme menschen wier zaak ik in
woorden trachtte te bepleiten en die nu onwetend en gewillig vatbaar zijn om in de
goede richting te worden geleid.’
Toen zij na den dood van haar man, ook nog haar jongste dochter voor moest zien
gaan, het kind dat misschien het meest van haar moeders gaven had gekregen, begon
ook zij naar het einde te verlangen. In haar laatsten brief schreef ze ‘Mijn zon is
onder. De tijd van arbeiden is voorbij’... Maar het einde kwam niet zoo spoedig als
ze gedacht had. In haar laatste levensjaren waren haar geestvermogens gekrenkt, ze
was weer als een klein kind, dat in een droomwereld scheen te leven. Vlak voor haar
dood echter keek ze met verhelderde oogen haar verpleegster aan zeggend: ‘Ik heb
je lief.’ Toen sliep ze zachtjes in.
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Mrs Stowe heeft veel te dragen gehad, veel verdriet, veel zorg en moeite, maar zij
aanvaardde dapper wat het leven bracht. Haar gaven stelde ze in dienst der liefde,
en zij werd daardoor een zegen voor velen.
De stof voor deze schets werd ontleend aan het boek: Harriët Beecher Stowe Author
of Uncle Toms Cabin by her son: Charles Edward Stowe and her grandson Lyman
Beecher Stowe. Uitgegeven bij James Nesbit en Co., London.

Bladvulling
De menschen van ‘het gezond verstand’, die het geheim ervan bezitten, het leven te
verkillen in naam van een redelijkheid welke veel schadelijker is dan de volslagen
zotheid, hebben de gewoonte de tegenwoordige werkelijkheid op bijna bijgeloovige
wijze te vereeren. In waarheid zijn zij zeer bevreesd, dat de neiging tot de herinnering
en de hoop de jonge menschen zouden afwenden van die oogenblikkelijke
werkzaamheid, welke voor het verwerven en het behouden der stoffelijke goederen
onmisbaar is. - Zij vreezen den droom als een vijand van de daad. Alsof er ooit groote daden
waren gebeurd, die niet hun oorsprong hadden in den grooten droom. GEORGES DUHAMEL: ‘HET BEZIT DER WERELD’
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Een praatje over muziek in 't algemeen
door Loes van Itallie
WANNEER ik op winteravonden zit te genieten van onze, altijd even beroemde
Mengelberg-concerten, en ik kijk in de pauze eens om mij heen, dan verdeel ik
dikwijls het publiek in 4 categorieën. Musici, die met een potlood gewapend, aanteekeningen maken in de partituur of
het piano-uittreksel. (Het verschil tusschen partituur en piano-uittreksel bestaat hierin,
dat de partituur alle orkest-stemmen omvat, dus ieder instrument afzonderlijk aangeeft,
terwijl het piano-uittreksel alleen de zangstem met een daarvoor klaar gemaakte
begeleiding aangeeft). Muziek-studeerenden (a.s. candidaten voor een
muziek-examen).
De Dilettant-muzieklief hebber.
De Mode-concertbezoeker. En dan benijd ik den dilettant, die hier is gekomen,
om zijn geest te verrijken. - Ik kan vele feiten noemen, waarbij gebleken is, dat
Muziek, de Vertroosting was voor bedroefden. - Een vriendin, wier vader plotseling
gestorven was, vertelde mij, dat ze op den begrafenisdag, zoo heerlijk gemusiceerd
hadden. ‘Een vriend van ons speelde cello-sonates van oude Italiaansche componisten,
en mijn zuster begeleidde hem.’ Ik zat even stom, en begreep er op dat oogenblik
niets van, maar langzamerhand drong het tot mij door, dat de diepe tonen van dit
klankrijk instrument, dezen zwaar-getroffenen troost had kunnen brengen. - Ik denk
aan een stervende, die een zangeres verzocht onder de tonen van ‘Träume’, een van
de meest bekende liederen van Wagner, te mogen sterven. - Zoo zou ik nog tal van
feiten kunnen noemen, maar ik geloof wel, dat u allen, door deze twee voorbeelden
heeft kunnen zien, dat mooie, goede Muziek, den bedroefden, den armen van Geest,
den zieken en ongelukkigen troost kan geven. En zelfs de gelukkigen, wien het z.g.
aan niets ontbreekt, zelfs dezen zullen van goede Muziek ten slotte meer genieten,
dan van two-step, Tango en dergelijke tjingel-tjangels. - Het is alleen maar zoo
jammer, dat dit mooie, gezonde zaadje lang niet overal goed wortel schiet. Groep 1 en 2 zal ik niet bespreken; alleen zou ik den muziek-studeerenden willen
waarschuwen, niet al te critisch te worden en te denken aan ‘De Kleine Johannes’,
die nà veel worsteling en strijd, toch weer bij Windekind,
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het dichterlijke, de Natuur in den Mensch terug keert. - Er zijn natuurlijk
oogenblikken, dat de examen-candidaat héél erg critisch tegenover componist en
uitvoerende staat, omdat hij vergeet, dat èn componist èn artiest boven de wetten
van de theoretici verheven zijn, maar nà die critiek, moet de tijd van stil genieten
komen; dan neemt de geest de mooie klanken op, dan rust hij uit; blijft men vol
critiek, dan zal er van de Muziek nooit een weldadige kracht uitgaan.
En groep 4? Och, wanneer men het nu zoo heerlijk vindt, z'n nieuwste japonnen
te laten bewonderen, het gepoeierde gezichtje te toonen, de heele of halve stad over
den hekel te halen, waarom gaat men dan niet naar Royal en drinkt thee onder de
tonen van Pali? - Zou Betsy v. Raat (uit: Eline Vere) intens genoten hebben van de
mooie Kurhaus-concerten, of zou haar blik langs de rijen stoelen zijn gegaan, om
stiekum weg één of ander vriendin aan een rijken Jonkheer te koppelen? - Neen, dan
geniet Jeanne, het eenvoudige vrouwtje, voor wie concerten zeldzaamheden zijn,
oneindig veel meer. - Hoe men dan van Muziek genieten kan? - Daarvoor zijn
natuurlijk geen vaste regels te geven. Dit is een volkomen persoonlijke kwestie, want
de één heeft al veel muziek gehoord, thuis of op muziekles, terwijl de andere
nauwelijks weet te vertellen, wat muziek is. - Maar juist deze laatste groep kan heel
dankbaar materiaal worden. Dan zou ik ze leiden langs Haydn, Mozart en Beethoven,
zou eenvoudige liederen met hen bespreken en hen het onderscheid tusschen het
Volkslied en het doorgecomponeerde lied doen zien en ze vooral leeren het spontane
Volkslied lief te hebben.
Gaarne wil ik deze richting ook met u inslaan, en u leiden langs dezen mooien
muzikalen weg. Ik zou dan willen beginnen met het Lied, om daarna de meer
ingewikkelde muziekvormen te bespreken.

Droom en Daad. Jaargang 1

177

[Wind]

De wind is van daag een ondeugen de jongen, Een speelsche, een jo..li.ge wil.... de.. bras; Hij
komt er in eens op je aan ge .. sprongen En rukt aan je pet, aan je haar, aan je jas. Pas
op en sta vast! of hij heeft je te pakken En gooit je dan, voor je het weet op den grond; Nu
klimt hij een boom in en schudt aan de tak.. ken En strooit en maar kwis-tig met bla - - ren in
't rond. Het
wa..ter der vaart doet hij schuimen en spat - ten; Het kal.. me ka. naal lijkt een wilde ri .. vier.
Van
daag grijpt de wind wat hy spe - lend kan vat ten En
scha -- tert het uit van uit.... bundig ple...zier!
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Onze boeken
door C.M. van Hille-Gaerthe
(vervolg)
(Gedeeltelijk gebruikt als lezing in een meisjeskamp)
MAAR nu denk je misschien: Het is toch niet altijd vooruit aan te voelen, of een
boek goed of verkeerd voor me is. Dat is het ook niet en zelfs, al zouden de boeken
door de oudere menschen zorgvuldig van te voren worden uitgezocht, dan kan het
nog gebeuren, dat je geschokt wordt door een enkel tafereel, door een kleinen zin,
door een gesprek, dat je was als een openbaring. Zoo kan een boek je een gedachte
geven, niet opwekkend en bemoedigend, maar verwarrend en neerdrukkend. En ook
die gedachte, dat tafereel gaat mèt je het leven door en blijft je bij, onder het werk
en tijdens de wandeling. Misschien is het in staat je bedroefd te maken, juist, toen
je zoo heel vroolijk bijeen was, misschien bederft het je prettigste oogenblikken,
misschien doet het je voor het eerst twijfelen aan de menschen in je omgeving.
Wie gevoelig is voor de macht van een boek, kan er zeer terneergeslagen door
worden; het kan haar gaan, als het jonge meisje, dat mij eens schreef naar aanleiding
van een der moderne boeken: ‘Ik ben er vreeselijk verontwaardigd en bedroefd om,
ik lig er werkelijk 's nachts van wakker, omdat ik 't gevoel heb, dat er moet
geprotesteerd worden tegen zulke lectuur... 't Is vreeselijk en vreeselijk, dat iedereen
maar schrijven mag, die absoluut geen idealisme, geen geloof in 't leven en in de
liefde met zich draagt.’
En dat men, ouder geworden, ook nog sterk onder den invloed van een boek kan
zijn, bewijzen de woorden, die ik eens hoorde uitspreken door een ernstig man: ‘Als
ik in twee uur een boek lees en ik heb twee jáár noodig, om me te ontworstelen aan
de obsessie van dat boek, dan is dat boek een vlòek in mijn leven geweest.’
En dan geloof ik toch, dat dit niet het ergste is. Wie 's nachts wakker ligt van
verontwaardiging, wie twee jaar lang worstelt om een obsessie te bannen uit zijn
geest, die zal geen schade lijden aan zijn ziel; maar wie verder leest òm de schokkende
gebeurtenissen, om de prikkelende gesprekken, wie de obsessie koestert, diè lijdt
schade.
Maar nu zijn er andere boeken - boeken, die op zichzelf niet verkeerd zijn, maar
waarvan de oudere menschen toch zeggen: ‘Lees dat boek nog niet en wacht nog
met dien schrijver.’ Of de ouders weten niet eens, welke
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boeken je leest; want je wordt langzamerhand zelf verantwoordelijk voor je lectuur
en dat is moeilijk. Misschien zijn velen het daar niet mee eens; misschien lijkt het
hun juist zoo gemakkelijk en begeerlijk om precies te lezen, wat ze zelf zouden
willen.
Ik had eens een gesprek met een uitgever over een boek, dat geschreven was voor
meisjes van 15 tot 17 jaar.
- Maar dat zet ik er niet voor in, zei hij, want als er staat van 15 tot 17, dan is er
geen enkel meisje van 16 en 17 die het leest; meisjes van 16 en 17 lezen Ina
Boudier-Bakker en Herman Robbers en De Meester, maar ze lezen geen boeken, die
voor haar geschreven zijn.
Ik was het niet met den man eens, ik had meer vertrouwen in onze meisjes. Maar
een tijdje later, zei een meisje mij: ‘Als ze me thuis een boek verbieden, dan lees ik
het juist’ en ik hoorde een dochtertje van 14 jaar haar moeder verwijten, dat ze het
Spiegeltje van Mevrouw Boudier-Bakker niet lezen mocht, terwijl de vriendin, die
nu ja, wel 15 was, maar dan toch háár vriendin, 't allang gelezen had en prachtig had
gevonden.
En ze vroeg aan mij: ‘Vindt u ook niet, dat moeder verschrikkelijk ouderwetsch
in die dingen is?’
Maar ik zei: ‘Als je mijn dochter was, zou ik je afraden het te lezen, al was je
zeventien.’
En is dat nu, omdat het Spiegeltje een slecht boek is? Natuurlijk niet, want het is
een prachtig boek. En als je het las, zou je je misschien verbazen over mij en andere
ouderwetsche moeders, die dat geen lectuur voor je vinden. Want je vond het zoo'n
boek vol lieve en goede en mooie dingen, onbegrijpelijk, om het niet allen jongen
menschen in handen te geven.
En nu zijn wij aan een heel moeilijk punt gekomen met onze boeken.
Want, als je jong bent, als de kinderjaren achter je liggen, dan begin je
langzamerhand het leven anders aan te zien. Je weet en je voelt, je hoort en je
vermoedt, dat er in dit groote wonderlijke leven zoo heel veel is, waaraan je vroeger
nooit gedacht hebt. Je hebt soms het gevoel, alsof je een heel interessante
ontdekkingsreis doet en wat ontdek je overweldigend véél in dikwijls heel korten
tijd: je ziet plotseling het wondermooie in een landschap, waar je tot nu toe spelende
voorbij geloopen bent, je hoort den ontroerenden klank in een lied, waarnaar je
vroeger nooit heel aandachtig geluisterd hebt en je vindt in menschen met wie je
jaren samen geweest bent zonder ooit veel aan hen te denken, plotseling iets heel
bizonders: een diepen ernst, hun innemende wijze van iets te vertellen, hun geestige
gevatheid.
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En je beseft, dat er oneindig veel in deze wereld is, waarvan je te weinig weet en
telkens treft je nu het heel bizondere in de kunst, in muziek, in schilderijen, in een
gedicht; en je weet, dat er sterke stroomingen zijn, die door het leven gaan, die je
hier en daar aanvoelt, maar niet kent in hun volle kracht. En nu kan het je lijken, dat
je eigen leven te gewoon, te alledaagsch is, of je zelf maar zoo je gewone
onbeduidende gangetje gaat van huis naar school en het tennisveld en misschien je
debating-club en je catechisatie. Maar het kan je soms benauwen, dat je je daar dag
aan dag mee bezighoudt, terwijl je zooveel verlangt, zooveel zoudt willen weten,
willen vragen, willen beleven. De vriendinnen kunnen je niet genoeg antwoord geven
en misschien heb je wel eens 't gevoel, dat de groote menschen in je omgeving je
meer tegenhouden dan verder helpen.
Het kan natuurlijk ook anders zijn, maar ik weet dat het bij vele jonge menschen
zoo gaat. En dan - als ze tòch antwoord willen hebben op al hun onbeantwoorde
vragen, dan denken ze de bevrediging te kunnen vinden in de boeken. Want de boeken
- nièt, die voor jonge menschen geschreven zijn - maar de boeken der volwassenen
behandelen immers alle problemen, alle levensverhoudingen, alle geestelijke
stroomingen, die jonge menschen aanvoelen, maar niet in hun vollen omvang kennen.
En nu beginnen ze te lezen en ieder boek geeft hun een antwoord op een vraag,
of zegt hun een waarheid, waarnaar zij misschien nog niet gevraagd hebben. Ieder
boek is een openbaring, ieder boek brengt nieuwe gedachten, die nog niet bij hen
waren opgekomen, ieder boek belicht een kant van 't leven, een kant van de menschen,
die tot nu toe ongezien was gebleven. En ieder boek doet verlangen naar een nieuw
boek.
Als ik denk, hoe jonge menschen zich gevangen geven in ál die boeken, dan wordt
mijn hart zwaar. En als ik ze soms ontmoet, die heel jonge menschen met hun critiek,
met hun spottende minachting, met hun wijzen glimlach en ze dan met een
betreurenswaardige bravoure hoor zeggen: ‘En als ze me thuis een boek verbieden,
lees ik het juist,’ dan zou ik wenschen, dat alle groote-menschen-boeken met zeven
sloten waren gesloten en dat nooit degenen, voor wie ze niet bestemd waren, de
sleutels er van in handen kregen. Maar de boeken liggen voor 't grijpen - overal zelfs de kasten, waarin ze geborgen zijn, zijn niet met sleutels gesloten en de boeken
gaan zoo gemakkelijk van hand tot hand; ze worden ons als 't ware opgedrongen
door vriendinnen, op leestafels, in de wekelijksche leesportefeuille.
Wij kunnen op verschillende wijzen door het leven gaan, we kunnen heel
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oppervlakkig ons leven leven en zonder oordeel des onderscheids alles aanvaarden,
wat de dagen ons toevallig brengen: dit pretje en dien uitgang, en degenen, die we
bij toeval dikwijls ontmoeten tot onze vrienden maken, zonder dat er aan die
zoogenaamde vriendschap een warmer gevoel ten grondslag ligt. En zoo ook kunnen
we lezen, al wat we in handen krijgen, dit feuilletonnetje en dat tijdschrift en een
verhaal of een willekeurig boek uit een leesbibliotheek, waarvan we ook niet méér
verwachten, dan dat het onze leege uren vullen zal. Maar we kunnen ook - en dat is
moeilijker, maar het zal ons geestelijk bezit ten goede komen - kiezen en keuren;
dan zullen we niet zoo gauw ieder pretje een vreugde noemen en niet iedere kennis
een vriend; dan zullen we niet zoo begeerig afvliegen op elk boek met een ruime
letter en een gezelligen band.
Dan zullen we onze eischen stellen aan het boek, dat we lezen, dan leeren we de
vreugde kennen van een boek óver te lezen, als we het uit hebben; dan kennen we 't
genot van een zin half luid te zeggen, omdat het rhythme, of het beeld of de woorden
ons zoo bekoren; dan kan een vers een rijkdom in ons leven zijn en dan hebben we
ons schrift, waarin we voor onszelf verzamelden het beste, wat we vonden in onze
boeken.
En als je zoover bent, als je voelt, dat een boek niet een tijdverdrijf, maar een
kracht, een vreugde en een vervulling in je leven kan zijn, dan kan je ook wel
begrijpen, waarom menschen aanraden: Wacht nog wat met de schrijvers, die de
problemen van de wereld der groote menschen beschreven hebben.
Wacht, tot je ouder wordt en wat je leest kunt toetsen aan eigen belevingen. En
dat behoeven niet de schokkende gebeurtenissen te zijn, dat kunnen zijn de heel
eenvoudige gebeurtenissen van allen dag. Als we 't maar ernstig en getrouw nemen
met ons werk, met onze moeilijkheden, met onze verhoudingen tot de menschen,
dan zal er in ons leven komen, ernst en diepte en liefde en mildheid. Liefde en
mildheid hebben wij zoo noodig tot begrijpen van de levens van andere menschen.
Als wij te jong lezen over verhoudingen, die we niet kennen, over toestanden, die
ons vreemd zijn, over levensopvattingen, die we niet kunnen peilen, komen we zoo
licht tot veroordeelen, sòms van de boeken, maar in den regel tot veroordeeling van
de menschen uit onze omgeving.
Er zijn prachtboeken, diep en ernstig, zwaar van somberheid en je zult ze wel eens
lezen - als je ouder bent, een stuk leven achter je hebt en het boek kunt toetsen aan
je ervaring. Heb nù den moed, om het boek nog te
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laten liggen, om als je vriendinnen er met wijze woorden over praten en 't je
opdringen, te zeggen: ‘Ik kèn het niet en ik lees het nog niet.’
En wanneer de massa van de boeken, de uiteenloopende critiek en de verschillende
waardeering je tòch verwart, raadpleeg dan eens een ouder mensch, die ook van
boeken houdt.
Want er zijn andere boeken, ook diep en ernstig, maar die je altijd geven - naast
de smart en den weemoed - hoop en vertrouwen en de kracht om boven de
moeilijkheden uit te komen.
Als zoo'n boek zou ik willen noemen: ‘John Grier Home’ van de Amerikaansche
schrijfster Jean Webster. De invloed van dat boek is zóó groot geweest, dat er aan
vele misstanden in Amerikaansche gestichten een einde gemaakt is en ik hoorde dat
zelfs in weeshuizen in Holland door dat boek verbeteringen zijn aangebracht.
Wij kunnen het boek lezen als één reeks dwaasheden. Maar achter al die luchtigheid
en grappigheid klopt een warm liefdevol menschenhart, het hart van een jong, rijk
meisje, dat na haar studententijd als door een toeval aan het hoofd komt te staan van
een groot asyl met meer dan honderd verwaarloosde kinderen.
Zóó schrijft ze van het vondelingetje Sadie Kate, die toen ze vijf weken oud was
in een kartonnen doos op een stoep gevonden werd en opgroeide tot het ondeugendste,
lastigste kind van het heele gesticht: ‘Haar laatste kwaad was, dat ze Maggie Geer
overhaalde een deurknop in haar mond te steken. Het schijnt dat Maggie begiftigd
is met een mond van buitengewone elasticiteit en wel de deurknop in haar mond kon
krijgen, maar die er niet meer uit kon halen. De dokter kwam er bij te pas en loste
het probleem vernuftig op met een beboterde laarzentrekker.’
Maar als ze zich een tijdlang geamuseerd heeft met de ondeugendheden en
grappigheden van al die kinderen, dan vinden we opeens die woorden, waarin haar
liefdevol hart klopt: ‘Ik kan er niet aan denken, wat sommige van onze kinderen al
hebben moeten meemaken en mee aangezien. Jaren van liefde, zonneschijn en geluk
zullen noodig zijn, om de treurige herinnering verloren te laten gaan, die ze in het
achterste hoekje van hun kleine hersenpan hebben opgehoopt. Er zijn zooveel kinderen
en zoo weinigen van ons kunnen ze opvroolijken. We hebben geen armen en schoten
genoeg om hen te vertroetelen en aan te halen.’
Ik heb wel eens gedacht, of dat niet een groote gave is, om bij de droefheid en den
ernst en de somberheid toch even ergens een zonnestraal te tooveren.
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En het is zeker een grooter kunst de innige dingen in ontroerenden eenvoud te zeggen
dan met zware sombere woorden en betoogen.
Als je de verzen van Jacqueline van der Waals leest, dan zal het je treffen, hoe
fijngevoelig ze is en hoe ernstig, maar hoe er ook telkens is de blijheid en de humor
en tòch de volkomen zuiverheid.
In haar verjaarsliedje geeft ze zoo heel intens weer alle gevoelens, die we wel eens
gehad hebben, toen we geen kinderen meer waren en verjaarden: de blijheid en de
verwachting en in den avond iets van weemoed en verlangen. En zij zegt het in zulke
lieve, eenvoudige woorden, als vertelde ze ons een verhaaltje van een jong meisje
in den morgen, middag en avond:

Een verjaardag
Nooit hebben de rozen zoo schoon gebloeid,
Nooit zag ik den hemel zóó blauw,
Nooit was het gras zóó blij getooid
Met diamanten van dauw.
Ik had een rose kleedje aan
En stond in 't struikgewas,
Een vogel zong een lied. Hij dacht,
Dat ik een roosje was.
Nooit heb ik het veld zóó onrustig gezien,
Ik liep door het golvende graan,
Daar heb ik den brievenbesteller ontmoet,
Ik sprak hem even aan...
Ik had een roode blouse aan
Met groote, zwarte das.
Er was een kleine bij, die dacht,
Dat ik een klaproos was.
Nooit is mij de eenzaamheid zóó zoet,
Zoo vol vertroosting geweest,
Ik stond alleen in den maneschijn
Na afloop van het feest.
Ik had een wit japonnetje aan
En stond in 't hooge gras.
Een vlinder kuste mij goeden nacht,
Alsof ik een lelie was.

Wie zóó genieten kan van een boek, dat zij 't niet alleen leest ‘om wat er in gebeurt’,
maar ook om den stijl, ook om de rake dialogen, ook om den enkelen
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zin - dien de auteur misschien zijns ondanks neergeschreven heeft, en die juist de
bevestiging was van het nog vage gevoel in ons eigen hart - wie zich na lezing rijker
weet, die zal niet meer lezen op gezag van ieder ander en die zal ook niet meer
tevreden zijn met ‘leenen en doorgeven’. Die zal voor zich zelf een kleine verzameling
willen hebben. En dan wordt de boekenplank op je kamertje langzamerhand de plek,
waarnaar je 't eerste kijkt, als je binnen komt.
We kunnen in ons leven van die verborgen vriendschappen hebben: met de poes
of de opgekweekte planten in de vensterbank, met een beeldje, dat we kochten ergens
op reis, met onze verzamelde boeken. Als je iets weet van de vriendschap met je
boeken, dan zal je niet zoo vreemd vinden, wat een zaken-meneer schreef: ‘Ik houd
er van boeken aan te raken en ik weet, hoe ze aanvoelen, juist zooals ik er van houd
om de hand van een vriend aan te raken. En ik kan naar hen kijken en hen lezen
zonder ze te openen, zooals ik kijken kan naar een vriend en op zijn gezicht zijn
gedachten weet af te lezen. Als ik naar ze kijk, als ze op hun plaatsen staan, dan is
het me, alsof ze hetzelfde gevoel hebben voor mij als ik voor hen.’
Wij weten, dat we door het bezit van één vriend rijker kunnen zijn dan door den
daaglijkschen omgang met tien oppervlakkige kennissen.
De rijkdom van onze boeken wordt niet bepaald door hun aantal, maar door de
zorg, waarmee we ze verzameld hebben en door onze eigen ontvankelijkheid
tegenover de stille stem, die van uit de bladen tot ons spreekt.

Bladvulling
Maar wat was er dan eigenlijk gebeurd?
Er was een leeuwerik zingende opgevlogen. Toen waren zijn oogen vol tranen
geschoten en had hij zich een oogenblik zoo overgelukkig gevoeld, zoo wonderlijk
blij.
Hij begreep er zelf niets van, nam zich ook vast voor het aan niemand te zeggen,
maar het als iets heel heerlijks en moois te bewaren.
VAN ISAACHSEN-DUDOK VAN HEEL
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De vleermuis, de slang en de wind
Een Madoereesch sprookje door P. van Schilfgaarde
DIT is het verhaal, waaruit ge lezen kunt, waarom de vleermuis in haar slaap aan de
boomen hangt met den kop naar beneden, en waarom zij zoo gaarne huist in het
opgerolde, nog niet geheel ontplooide blad van de pisang.
Toen de wereld was geschapen en God, de Heer, aan alle dieren een bepaalde
bestemming gegeven had, ging de Vleermuis eens naar het verblijf van den Heer.
Zij klopte aan de hemelpoort. ‘Wie is daar?’ vroeg de Heer, en de vleermuis
antwoordde: ‘Ik, o Heer, de Vleermuis!’ ‘En welke reden voert u tot mij?’ vroeg
daarop de Heer. Nu bad de Vleermuis of de Heer haar vergunning wilde geven de
menschen te beschermen en te helpen. ‘Want de mensch kweekt de vruchten,’ zoo
sprak zij, ‘welke mij tot voedsel dienen. Wanneer de mensch het nu af mocht leggen
tegen andere dieren, dan vrees ik, dat ook mijn geslacht ten onder zal gaan; wij
zouden allen ellendig van honger omkomen.’ De Heer voelde medelijden met de
bezorgde Vleermuis en sprak: ‘Uw verzoek zij ingewilligd.’
Nu hoorde, die alles hoort, de heimlijke Slang, dat de Vleermuis bij den Heer op
bezoek was geweest. Terstond trok zij op, hemelwaarts en klopte aan de zware poort.
‘Wie is daar?’ riep de Heer. De Slang antwoordde: ‘Ik Heer, de Slang’. ‘En wat
brengt u hier?’ ‘Och Heer,’ klonk het fluisterend, ‘zoo gaarne bezat ik voeten om
vlugger te kunnen gaan.’ De Heer keek stil voor zich heen en zei langzaam: ‘Ga eerst
terug naar uw woning, slang: over uw verzoek moet ik nadenken.’
Nauwelijks had de Vleermuis, die steeds op haar hoede is, vernomen, dat de Slang
een bezoek bij den Heer had gebracht, of ten tweeden male toog zij ten hemel en liet
zij den zwaren klopper vallen op de poort. Zij werd binnengelaten en sprak: ‘Daareven
hoorde ik, o Heer, dat de Slang bij u op bezoek is geweest. Dit maakt mijn hart
ongerust; zeg mij toch, bid ik u, wat kwam zij doen?’ ‘Zij kwam mij voeten vragen,’
gaf de Heer welwillend ten antwoord; ‘want haar schuifelende gang was haar te
langzaam.’ Toen riep de vleermuis verschrikt: ‘O ramp! Sta haar verzoek niet toe;
ik smeek het u, o Heer! De Slang is valsch en haat den mensch. Zij zal haar vlugge
voeten slechts gebruiken om de menschen, die de pisang kweeken, waarvan ik met
mijn kinderen leef, te verdelgen.’ ‘Zoo,’ sprak nadenkend de Heer,
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‘dat wist ik niet! Als dat zoo is, zal ik de slang zeker geen voeten schenken en moet
zij maar altijd moeizaam blijven schuifelen.’
Verheugd keerde de vleermuis terug. Maar de listige slang wist weldra de toedracht,
zij werd woedend en zwol van kwaadheid, en toen zij de vleermuis ontmoette, siste
zij haar toe: ‘Pas op, vleermuis; ik dank het jou, dat ik geen voeten krijg? Welnu; ik
zal jou en je jongen vervolgen, waar ik je vind en niet rusten, voor ik je geheele
geslacht heb uitgeroeid!’ ‘Werkelijk?’ spotte de vleermuis; ‘probeer wat je kunt. Ik
en mijn kinderen, wij zullen voortaan als wij slapen willen in de boomen gaan hangen
met het hoofd omlaag! Onze oogen zullen je tijdig zien aankomen; probeer, wat je
kunt!’ Schuimend van woede schuifelde de slang weg. Zij ontmoette den Wind en
beklaagde zich bitter over het gedrag van de vleermuis. ‘Wacht,’ zei de Wind; ‘ik
zal je wel helpen.’ En de Wind vloog op en rende naar de hemelpoort en schudde
aan den klopper. ‘Wie is daar toch,’ vroeg wederom de Heer. ‘Ik Heer, de Wind!’
‘En waartoe komt ge me storen?’ De Heer was boos, omdat hij zoo vaak werd lastig
gevallen in zijn drukke besognes. ‘Och Heer,’ suizelde de Wind; ‘geef mij toch een
huis! Ik ben een moede zwerver zonder woning en het eeuwig zoeken maakt mij
zwak.’ ‘Zoo,’ sprak de Heer peinzend; ‘daar moet ik eerst eens over nadenken; tot
zoolang moet ge maar blijven zwerven.’
De Wind zakte af; maar zijn bezoek aan den Hemel werd ruchtbaar en de steeds
angstige Vleermuis kreeg achterdocht. Ten derden male toog zij ter reize vol spanning,
en wederom dreunde de klopper op de hemelpoort. ‘Houdt het nooit op,’ riep geërgerd
de Heer; ‘wie is daar?’ ‘Het is niemand dan ik, Heer; de kleine vleermuis,’ klonk
schuchter het antwoord. ‘Nu, wat wilt ge dan?’ ‘Och, mijn lieve Heer; men vertelde,
dat de snelle Wind U bezocht; dat kan niets goeds beduiden; och, zeg mij toch, wat
hij kwam doen?’ ‘Wel, hij klaagde over zijn dakloos zwerven en kwam mij vragen
om een eigen huis. Ik heb hem voorloopig teruggezonden.’ De vleermuis zag het
gevaar in en zeide haastig: ‘O Heer, geef hem geen woning! Hij zou nooit aan kracht
verliezen en, onweerstaanbaar, zich tegen de menschen keeren; hun huizen en hun
pisangplanten zou hij wegblazen! Hij heeft de Slang beloofd haar tegen de menschen
te zullen helpen! “Oo!” zei de Heer langgerekt en als voor zich heen; dat wist ik niet;
als dat waar is, schenk ik den Wind zeker geen woning en moet hij rusteloos blijven
zwerven en zoeken! “Heb dank, goede Heer!” en blijgezind nam de vleermuis
afscheid.
De Wind, die overal komt, hoorde spoedig van dit bezoek, en de eerste
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maal, dat hij de Vleermuis ontmoette, blies hij: “Ha, jij vleermuis, jij stokebrand;
door jou heb ik een vaste woning verbeurd! Wacht maar, ik zal jou en je kinderen
zoo lang plagen en doen tuimelen op mijn adem, tot er geen plekje ter wereld meer
is, waar je rustig leven kunt?” “Werkelijk?” klonk luchtig het spottend antwoord;
probeer het maar, heer Wind! Maar ik kruip met mijn kinderen in het opgerolde blad
van de pisang-plant. Schud dan maar zoo hard je kunt; je zult ons niet deren!’
Sedert dien is de vleermuis de trouwe vriend gebleven der menschen. Zij eet hun
vruchten; als zij slaapt hangt ze met den kop omlaag aan hun boomen; en het
opgerolde, nog niet ontplooide blad van de pisang-plant is haar en haar kinderen een
veilige wijkplaats. Uit dank vangt zij 's nachts de lastige muggen en vliegen en andere
insecten, die met hun gonzen- en steken den slaap der menschen komen storen.
Bondowoso.
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De Martini-Toren te Groningen
door Louise Feith aant.
ROME is niet in één dag gebouwd. Deze gedachte wordt al spoedig opgewekt bij hen, die voor het eerst aan den voet
staan van nevensgaanden reus, van hem, die niet alleen zijn vleugels beschermend
uitslaat over de stad, maar zijn blikken tot ver daar buiten laat gaan, over het Oldambt
de Ommelanden en de wuivende korenvelden in het Noorden.
En zij, die daar eenzaam op de groote boerenhoeven wonen, of eeuwen geleden
op de Ommelander borchen, zij zien en zagen hem aan den horizon zich slank
verheffen en zij weten, dat die reus ginds aanduidt; dè stad, het centrum van de
provincie. Maar eerst recht gaat hij tot hen spreken, als zij nader komen, en stil aan
zijn voeten staan en eerbiedig tot hem opkijken, om zich dan menschelijk klein te
gevoelen. Als ze dan de kolossale Bentheimer steenen bekijken, waaruit het grootste
deel is opgebouwd, dan komt bij menigeen de wensch boven, dat deze steenen spreken
konden om te vertellen van de doorleefde eeuwen, want gezamenlijk getuigen ze
stilzwijgend van een machtig verleden.
En de vragen dringen zich op: Wanneer en door wien en waarom werd hij
gebouwd? En waarom heeft hij (zooals Dr. Peters het in zijn opstel ‘de Sint
Maartenstoren te Groningen’, Gr. Volksalmanak 1904, het noemt) ‘een gothisch
lichaam, met een renaissance-kop?’
Ja, àls de oude toren kon spreken... wat zou hij trots vertellen, hoe hij werd geboren
door de kracht der eenheid van de bewoners van de stad en Ommelanden, hoe in de
XVde eeuw door een gemeenschappelijk samenwerken van haar inwoners, de stad
op een dusdanig peil van kunst en handel werd gebracht, dat de Groningers behoefte
gevoelden, hun glorie naar buiten te uiten en wel door het bouwen van een toren,
nòg grooter en mooier dan de vroegere Sint Maartenstoren, op 25 Juni 1468 ingestort.
En zoo verrees de tegenwoordige Martini gedurende 1469-1482, in een korter
tijdperk, dan een van de andere Nederlandsche torens ontstond, omdat daarbij het
één-voelen en als gevolg daarvan ook het noodige geld ontbrak.
En zoo heeft hij zich verheven tot aan den avond van 15 Maart 1577, den dag
waarop de Waalsche troepen de stad verlieten, een feit, dat de Groningers
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zóó verheugde, dat ze o.a. een vreugdevuur in den top van den toren ontstaken, die
daardoor zoo heethoofdig geworden, zijn kop verbrandde. Eerst in 1627 werd die
hem weer teruggeschonken, en nu in renaissancestijl en van hout, met als windvaan
alleen Sint Maartens paard in top en niet meer, zooals vroeger, een groot ijzeren
kruis, waarop Sint Maarten zelf te paard, zijn mantel in tweeën scheurend om de
helft daarvan aan een arme te kunnen geven. Het Protestantisme had intusschen ook
zijn intrede in de Martinikerk gedaan. Trots menigen storm, waarbij zijn kop heen en weer slingerde en trots menig
onweer, waarbij de bliksem hem trof, staat dit monument er nòg en duizenden
bewonderen zijn slanken, bij elken trans toeloopenden vorm, zijn hooggewelfde
poort en den helaas weinig zichtbaren, sierlijk gebeeldhouwden hoofdingang, thans
door huizen afgesloten. Wie is de ontwerper, de beeldhouwer van dit monument?
Wiens geest was zoo ruim om eigen klein leven op den achtergrond schuivend, al
zijn krachten te geven aan het scheppen van iets groots voor toekomstige eeuwen?
Helaas blijft de Martinitoren zelf het antwoord schuldig, evenals de oude
kroniekschrijvers uit dien tijd. - Stil! Luister! De toren verheft zijn stem! Zij, die aan
zijn voeten staan, verdiept in het verleden, worden plotseling tot de werkelijkheid
geroepen. Ze luisteren naar het opwekkende carillonspel en naar de slagen, die nu
zwaar over de stad dreunen. En zich omkeerend, beseffen ze, dat het immers Dinsdag
en dus marktdag is, en terwijl ze zich midden tusschen de hun waren aanprijzende
joden begeven en zich mee verdringen voor de kraampjes met de ‘beslist goedkoopste
en beste artikelen’ boeit hen tegelijk die stem van boven, die met zijn zang het geheele
gedoe daar beneden nog vroolijker en levendiger maakt.
Stellig heeft Dr. Berlage op zoo'n moment den toren geteekend, stralend in de
morgenzon, waardoor zijn kop zoo diep groen koperkleurig kan zijn; wanneer de
linnen verkooptentjes oplichten en de machtige stem van omhoog de honderden
menschen met haar afwisselende liederen overstemt, van ‘die lustige Witwe,’
volksversjes, fragmenten uit Beethoven's sonates, tot Chopin's Marche funèbre toe.
De Martinitoren leeft mee met de Groningers, deelt in aller vreugde en smart, laat
zijn vlag wapperen op feestdagen, zingt dan slechts vreugdeliederen, terwijl het wel
schijnt dat op Oudejaarsavond zijn twaalf slagen extra plechtig en meevoelend
klinken. Vroeger luidde hij ook begrafenissen uit; nu wordt de 2 M. hooge klok alleen
nog maar geluid bij héél groote
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gebeurtenissen, zooals bij de geboorte van prinses Juliana en op 28 Augustus 1922,
den herdenkingsdag van Groningen's ontzet, toen 250 jaar geleden.
En tot voor een paar jaar zweeg hij ook 's nachts niet, dan hield hij niet alleen een
wakend oog over zijn onderdanen, maar tevens klonk er elk kwartier uit vier raampjes
een vroolijk hoorngetoeter, beduidend dat alles veilig was in den omtrek. Toen echter,
na ruim dertigjarigen dienst den ouden torenwachter dit vermoeiend leven te zwaar
werd, besloot de gemeenteraad geen plaatsvervanger meer aan te stellen. Wel ging
door dit besluit weer een stukje poësie uit het leven van de Groningers verloren.
Terecht heeft Van der Ven zijn boekje over de carillons in ons land ‘De torens
zingen’ genoemd. Moge de Martinitoren te Groningen nog vele eeuwen het wel en
wee van zijn onderdanen in zijn lied uiten en tevens door zijn schoonheid menig
schilder dwingen het beste wat in hem is, de menschheid te openbaren.
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Herinnering
door A.F.A. van Royen-Saltet
HET is lang geleden dat, met de oude man, ik langzaam, want hij was vermoeid de hoogte opging. Het alles verwachtende van jeugd was in mijn hart en de Lente
toonde op dezen vroegen voorjaarsdag voor het eerst dien zachten toover van haar
lach. Wij beklommen den heuvel vanwaar 't tot in verten wegijlende laagland aan
de overzijde der rivier, door dunne nevels heen zichtbaar werd. Voet voor voet gingen
wij; met iederen stap won ons uitzicht aan ruimte en allengs verging de wazige mist
tot waterklare puurheid. 't Was of wij beiden boven de wereld uitrezen. - Vertrouwelijk
schoof ik mijn warme hand in zijn zeer koude, wat mij even huiveren deed. ‘Is mijn
hand niet heerlijk warm?’ vroeg ik. ‘Is mijn hand niet heerlijk koud?’ - en het groote
rustige gelaat keerde zich tot mij, hij keek over de laag geschoven brilleglazen en
lachte stil.
Peinzend liep ik verder mee en ik voelde de luwe lucht als een weelde langs mijn
wang en haren strijken. Bij een bocht van 't paadje waren daar de jonge crocussen,
een vloot van paarse en witte zeiltjes opstekende uit de groene graszee. Nog een
buiging in het wegje en wij stonden op de hoogte. Het vergezicht aan den overkant
had nu een aan de wereld onttogen wijdheid gekregen, waarin het bizondere geen
waarde meer scheen te hebben. Groote blanke wolken dreven over, als rustige
gedachten die voerden naar dat ééne verre doel dat nooit bereikt wordt, maar dat
wenken blijft verder dan de verste verten, - naar de lichtende Oneindigheid. Lang zagen wij 't aan; toen keek ik op naar het verheven voorhoofd, zoo zacht
omwaaid door de grijze vlokken haar. Met zijn gestrekte stok beschreef langzaam
hij een halven cirkel voor zich uit, een groot gebaar, als was het Eeuwige hem
gemeenzaam geworden. Ik was ontroerd - ik wist toen niet waarom. Wij keerden
terug en even was mij de gewone wereld vreemd.
Mijn lieve Oude beklom niet weer den heuvel - toen er de crocussen nog eens
bloeiden was hij reeds ingekeerd tot de volkomen Harmonie.

Bij een roos van J. Voerman
Naar 'n witte roos, een geschilderde, heb ik lang gekeken, - tot zij geheel onwezenlijk
voor mij werd en ik zoo diep bewogen was, dat ik naar iets
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anders zien moest om mijn ontroering stilaan te doen vervloeien. - De schilder,
peinzend aan een witte roos, liet die gedachte tot voor zijn lippen komen, - dan wilde
hij haar zeggen gaan, maar de ziel spreekt niet, - ik geloof zij zuchtte even, en
zuchtend gaf zij toen dit witte wonder. Zooals de schapen van de heide, laat
Door 't groene avondlicht gaan, dat wie staat
Op een bemosten heuvel, ze ziet gaan
Van den heizoom en in een donk're laan,
Den hoek om..............
H. GORTER

Dat wij het booze doen, is niet het erge; maar dat wij er ons aan g e w e n n e n het
booze te doen.
I. VAN DEN BERGH.

[October 1923]
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Toen ik dertien jaar was
door Geertruida Carelsen
DERTIEN jaar oud te zijn, dat is voor mij zeven-en-zestig jaar geleden. Maar de
herinnering daaraan staat mij nog duidelijk genoeg voor den geest. En om die te
verlevendigen heb ik een heel eenvoudig toovermiddeltje: de geur van dingen die
mij toen omringden.
Zoo bijvoorbeeld van een bosje witte klaverbloemen. Als ik die ruik, doemen
eensklaps uit lang vervlogen dagen niet alleen allerhande feiten, maar ook de daaraan
toen verbonden gevoelens voor mijn verbeelding op.
Want wij waren toen pas buiten gaan wonen; en velerlei eigenaardigheden van
het buitenleven maakten diepen indruk op mij. Ik keek rond, spitste mijn ooren, vroeg
en kreeg antwoorden en dacht over alles, op mijn manier, na. Mijn schooltijd had ik
toen reeds achter den rug. Het zitten op houten banken, in gesloten gelederen, met
al zijn lief-en-leed onder het leeren lezen, schrijven, rekenen en wat daar verder aan
vast hing, behoorde toen al tot de opgeborgen ervaringen, waarvan ik blij ben ze
doorleefd te hebben. Ik dacht graag aan mijn schooltijd terug, zooals ik dat nog doe,
vooral omdat het ‘hoofd’ (toen ‘bovenmeester’) zulk een goed verteller was. Het
aangenaamst bestaan in mijn geheugen de aardrijkskunde-lessen, die steeds dààrop
uitliepen, dat wij, hangend aan 's mans lippen en met den blik gevestigd op het puntje
van zijn langen tooverstaf, als touristen de kaart van Europa bereisden. Toen ik, veel
later, den waterval van Schafhausen in werkelijkheid te zien kreeg, dacht ik, over
alles wat daartusschen lag, heen, het eerst aan wat ons daaromtrent bij zoo'n
gelegenheid op school verteld was.
Ik kreeg nu verder les in huis. Er werd trouw de hand aan gehouden dat ik dagelijks
mijn werk afmaakte, meestal bestaande uit vertalingen en opstellen. Ik had daar
doorgaans wel plezier in; maar aangezien ik op dit stuk geen kameraadjes van mijn
leeftijd had - ik was de oudste van 't gezin - vond ik het wèl zoo gezellig, met de
groote menschen mee, aan huiselijke bezigheden te helpen... Ons buiten-huishouden
was destijds groot en druk; er viel veel te beredderen; mijn moeder hield bij alles
zelve het bestuur in handen over den arbeid van het personeel. Ik behoefde niet mee
te doen; maar ik mocht wel, als ik wou.
Ik herinner mij een prachtigen September-namiddag, midden in den
slaboonen-inmaak. Men was daarmee bezig in den tuin, onder een grooten
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boom. Het zag er zoo aanlokkelijk uit, tusschen al die mandjes en die witte doeken
en die groene boonen. Breken had ik vroeger wel al meer gedaan; nu mocht ik voor
het eerst mee-afhalen: nauwkeurig viermaal elke boon en ter dege op de ‘haren’
passen en zorgen mij niet in de vingers te snijden. Ik genoot innig die bedrijvigheid.
- Zoo ging het meer en meer. En ik dank het aan die voortdurende afwisseling van
hoofd- en handenwerk, dat ik in geen van beiden tegenzin gekregen heb.
Ik las veel. 's Wintersavonds las ik mijn moeder voor, meest uit geschiedkundige
werken of wetenschappelijke artikelen uit tijdschriften, voorzoover die binnen mijn
bevatting vielen. En ook voor mij zelve, ontspanningslektuur; maar dan liefst in de
oorspronkelijke talen. Viel dit soms moeielijk, dan werd mij aangeraden, er een
dictionnaire bij te nemen, en van elke bladzij minstens één woord op te zoeken. En
nog een andere raad werd mij door mijn ouders gegeven, namelijk om telkens als ik
een boek uit had, op te schrijven hoe ik het gevonden had. Zoo leerde ik mij
rekenschap geven van mijn eigen meeningen, - een oefening die mij later zeer te
stade is gekomen.
Behalve op boeken, oefende ik natuurlijk ook kritiek op wat ik om mij heen zag
gebeuren. Ik vond dat de meeste menschen veel dingen verkeerd deden. Af en toe
kreeg ik een waarschuwing, als ik mij waagde op terreinen, die boven mijn bereik
gingen. Dan klonk het: ‘je praat naardat je verstand hebt!’ Maar overigens had ik
groote vrijheid in het uiten van mijn oordeel, ook waar dit ongunstig uitviel. Meestal
betrof dat de overbodige behoeften, die zooveel personen zich scheppen, en waaraan
zij zich verslaven, tot last van zichzelf en anderen.
Bij intuïtie vermeed ik dien last. Veeleischend op het punt van licht, lucht en
vrijheid van beweging, was ik het heel weinig ten opzichte van weeldeverwenningen.
Ik at wat de pot schafte en mijn levenslust was onafhankelijk van kleine
wederwaardigheden. Voor luxe-artikelen voelde ik weinig, omdat ik ze per slot van
rekening veel minder mooi vond dan levende natuur-voorwerpen: dieren, planten en
de blauwe hemel met zijn wolken en zijn avondtinten. Gekleed was ik het liefst zoo,
dat ik onbezorgd tegen weer en wind kon, zonder om ‘mode’ te geven.
Een geliefkoosd mikpunt voor mijn jeugdige kritiek was een span volwassen jonge
dames, die juist bijzonder veel aan mode-artikelen hechtten, er van op de hoogte
waren en er mee paradeerden. Zoo vaak zij voorbij kwamen, terwijl ik in den tuin
bezig was, overviel mij de lust, ze met mijn hark te enteren, een bloempot op haar
hoofd te zetten of mijn schoffel aan haar hoed op
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te hangen. Dat was niet om haar pijn te doen, maar alleen om mijn bloed te koelen
aan een holheid, die ik minachtte en waarin zij haar kracht zochten en vonden. Ik
heb zulk een inval nooit ten uitvoer gebracht; daarvoor zorgden ontzag voor mijn
ouders en dergelijke kalmeerende drijfveeren. Maar ééns, toen, bij een bezoek, eene
dezer schoonen zich erg gewichtig maakte over het fijne onderscheid tusschen ik
weet niet welke nouveautés, zei ik, hardop, om het hoekje van de deur, haar
gemaniereerde spraak met overdrijving nabootsend:
‘Weet u het fijne onderscheid tusschen een pauw en een uil?’...
Daarvoor was ik dertien jaar. Later heb ik er wel een beetje spijt over gehad, toen
ik de ervaring opdeed, dat die twee modepoppen per slot goedige wezens waren. En
vooral toen ik inzag: dat haar holheid minder aan hààr te wijten was dan aan den
kring, waarin zij opgevoed waren, - zooveel enger en saaier dan dien, waarin ik het
voorrecht had op te groeien.

Sprookjes-nacht
door K.F.J-de C.W.
Het bosch ligt wazig in de schemering;
De wind strijkt zachtjes door de hooge boomen.
O, luister stil! dan zullen straks misschien
Bij zilv'ren maneschijn de elfjes komen!
Er vaart een trillend huiv'ren door het bosch;
Geen vogeltje durft meer zijn liedje zingen:
De elfenkoningin daalt op het mos,
Omgeven door een schaar van hovelingen.
Een liedje, zacht, ruischt door de denneboomen
En tooverglans omgeeft den elfenstoet.
't Is nacht, een nacht van wond're sprookjesdroomen
-----------------Totdat de zon den dag herleven doet.

Droom en Daad. Jaargang 1

164

De schande
door Marie Schmitz
WAT 'n geluk dat het zulk mooi weer was, juist vandaag! Zoo blauw was 't in geen
dagen geweest, zonder éen wolkje. Nu scheen vanmiddag de zon op het binnenplaatsje
bij Juffrouw Annebetje, op de groene boompjes in de potten, op den lichten muur...
Dat scheen dan in het kamertje terug, zoodat 't daarbinnen net was of er buiten een
groote lamp brandde. Het zou lang licht zijn, heerlijk lang licht om kleuren te kunnen
zien... dat was goed, want ze mocht immers lapjes uitzoeken die Juffrouw Annebetje
nog voor haar had... éenig!... Morgen Zondag... ze zou dadelijk aan een nieuwe
poppenjurk beginnen en misschien ook wel een manteltje... maar dat was moeilijk!
Maar wat ze toch wel te vertellen mocht hebben, Juffrouw Annebetje?... Dat was
eigenlijk nog leuker dan de poppenlappen, want je kon met geen mogelijkheid raden
wat het was, al peinsde je er voortdurend over... Leentje heesch zich wat omhoog in
de bank, waarin ze zoo langzaam aan ál dieper was weggezakt. Twaalf uur was het...
de arme-kinderen-school aan den overkant ging uit, het was ineens vol geschreeuw
buiten en je hoorde de klompen klepperen over de steenen. Nu zou dadelijk hier de
bel gaan... ze zat al klaar, haar atlas dicht, het boek en het schrift er boven op... dit
uur was eigenlijk zoo vanzelf maar om gegaan... wat een geluk dat ze geen beurt
gehad had... ze had heel dit uur niet opgelet, geen oogenblik... Hoe kon je dat ook
als je aldoor aan zoo iets prettigs moest denken... en dan aardrijkskunde!...
Was 't niet of ze vanzèlf ging met dien wind in den rug? Die duwde haar in éen
vaart de gracht langs, waar het water in dikke rimpels golfde, terwijl er anders haast
geen beweging in was. Toch hijgde ze van het draven toen zij aanbelde thuis. Wat
'n éenig plein was 't toch waar zij woonden, zoo stil en met die groote boomen! 's
Zomers was 't net een lage groene tent, maar nu waren de takken kaal en strak en
daarachter zag je het blauw. Hè, wat teutte Maartje weer met opendoen! Leentje
trappelde op ongeduldige voeten.
Nu koffiedrinken alleen nog en dan kwam er niets meer, dan lag de middag zoo
heerlijk open vóor haar. Maar ze begonnen laat, want natuurlijk kwam juist vandaag
Vader zoo laat thuis. Leentje keek met booze oogen naar de klok terwijl ze haastig
aan haar boterhammen begon.
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‘Heb je den geeuwhonger?’ plaagde Frans, terwijl hij, krom gebogen over zijn bord,
Leentje's vlugge eten nadeed.
‘Och jô!...’ bromde Leentje kwaad, maar ze zei niet meer, want ze had juist zoo'n
erg vollen mond.
‘Stik er niet in,’ zei Frans nog.
Van onder zijn blonde wenkbrauwen keken Pa's blauwe oogen eens naar Leentje
toe. Hij was aan 't kaas snijden, zijn groote linkerhand omspande bijna het heele
Edammertje en de andere haalde er het mes doorheen, dat er een groote, overal even
dikke plak afkwam. Zoo'n plak op je boterham, die stak er aan alle kanten overheen.
‘'k Heb haast,’ zei Leentje voor zich heen, terwijl zij een nieuwen hap in haar
mond stak.
‘Jongste telg van me,’ zei Pa, ‘begin jij nu al mee te draven in den wedloop van
het leven? Ik heb tot op den dag van heden niet geweten dat ik zulke voorlijke
kinderen had. Hoe oud ben jij?’
‘Tien,’ piepte Leentje benauwd.
‘Dan heb je nog even zooveel jaren den tijd met je te haasten.’
Leentje's voorhoofd trok in dikke rimpels, terwijl ze kauwend en zwijgend naar
Vader keek. Wat bedoelde Pa daar nou? Dat ze langzamer moest eten? Achter Maartje
om die kwam de tafel afnemen slipte Leentje de kamer uit, de gang in. Niemand lette
op haar, fijn! Nu gauw weg.
‘Ho 'r 's even, snelvoetige jonkvrouw, waar gaat dat heen?’
Leentje, bedremmeld stil bij den kapstok, draaide haar muts in haar handen om
en om. Pa stond daar achter in de gang, breeduit, zijn handen in zijn zakken en blies
een groote rookwolk uit van zijn pas aangestoken sigaar. ‘Uit...’ zei Leentje, niet al
te luid.
‘En gaat dat zoo maar, zonder permissie van hoogerhand?’
‘'k Mag toch altijd uit, als 't niet regent!’ zei Leentje boos, maar een beetje onzeker
toch. Je wist nooit precies of Pa grappig-kwaad was of écht kwaad.
‘Behoort mìjn kroost ook al tot de vrijgevochten jeugd van deze verdorven eeuw?
Zeg 's, waartoe dienen vaders en moeders?’
‘Weet ik niet,’ zei Leentje ongeduldig. Buiten sloeg het twee.
Vader's schaterlach daverde zoo hard door de marmeren gang dat Leentje vanzelf
moest meelachen.
‘Goed zoo, kind van me! Zeg maar: vaders en moeders zijn in onzen tijd een
zinloos anachronisme. Dat bedoel je toch, nietwaar?’
Leentje knikte haastig. ‘En mag ik nou maar weggaan?’
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‘Welzeker, ga!’ zei Pa, nog lachend. ‘Je zult het ver brengen in de wereld.’ Leentje
was al bij de deur. ‘Maar bel eerst even bij Mijnheer Walehoven aan om den brief,
dien hij je zal laten wegbrengen.’
Voor de deur van Mijnheer Walehoven z'n huis, dat precies eender was als het
hunne - alleen hingen er andere gordijnen voor de ramen, waardoor het toch heel
anders leek - stond Leentje te wachten en tuurde langs de blauwe horren in de donkere
voorkamer. 't Was er altijd donker door de laag gezakte rolgordijnen en door de
zware overgordijnen die ook al nooit heelemaal open waren. Als je er naar binnen
keek, dan herinnerde je je precies hoe 't er rook: zoo muffig en zoo raar. En de bel
klonk hier ook heel anders dan de hunne, zoo zwaar, net een kerkklok. Je kon echter
merken dat hier maar twee ouë menschen woonden en bij hen een heeleboel jonge...
Ja, die lucht in de voorkamer was toch precies zooals ze 't zich herinnerd had...
waar die toch vandaan zou komen? Leentje, op een puntje van een groote trijpen
stoel, tuurde de kamer rond. Naar moest dat zijn om hier te wonen, in zulke sombere
kamers... die kast met glazen deuren was wel mooi... maar misschien vonden ouë
menschen dat juist wel prettig, dat donkere... Mevrouw was bijna altijd ziek en
Mijnheer leek ook wel ziek nu... hij had een dikke witte das om en hij liep op wollen
toffels... Als hij nu maar gauw kwam! Waarom zij dat nu juist moest doen... flauw
van Pa! Of niet net zoo goed Frans of Dolly... o daar ging de deur open...
Mijnheer Walehoven drukte er den postzegel nog eens goed op vast vóor hij den
brief aan Leentje gaf. ‘Op het postkantoor, kind,’ zei hij terwijl hij zich omdat hij
zoo erg lang was, heelemaal vooroverboog naar Leentje, ‘niet zoomaar in een bus!
Op het postkantoor!’
‘Ja Mijnheer,’ zei Leentje en ze keek naar Mijnheer Walehoven z'n handen die
zoo mager waren en zoo beefden. Zou hij al zóo oud zijn... Of kwam dat doordat hij
ziek was? Zij liep op haar teenen de kamer uit en de marmeren gang door, die eender
was als thuis, en toch zoo anders. Bij de voordeur keek ze nog eens op; ja hij was
vast wel erg ziek, Mijnheer... hoe wit zag hij, en zoo rood zijn oogen...
En nu draafde ze het plein af, onder de strakke boomen, waarachter de lucht blonk.
Hè wat was 't toch akelig stil in een huis van enkel ouë menschen! Maar bij Juffrouw
Annebetje dan? Die was ook oud, en maar heelemaal alleen... en daar was 't juist zoo
heerlijk al was 't er stil! Juffrouw Annebetje was altijd blij... was 't dat? Och nee, dat
toch niet alleen... nee, die dingen begreep je nooit, al piekerde je erover...
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Ja, hoe moest dat nu met dien brief? Schuin over Juffrouw Annebetje's winkel was
een bus... maar daar mocht ze hem niet in gooien... En het postkantoor was heelemaal
een anderen kant heen. Als ze daar nu eerst nog heen moest, hoe lang duurde het dan
niet vóor ze bij Juffrouw Annebetje was? Langzaam slofte Leentje langs de smalle
stoep naar het winkeltje toe, peinzend... eerst maar even gaan?... alleen maar even
vragen wat dat wàs dat de Juffrouw te vertellen had? En dàn even gauw den brief
wegbrengen? Welja... dat kon toch wel. Leentje bekeek de enveloppe, het adres, den
postzegel... als ze hem maar niet kreukte of vuil maakte, of verloor!... wacht, ze zou
hem zoolang wegbergen in den zak onder haar jurk... zóó!
Met een rukje deed Leentje de smalle winkeldeur open, want dan bleef het belletje
zoo heel lang doorrinkelen en dat was zoo'n leuk gehoor. Langzaam minderden de
klankjes en werden ál zachter in den stillen winkel, waar niemand was. Leentje voelde
haar hart zachtjes bonzen terwijl zij naar het kamertje tuurde dat dicht was, en dan
weer naar de gangdeur, of vandaar soms de Juffrouw kwam. Maar nee, ze was boven,
achter het gordijntje zag je haar al komen, de deur ging open... wat was 't daarachter
licht!... De moesjesgordijnen voor het raam waren wijd open; op het binnenplaatsje
stonden de groene boompjes voor den zonbeschenen muur. De piet in zijn kooitje
sprong van stokje op stokje, soms pikte hij eens aan zijn tralies, soms floot hij opeens
en was dan weer stil. In de vensterbank, dicht bij Juffrouw Annebetje's stoel, stond
een potje met vier vuurroode tulpen. Het kleine zwarte klokje sloeg éen slag: half
drie.
Leentje blaasde een diepen zucht uit terwijl zij rondkeek.
‘Wat is 't hier weer prettig!... Kijk de piet eens dansen... en wat heerlijk dat de zon
zoo schijnt!...’
‘Ja,’ zei Juffrouw Annebetje, ‘'t is haast een voorjaarsdag.’
Zij had een groote mand bij zich staan, die propvol zat met allerlei dingen, zóoveel,
dat je niet zien kon wat 't allemaal was. En op een stoel stond een platte vierkante
doos, die ook al zoo vol was, dat het deksel niet dicht kon. Allerlei kleurigs stak
eruit. En van het kastje was een la uitgetrokken, die ook al vol lag. Leentje's oogen
gingen blinkend van het een naar het ander, hoe gezellig rommelig was 't hier vandaag!
Wat zou dat allemaal zijn?’
‘Kijk,’ wees Juffrouw Annebetje naar de doos op den stoel, ‘daar moet je maar
eens in snuffelen straks.’
‘O!’ fluisterde Leentje haast beklemd.
Het was een tijdlang heel stil, want Juffrouw Annebetje zei niets. Zij rom-
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melde wat in de groote mand die naast haar stond, of ze wat zocht, maar dan zat ze
weer met stille handen en tuurde voor zich uit. Soms zuchtte ze eens zachtjes ‘ja-ja...’
en streek eens over haar voorhoofd.
Leentje leunde lui in haar stoel en keek eens naar de doos met lappen. Wat daar
allemaal wel bij zou zijn? Strakjes mocht ze uitzoeken... strakjes... eerst zou Juffrouw
Annebetje haar iets vertellen... Zou de Juffrouw er niet meer aan denken... zou ze 't
eens vragen? Nee, nu niet, het was zoo stil en de Juffrouw zat zoo erg te denken...
Als er fluweel was bij die lappen, dan maakte ze stellig een manteltje... wacht, ze
kon vast bedenken hoe ze 't doen zou... En ze kon 't ook zoometeen aan de Juffrouw
vragen, die zou 't wel weten... Wat lekker stil en warm was 't hier nou... en zoo licht
met die zon... je ging vanzelf zitten neuriën... wat was dat ook alweer voor 'n liedje?...
O ja, het orgel speelde 't, dat iederen Vrijdag door de stad ging. Zoo'n mooi zacht
wijsje toch... daar werd je heelemaal blij van... Of kwam dat doordat ze hier zat?
‘Ach ja,’ prevelde Juffrouw Annebetje, ‘zoo komt er aan alle dingen een end, al
kan een mensch 't zich niet begrijpen.’ Zij schudde zachtjes haar hoofd en keek recht
voor zich uit, alsof ze alleen in de kamer was. Leentje zei niets, maar zij zat ineens
rechtop. Nu kwam het, dat voelde je... Maar wát... wat?... ‘Te denken dat ik meer als
dertig jaren hier gezeten heb, in ditzelfde huisje, in ditzelfde kamertje... en dat ik nou
over een half jaar... over een maand of wat hier niet meer zitten zal.’
Leentje's oogen werden wijd terwijl zij naar Juffrouw Annebetje's oud gezichtje
tuurde, dat nu zoo zorgelijk keek. Van achter de brilleglazen kwamen de grijze oogen
naar haar toe; Juffrouw Annebetje knikte eens met een klein lachje dat bijna geen
lachje was.
‘Ja kind, zoo gaat 't. Dertig jaren is een heele tijd... een half menschenleven... maar
nou is 't gedaan.’
Leentje wou wat zeggen, vragen, maar het was of haar stem vast zat, diep in haar
keel, waar het klopte en heet was. O, wat was dit dan opeens?... Alle dingen werden
anders, akelig... koud werd je ervan... en toch begreep je 't nog niet goed... Eindelijk
kon ze hakkelen:
‘Gaat u dan weg?’
Het was een lang verhaal en Leentje begreep er niet veel van. Maar wat kwam het
er ook opaan? Het eene, dat ze wèl begreep was zoo verschrikkelijk: Juffrouw
Annebetje ging haar zieke zuster oppassen, die in een andere stad woonde en ze
kwam nooit meer terug.
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‘Zie je, kind,’ zei Juffrouw Annebetje, en ze praatte nu net alsof ze tegen een groot
mensch praatte, inplaats van tegen een kind, ‘we worden allebei een dagje ouër, me
zuster en ik... me zuster is nog vier jaar ouër dan ik. Nóu kunnen we nog wat
gezelligheid aan mekaar hebben... me zuster is niet bepaald ziek, zie je, maar ze
sukkelt veel, en dan moet er toch iemand bij haar zijn. En wat zal ik hier dien winkel
nog anhouën? De menschen loopen toch naar de mooie nieuwe winkels, die groote
zaken, waar ze van ieder artikel een groote keus vinden... Begrijp je?’
‘Ja...’ fluisterde Leentje strak, haar klamme handen om den stoel heen, haar wijde
oogen naar Juffrouw Annebetje toe.
‘Ach zie je, kind, het leven is toch al niet zoo prettig dikwijls, en me zuster heeft
wèl haar deel gehad van moeilijkheden en verdriet... als ik haar dàt nou nog mag
geven op haar ouën dag, een beetje verzorging... wat gemak... Ja, en ik word zelf
toch ook een daagje ouër... dan wil een mensch niet zoo alleen meer zijn...’
O, nu moest ze heel stil zitten met haar oogen, want opeens waren die vol tranen...
als je knipte, dan vielen die over de randjes heen en dat moest niet. Dat Juffrouw
Annebetje wegging, vreeselijk was het, maar dat ze dit allemaal zoo zei... en ze keek
zoo lief, met zulke zachte oogen... daar kon je haast niet naar luisteren... dat maakte
't ineens dat je huilen moest.
Wat was er nu nog voor prettigs aan om lapjes uit te zoeken? En er was nogal
zooveel! Ze mocht 't zelfs wel allemaal hebben, zei Juffrouw Annebetje. ‘Maar je
Moe zou niet weten waar je mee thuis kwam.’ 't Kon haar niets meer schelen wat ze
kreeg... of niet kreeg... ze ging toch geen poppenjurk maken en geen manteltje, dat
was nu toch allemaal akelig. Iets prettigs was niet prettig meer als er zoo iets ergs
was. Dat maakte alle dingen naar.
Met haar pakje onder den arm, boven aan het trapje, keek Leentje nog eens in het
kamertje rond. Hoe plezierig was 't hier toch, nu vooral, nu er zooveel te kijken en
te snuffelen was! En dat ging nu weg, heelemaal, voor altijd. Fluisterend voorzichtig
durfde ze nu vragen:
‘Gaat u... al gauw weg?’
‘Tja...’ zei Juffrouw Annebetje peinzend, ‘dat hangt ervan af. Als ik de boel kwijt
ben hè, als alles geregeld is. Na de volgende week begin ik uit te verkoopen... daar
moet ik nu eerst nog een boel voor in orde maken... prijzen en zoo... en een biljet
voor 't raam...’
‘Och...’ smeekte Leentje, ‘mag ik dan alsjeblieft helpen, prijsjes schrijven... ik zal
't zoo vreeselijk netjes doen!’
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Dat mocht, beloofde de Juffrouw.
Waren er nu wolken dat 't al zoo donker was? Nee, de lucht was helder, maar de
zon zag je toch niet meer. Zou 't al zoo laat zijn? Och, wat kwam 't erop aan? Ze trok
hard aan de bel, hij bleef lang narinkelen, Maartje zou er wel wat van zeggen. Maar
het kon haar tòch niks schelen. Huilde ze nou toch... en ze wou niet huilen!
‘Kan je nog later komen?’ bromde Maart. Maar Leentje zei niets terug, zij grabbelde
naar haar zakdoek, in het zakje onder haar jurk... Wat was dat?... O! Het was of ze
een stoot kreeg van den schrik, koud liep het over haar rug... de brief... de brief van
Mijnheer Walehoven!
Terug! Weg! Den brief wegbrengen! Gauw!... Leentje greep al naar de deur, maar
Maartje had 't slot nog vast. ‘Wat is dàt nou?’
‘'k Heb wat vergeten!’ hijgde Leentje, ‘'k moet eerst... dadelijk...’ O, dat ze nu zoo
huilen moest en haast niet praten kon! 't Was ook zoo verschrikkelijk alles! Ze
stampvoette op de marmeren steenen.
‘Wat voor 'n drama wordt daar afgespeeld?’
Pa! Hij kwam daar al aangestapt, de gang door; Maartje hield de deur nog vast.
Ach nee, nu hielp er toch niks meer! Leentje's vingers omknelden den brief, die nog
warm voelde, zoo pas uit haar zak. Ze probeerde haar snikken in te houden, daar
voor haar wachtte Vader, zoo groot en breed boven haar, en ze hakkelde: ‘Ik heb...
den brief... vergeten...’
‘Duizend duivels!’ vloekte Pa en trok den witten brief uit Leentje's vingers. Hij
bekeek hem om en om, las het adres. ‘Marsch! Jij naar binnen!’ commandeerde hij
en hij greep zijn hoed van den kapstok en liep de deur uit. En kon ze nu maar ineens
naar boven gaan! Vreeselijk dat ze nu naar binnen moest. Allemaal zaten ze al rond
de gedekte tafel en de lamp brandde. Het was stil en Leentje hoorde haar eigen
snikken.
‘Wat heb jìj gedaan?’ vroeg Dolly, meer nieuwsgierig dan kattig nu.
Frans schoof wat dichter bij de tafel en oogde eens naar 't vleesch. ‘Heb je wat in
't water laten vallen?’
Nee, nou niet antwoorden; 't ging hun niks an wat er gebeurd was... niks! Alleen
Moeder... Moeder vroeg niemendal...
‘Ruzie gehad met je vriendinnetje?’ vroeg Hugo. Leentje zag zijn plaaglachje dat
haar altijd zoo boos maakte. Maar ze moest nu toch te erg huilen om iets terug te
kunnen zeggen.
‘Stil, laat ze nu eerst rustig zitten en eten,’ vermaande Moeder zacht, en legde wat
eten op haar bordje.
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Hier, op dit veilige plekje naast Moeder voelde ze dat erge wat bedaren, al kon ze
dan ook niet eten. Moeder vroeg maar niets... lieve Moeder... ze zou haar straks wel
alles vertellen, als ze alleen waren, ook van Juffrouw Annebetje... Maar eerst moest
ze nog een standje krijgen van Vader, als die straks thuiskwam, want die had alleen
nog maar ‘duizend duivels’ gezegd, dus het ergste kwam nog. Waar hij nu toch wel
naar toe zou zijn met dien brief?
Wat was het schrikkelijk moeilijk om precies te vertellen hoe 't nu eigenlijk gebeurd
was, terwijl Pa zoo op je neer stond te kijken en wachtte. Want ze had 't toch maar
éven willen uitstellen, heel even maar, en toen bij ongeluk had ze 't heelemaal
vergeten.
‘Nou ja,’ zei Pa, ‘maak er nu maar geen franje aan. 't Komt erop neer dat je weer
hebt loopen suffen en dat je niet gedaan hebt wat er van je verwacht werd, dat je niet
te vertrouwen bent. En onbetrouwbare menschen kan de maatschappij niet gebruiken.
En suffers ook niet.’
Hoe naar was nu de Zaterdagavond, die anders toch zoo heerlijk was! Pa uit, Dolly
en Hugo naar dansles. Moeder zat dan meest te haken of te lezen en Frans plakte
postzegels in zijn album. Dan was alles anders dan iederen anderen avond, dan mocht
je wat later naar bed... en je mocht heelemaal doen wat je wou... en er kwam nog een
lekker broodje... en den anderen morgen zou 't Zondag zijn... Maar dat was 't toch
niet precies... of misschien was 't dat alles bij mekaar... je wist 't zelf niet... Maar nu
werd alles akelig, doordat er zooveel akeligs was om aan te denken. Zoo iets ergs
had Pa gezegd: onbetrouwbaar was ze... dat was wel iets heel slechts en schandelijks...
Laatst, toen Pa 't had over iemand die in de gevangenis moest, had Hugo toen niet
gezegd: ‘'t Is altijd een onbetrouwbaar individu geweest.’ Ze had 't precies onthouden
omdat 't zoo vreeselijk klonk... en dat was zìj nu... en haar hoofd voelde zoo dik en
gloeierig van het huilen. Zou Juffrouw Annebetje 't prettig vinden om weg te gaan?
Als nu maar niet te gauw alles verkocht was!... Ja, Juffrouw Annebetje was wel oud...
maar toch dacht je daar eigenlijk nooit an. Mijnheer Walehoven leek veel ouder. Wat
zei Vader daarstraks tegen Moeder?... Ze hadden veel verdriet... er was weer iets met
hun zoon Leo... er was telkens iets... maar wat dat wist je niet goed. Hadden alle
menschen verdriet?... Er waren zooveel nare dingen in de wereld. Was Vader wel
ooit verdrietig? Of Hugo... of Dolly... of Frans? Moeder wel; ze was nu zoo stil en
ze had zulke moeë oogen...
Nee, de Zondag was ook nog niet gewoon, alle erge dingen waren er nog:
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dat van Juffrouw Annebetje... en van den brief... en Moeder was weer een beetje
ziek... misschien was ze nog niet heelemaal beter gewéest... Morgen, als ze weer
naar school ging, misschien werd dan alles weer wat prettiger en lichter...
Het was wel heel vreemd om nu naar Juffrouw Annebetje's winkel te kijken, nu
je wist wat ermee ging gebeuren. 't Was of je 't al aan alles zag en nu hing er nog
niet eens zoo'n biljet voor 't raam waar Juffrouw Annebetje van gesproken had met
‘Uitverkoop’ erop. En hoe wonderlijk zou 't zijn wanneer daar eens een andere winkel
in was, met andere menschen. Dien heelen Maandagmorgen had Leentje eraan moeten
denken, nu was 't al het laatste uur, aardrijkskunde. Zij had haar atlas voor zich liggen,
het boekje erop, en het schrift... en opeens dacht ze alweer aan die vorige
aardrijkskundeles, Zaterdag, toen ze heel het uur niet geluisterd had, doordat ze
aldoor had moeten denken aan den middag die kwam, maar gelukkig geen beurt had
gehad. Nu zou ze er vast een krijgen.
Jawel, daar kwam 't al... ‘Leentje Voogt!’ Dat was toch altijd nog eventjes
vervelend, al hàd je je les geleerd.
De rivieren van Spanje... nee... wat was dàt nou? Die wist ze toch niet... die hadden
ze toch niet geleerd! ‘Kom!’ zei de Juffrouw ongeduldig. Leentje staarde, zwijgend
en vervaard. De hoofdstad, ja die wist ze wel... Madrid... Maar verder... nee... Maar
dat was toch niet de les die ze geleerd hadden...
Leentje voelde zich al warmer worden, 't was of ze gloeide over haar heele lijf.
Zeggen moest ze 't nu... ze fluisterde.
‘Die hèb ik niet geleerd.’
O het was vreeselijk, een heel verkeerde les was 't die ze geleerd had! Ze hadden
de eerste les van Spanje opgekregen, over de bodemgesteldheid... de steden... en de
rivieren... en zij had de tweede geleerd... die was over de bevolking.
‘Ik zou 't je nog vergeven,’ zei de Juffrouw, ‘als je een oplettende leerling was.
Hoewel iemand die oplet zooiets niet overkomt. Maar jij zit altijd te soezen en te
droomen in de les. Dat moet nu maar eens uit zijn! Heb je daar je schrift? Kom dan
hier ermee.’
Daar stond ze nu voor de klas; iedereen kon haar zien, haar wangen gloeiden en
haar oogen staken, allemaal keken ze naar haar en allemaal lachten ze. En ze stond
daar maar en wachtte... de Juffrouw schreef iets in haar schrift... wat dat duurde!......
[Zie verder p. 173]
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[Ave maria door Jan Toorop]
Bijlage ‘Droom en Daad’ 1e Jrg. Nr. 7 (October 1923)

JAN TOOROP
AVE MARIA
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[Vervolg van De schande]
Tienmaal overschrijven moest ze dit vanavond?... Leentje's oogen staarden in het
schrift voor haar op de bank. Was 't een versje? Eerst was het of ze niet meer lezen
kon, zoo bonsde ze van binnen en ze gloeide zoo... de letters leken wel te dansen.
Nu las ze, langzaam:
Wilt ge leven, wilt ge werken,
Denken, leeren, elken dag,
Al wat goed is in u sterken,
Toonen, wat uw geest vermag?
Houd u kloek!
Droomers schuift men in een hoek.

Leentje's handen lagen stijf dichtgeknepen in haar schoot, haar oogen staarden strak
en donker. Nee, ze huilde niet, vast niet, dan werd 't nog erger. Nu doodstil zitten,
dat 't overging...
Vreeselijk was alles, en er was niets prettigs meer... nooit meer. Thuis was Moeder
telkens ziek... en dan dat nare dat er gebeurd was... die brief... daar dachten ze nog
allemaal aan... en Juffrouw Annebetje ging weg... maar dìt was 't ergste, dit... niet
dat strafwerk, dat ze dat versje tienmaal over moest schrijven, dat nare, malle,
misselijke versje... maar dat ze allemaal haar uitgelachen hadden... dat ze alweer
dommer en onoplettender was dan allemaal... altijd... dat erge... de schande, ja, dat
was 't... de schànde!

Bladvulling
En muziek en verzen nu zijn van die dingen, die door hun plotseling hoog oprijzen
- als vuurpijlen in een laag-gedachte donkere lucht - de oneindige verre geheimenissen
doen begrijpen, waaraan het twijfelen ons zoo beklemde. Zie, alle woorden zijn
benadering, ook verzen, ook muziek - ook in deze zoo hoog geprezen verzen staat
het Hoogste niet - maar door het licht van hun hoogstralend schoon doen zij ons de
diepte en ondoorgrondelijkheid beseffen van onze eigen ziel.
Van Eeden (over Gorters verzen).
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Digitalis (vingerhoedskruid)
door C.M. van Hille-Gaerthé
HET is met planten en bloemen zoo: er zijn er, waarvan je hebt gehouden van je
allerjongste kinderjaren af en er zijn er, die je jaar in, jaar uit onverschillig voorbij
loopt, om dan op het onverwachtst getroffen te worden door het heel bizondere en
bekorende, dat elke plant - hoe dan ook - bezit.
De vingerhoedsbloem groeit in vele tuinen en tuintjes van ons land. Ze hebben
dikwijls in mijn eigen tuin gebloeid; ik heb er wel naar gekeken, heb wel genoten
van hun warme kleur, van den diepen gloed van hun kelken, maar ze hadden voor
mij toch nooit de bekoring van de teeder-kleurige campanula's of de weelderige
delphiniums. En in de vele borders van de landhuizen, hier aan den zeekant, vond
ik ze toch altijd wat misplaatst; ze groeiden altijd wat scheef, ze stonden zoo slordig
en dwars langs elkaar heen, ze staken hun spitsen kop zoo uitdagend boven de
naburige planten uit, ze waren aan den onderkant al weer aan 't uitbloeien, als de
hoogste bloemen nog in knop waren, ze schenen zoo nadrukkelijk te demonstreeren:
Ik hoor nièt thuis in een border en ik wìl me niet richten naar de eischen van een
border; ik hoor thuis in een milder klimaat en ik wil vrijheid van groei.
En toen vond ik ze terug in de bergen, even weelderig bloeiend als in onze tuintjes
vol teelaarde. Langs de wegen bloeiden ze en diep in de donkere bosschen flonkerde
het prachtige rood van hun diepe kelken en op de zonnige hellingen stonden overal
die blijde toortsen, hoog boven de geurige tijmplantjes, hoog boven de kleine, roode
bosch-aardbeitjes. De bruine koeien met hun klingelende klokken, die gras en bladeren
op de berghelling zoeken, versmaden de plant. Zoo groeit en bloeit hij ongehinderd,
slank boven zijn forsche, breede bladeren, altijd maar weer bloeiend boven de volle
zaden uit, dagen - weken lang de prachtige tooi van de onbebouwde hoogvlakte, van
de berghellingen, van elke open plek in het dichte bosch, waar we hem vinden - recht
en strevend. En in z'n flonkerenden kelk bergt hij het vocht, dat tot gif wordt en tot
geneeskracht.
Zoo heeft Dr. Defner, de kunst-photograaf uit Wernigerode, hem weergegeven en
het verwondert ons niet, dat in dat mooie land van den Harz, waar zooveel sagen en
sprookjes rondom de bergen en beekjes en steenen geboren zijn - het
Vingerhoedskruid, dat nooit bescheiden is, maar zich
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altijd op den voorgrond dringt, giftig, ondanks z'n lieve, mooie klokken, tot de
verbeelding van de menschen gesproken heeft.
In het vriendelijke sprookje, dat Marie Petersen vertelt van Prinzessin Ilse, het
onstuimige beekje, dat op de Brocken ontspringt en tuimelend en weerbarstig, in den
loop der eeuwen door de menschen gedwongen is tot rustiger gang, vertelt ze ook
van het Vingerhoedskruid. De kleine Ilse verzet zich tegen alles, wat de menschen
gedaan hebben om haar wilden loop te stuiten, tegen den wijden, diepen vijver, dien
ze graven om haar in tijdelijke gevangenschap tot rust te brengen, tegen den breeden
wandelweg, die als een stijve, strenge gouvernante pal naast haar voortloopt; en
woedend gooit ze haar golfjes tegen de rotsblokken, die langs haar oever zijn
ingegraven tot bescherming van den grooten weg.
- Schaam je toch, Ilse, zegt de wijze Spar en kijk eens, hoe de heksen langs de
heuvels je uitlachen.
Want sinds de vrome Christenen hun woning boven op de Brocken gebouwd
hebben, is het gedaan met de heksen- en duivelentooneelen daar boven op den berg.
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Toen zijn alle heksjes en duiveltjes het land ingevlucht; ze veranderden in de
lieflijkste en bekoorlijkste gestalten om de argelooze zielen te betooveren en te
winnen voor hun duister rijk. En een heele schaar jonge heksjes, die
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nog altijd jaloersch waren, omdat Prinsesje Ilse, toen ze bij hen op den Brockenberg
geweest was, hen in schoonheid en lieftalligheid had overtroffen - kwam elken zomer
het dal in, om, als ze Prinsesje Ilse zelf geen kwaad konden doen, dan toch te trachten
haar van haar vrienden te berooven.
In 't gewaad van de prachtige, roode Vingerhoedsbloemen stonden de heksen in
opvallende groepen op de open berghellingen in den stralenden zonneschijn en ze
lachten het varenkruid toe en ze vertelden den ingetogen blauwen klokjes, dat blauwe
klokjes en vingerhoedsbloemen heel na aan elkaar verwant waren. Maar de blauwe
klokjes zagen de doodelijke gift-droppeltjes, diep in de schitterende bloemkelken en
ze bogen zich naar Prinsesje Ilse en ze smeekten het varenkruid om vóór hen te gaan
staan en hun waaiertjes uit te spreiden, zoodat ze dat booze gespuis niet meer hoefden
te zien.
Prinsesje Ilse keek schuw naar boven en murmelde een vroom gebedje, toen ze
aan hen voorbijging, ze streelde de trouwe klokjes en de varentjes en toen ze vond,
dat de natte steenen langs haar weg met al te stralende gezichten naar de
heksenbloemen opkeken, wierp ze onverwacht haar zilveren sluier, waarin ze al de
blinkende lichtstraaltjes had opgevangen, plagend over hun gezicht en verblindde
zoo hun kijkende oogen.

Bladvulling
Daar is niets goeds, niets edels, dat ooit verloren gaat, ooit voor niet geschiedde.
Elke daad van zelfverloochening, die 't heden niet beloont, is als een schakel in de
groote keten, die ons aan een betere toekomst bindt; het zaad ontkiemt niet minder,
omdat de wind het ver weg draagt, te ver, dan dat wij meer zien kunnen, waar het
neervalt. Daar is een loon en ook een straf, waarvan de wereld nooit iets gewaar
wordt.
A.S.C. Wallis (Vorstengunst).

Droom en Daad. Jaargang 1

177

‘Apie’
door Mies van Oss
APIE’ was de wanhoop der juffrouwen. In 't kinderherstellingsoord, waar hij nu al
bijna 'n jaar was, had-ie 'n thuis gevonden en zichzelf ongeloofelijke vrijheden
toegekend.
Apie heette eigenlijk Jacob, of Japie, was acht jaar, maar leek, dank zij de
‘engelsche ziekte’ wel vijf en daar hij bij zijn stumperig, krom-verdraaid lichaampje,
bovendien steeds gekke grimassen maakte en de allermalste dingen deed en zei,
hadden de kinderen Japie al gauw in Apie veranderd, een naam, waar hij trouw naar
luisterde en aan niemand vreemd in de ooren klonk.
's Morgens in de goeie vroegte was Apie al aan den gang, smeet-ie z'n kussen door
de zaal of maakte al de anderen wakker, tot de juffrouw, in haar dommel gestoord,
verschrikt opvloog, Apie 'n flinken draai om z'n ooren verkocht, zoodat-ie opeens,
heelemaal wegschoot onder de dekens, en zij nijdig - mopperend 'r bed weer opzocht.
Dan kreeg Apie aan 't ontbijt al geen stroop op z'n boterham, en als-ie den dag zoo
ingezet had, was-ie nog lang niet klaar ook.
De juffrouw, die Apie onder haar bescherming had, klaagde steen en been en
verzekerde op 't laatst: ‘Als 'k niet wist, dat hij nu, aan 't eind van deze maand
wegging, zou ik gaan, dàt is geen leven, 'k heb geen rustig oogenblik meer gehad
sinds die jongen hier is’.
En op 't strand hield ze hem angstvallig van de andere jongens weg, anders kon
ze rekenen op 'n flinke vechtpartij.
Maar als-ie dan naast 'r liep, gedwee aan 'n handje of 't juist 'n heel zoet kereltje
was, kwam-ie los, vertelde hééle verhalen van thuis, over de broertjes en zusjes en
moeder, die direct met 'r pantoffel sloeg... Dan liep de juffrouw stil te luisteren en
kwam er 'n gevoel van medelijden voor Apie bij haar op, begreep ze wel z'n
losbandigheid hier, die 't uitvloeisel was van de plotselinge vrijheid en 't bewustzijn,
dat ‘de toffel verre was’.
Dan streelde ze 'm wel eens even over z'n kortgeknipten jongenskop, maardat
wilde hij niet, dat schoot-ie onder 'r arm door weg, zenuwachtig-lacherig of-ie 't gek
vond, wat de juffrouw deed, en trapte baldadig 'n mooie kuil in. Dan was bij de
juffrouw 't èven opgekomen weeke gevoel voor Apie weer weg, pakte hem bij z'n
kraag en schudde 'm flink door elkaar.
Maar hoe ze ook vroeg naar 't hoe en waarom van Apie's plotselinge verniel-
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zucht, 't kind, koppig, gaf geen antwoord, keek halstarrig naar beneden en bleef de
rest van den middag onnatuurlijk gehoorzaam achter de juffrouw aan loopen.
Eens op 'n middag, na 't melkdrinken, stonden de rijen alluminiumbekers leeg op
de lange tafels.
Apie kon niet mee wandelen. Z'n schoenen waren kapot en hij had maar één paar.
‘Als je nou zoet ben, Jacob’ had de directrice gezegd, ‘mag je in de serre spelen met
die heele mooie spoortrein op rails, die kan wel drie maal de serre rondrijden, fijn
hè?’
Apie had niks geantwoord, alleen maar mal-lacherig z'n eigen juffrouw aan de
mouw staan trekken en was even daarna plotseling verdwenen.
Toen de juffrouw den trein in de serre had neergezet en de doos met de rails ernaast,
riep ze 'm nog, maar Apie liet zich niet zien.
‘Hij zal wel terugkomen, mal kind toch’, dacht ze en ging naar de andere kinderen
toe, die al ongeduldig wachtten.
Apie, van achter de kast, had alles gezien; hoe de juffrouw 't speelgoed netjes had
uitgezet op den grond en hoe ze 'm nog geroepen had.
Maar Apie was niet gekomen, had, vanaf zijn schuilplaats, de juffrouw
gadegeslagen met blikken vol bewondering en, nadat ze weg was, was hij schuchter
voor den dag gekomen en, de baan veilig wetende, in dolle vreugde al maar vurige
kushandjes geworpen naar de deur, waar achter de juffrouw verdwenen was. Toen,
als 'n jong veulen, was-ie al de lange tafels omgehold, en zonder 'n oogenblik te
aarzelen van één voor één, rrrrts, 't heele rijtje bekers afgeslagen. Zonder zich verder
om z'n daad te bekommeren, ging hij in de serre met den trein spelen, reisde in z'n
fantasie van Indië naar Afrika en haalde Sinterklaas uit Spanje.
Den heelen middag zat hij zich daar in z'n eentje te vermaken, toen plotseling de
deur openging en de directrice hem riep.
Zich van niets kwaads bewust voelend, maar dood-verlegen met hoog-rooie kleur,
zich schurkend en schurend in z'n kleeren, kwàm hij.
‘Jacob, waarom heb je al die bekers van de tafels af gegooid, foei, ik vind jou 'n
heel ondeugenden onaardigen jongen, had je niet genoeg aan den trein om mee te
spelen en moest je daarom weer kattekwaad doen? Maar ik wil weten, waarom je dit
nu gedaan hebt, begrepen?’ en ze pakte Apie bij z'n schouder, zoodat-ie uit gewoonte
inèen kromp en zijn handen al afwerend voor slaag, opstak.
Maar antwoord kwam er niet. Eerst had hij de Directrice niet goed begrepen,
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was allang vergeten wat-ie had gedaan, maar plotseling had-ie 't zich herinnerd, z'n
uitgelaten bui en... zweeg.
‘Nou, zeg 't is vlug asjeblieft, waarom heb je dat gedaan?’ De directrice werd
ongeduldig.
Héél even, schuw, keek hij naar haar op, en toen zag ze in 'n paar héél angstige
kinderoogen, die smeekten, niet verder te vragen. En als vanzelf liet ze Apie los,
ging zonder meer de serre uit, maar bij de deur keek ze nog even naar 'm om; hij
stond nog steeds ineengedoken, z'n blik strak naar den vloer. ‘Zal je den trein vlug
en netjes opbergen, Jacob’, zei ze vriendelijk ‘want de bel voor 't eten is al gegaan’.
's Avonds op de slaapzaal had Apie 't druk met z'n buurman Dick.
‘Toe nou, één blaadje ommers maar, 'k mot 'n brief schrijfe’.
En met begeerige oogen had-ie gezien, hoe de andere jongen maar halfwillend 'n
blaadje uit z'n zakboekje had gescheurd en 't nu gaf met 'n potloodje.
‘Dàt mot 'k terug hebbe hoor!’ zei Dick en Apie beloofde: ‘Ja!’
Toen de directrice en de juffrouw 's avonds laat nog rondgingen en bij 't bedje van
Apie stilstonden, 't licht van de lantaren over z'n gezichtje viel, dat nu vreemd leek,
zonder 't bewegelijke trekken van oogen en mond, haalde plotseling de juffrouw 'n
propje papier uit z'n hand.
En bij 't schijnsel van de lantaren lazen ze 't beiden; de directrice over den schouder
van de juffrouw mee, en begrepen ze 't diepe vreemde kinderzieltje, dat daar sprak
uit de onbeholpen zinnetjes in hanepooten neergekrabbeld: ‘Liefe jufrou, ik doet
soms zo raar en zo onteugent omdat ik zo erreg veel van je hou dan ben ik zo blij en
dan weet ik niet wat ik doet...’
In 'n plotselinge opwelling drukte de juffrouw 'n kus op 't slapende snoetje van
Apie.
‘Goed dat-ie niet wakker is,’ glimlachte de directrice, ‘anders zou dit minstens de
ruiten hebben gekost!’
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Wat beweegt ons om verpleegster te worden?
door H.
NADENKEND over de vraag welke beweeggronden goed zijn om verpleegster te
worden kwam ik tot de overtuiging, dat het levenslust is, wat ons in den grond in
beweging brengt. Wie geen levenslust bezit, wie niet het mooie en heerlijke voelt te
mogen leven, dat is: te kunnen gevoelen, te kunnen denken, zich te kunnen
ontwikkelen, is een apathisch of levensmoe mensch.
Wie ouder wordt voelt het leven niet alleen als iets moois en iets heerlijks, hij zal
het als iets heiligs beschouwen. Het leven is het kostbaarste wat een mensch bezit.
Terwijl als kind alles voor hem klaarstond, leert hij nu begrijpen dat men slechts kan
leven onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden moet hij zich zelve verwerven,
een ander kan hem wel voorgaan of inzicht geven maar hij zelf moet bewust
meewerken anders leeft hij niet maar wordt geleefd. Aan alle kanten wordt zijn leven
bedreigd en vooral het geloof inhet schoone en heilige van het leven. Bij het eerste
leed, dat hem treft is hij geneigd het leven te verfoeien. Later leert hij pas beseffen
dat juist dit het mooie is: dat men met alle kracht moet arbeiden om alle
omstandigheden ten spijt eerbied voor het leven te hebben. Het is dan ook niet meer
alleen zijn eigen leven wat hem interesseert, hij voelt den band, die bestaat tusschen
hem en andere levende wezens. Hij krijgt een begrip van het groote Leven, dat de
eeuwen getrotseerd heeft en wordt overgedragen aan het nageslacht en waarin zijn
eigen bestaan is ingeschakeld. Wie dit gevoelt is er zich van bewust, dat het een
heilige plicht is het leven lief te hebben en er voor op de bres te staan. Zijn levenslust
is omgezet in levensliefde.
Voor een verpleegster nu is levensliefde beslist noodzakelijk, want zij komt
voortdurend in aanraking met die moeilijkheden van het leven, die dit gevoel het
meest ondermijnen. Niet alleen op lichamelijk ook op geestelijk gebied woont zij
een strijd bij op leven en dood. En naarmate zij meer eerbied voor het leven heeft,
des te beter zal zij in staat zijn voor hare patienten te waken, te zorgen en hun leven
hetzij dan lichamelijk, hetzij geestelijk - hoe nauw staat dit trouwens dikwijls met
elkaar in verband - in stand te houden.
Als tweeden beweeggrond noem ik werklust. Gevoelen en overpeinzen dat het
leven heilig is, moet iets tengevolge hebben en dat ‘iets’ legt men in zijn werk. Dan
werkt men niet meer omdat dat de beste manier is om den
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tijd te dooden, maar omdat werk dàt is wat van ons overblijft, lang nadat wij
opgehouden hebben te werken. En het kan verschillend zijn wat wij nalaten, kennis,
macht, eer, aanzien, geld maar hooger lijkt het mij als wij door ons werken bereikten
dat èn wij zelf èn degenen, op wie wij invloed uitoefenden het bewustzijn kregen,
dat het leven ondanks alles schoon en goed is. Zonder dit bewustzijn heeft immers
niemand iets aan zijn leven ook al had hij kennis, macht, eer, aanzien en geld te
zamen. Wie zoo wil werken, kan ‘iets’ van zijn leven maken door verpleegster te
worden.
Als derden beweeggrond, dacht ik medelijden. Niet het medelijden, dat vernedert,
maar het zich willen en kunnen verdiepen in de moeilijkheden van anderen, het zich
gedreven voelen de kwalen en ziekten die het levensgeluk in den weg staan te
bestrijden.
Wie geen medelijden bezit kan geen verpleegster worden.
Om goed te leven moet men willen werken, om goed te werken moet men anderen
willen helpen en om anderen goed te helpen moet men met hen mee willen lijden.
En wie hierom verpleegster wil worden heeft goede beweeggronden.

Mijn ziel gaat uit naar groote liefdedaden
door Lien de Vries
Mijn ziel gaat uit naar groote liefdedaden;
Zij hunkert naar 't zich geven voor het al.
Zij wil in bitt're smart zichzelve baden,
Om and'ren op te heffen in hun val.
Mijn ziel droomt van de rijk-te-strooien zaden
In harten van 't beproefde menschental;
Zij vreest geen tegenwerking of verraden;
Zij voelt zich stralend, als een rein kristal.
Maar ach! Mijn ziel droomt en denkt niet aan 't heden,
Aan 't arbeidsveld, dat nu reeds voor haar ligt.
Ze ziet niet rondom zich het kleine leed en
De tranen in een lief, bekend gezicht.
Zij ziet niet meen'gen strijd, in stilt' gestreden;
Zij droomt - en ziet niet, wat er voor haar ligt.
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Een dag uit het leven van Matilde Wrede
door P.G. van Slogteren
VAN 19-26 Juli is op Nyborg (Denemarken), op uitnoodiging van de ‘Brotherhood
of Reconciliation’ in Londen een ‘verzoeningsconferentie’ gehouden, waaraan 250
à 300 personen van verschillende nationaliteiten deelnamen.
Op deze conferentie was ook aanwezig Matilde Wrede, bekend door haar
heldhaftigen arbeid in de gevangenissen van Finland en Rusland. Matilde Wrede is
groot, een rijzige, voorname gestalte, met de mooiste oogen die ik - zoo vertelt Lily
du Bois-Reymond in de Frankfurter Zeitung - ooit gezien heb. Zij draagt een grijs
kleed naar de mode der vrouwelijke kwakers, met als eenig versiersel een broche,
bestaande uit een zilveren schild, waarop in het Finsch de woorden staan: Genade
en Liefde. Zij vertelde dat deze woorden bij de gevangenen reeds dadelijk een
stemming van vertrouwen wekten. Zij had als negentienjarig meisje, dochter van een
voorname en rijke familie, in welke de strenge God des Ouden Testaments in vrees
en onvrijheid vereerd werd, een metanoia (bekeering) beleefd, waarin de God der
liefde gestalte voor haar kreeg, die haar sindsdien, naar zij vertelde, bij al haar doen
heeft geleid, en men behoeft haar slechts aan te zien om de waarheid dezer woorden
te gevoelen. Terwijl zij tijdens het congres in de kerk in het Zweedsch had gesproken,
waarin velen der aanwezigen haar niet hadden kunnen volgen, verzocht men haar
op den laatsten congresdag iets uit haar leven te vertellen, wat zij, in het Engelsch,
als volgt deed:
Het was in 1917/18 - tijdens de Finsche burgeroorlog. Hij werd vrijheidsoorlog
genoemd, maar zij beteekende vervolging en gevangenschap voor 80.000 mannen
en vrouwen - het was geen oorlog der bevrijding, het was een oorlog van het geweld
en van de onrechtvaardigheid. In dien tijd heb ik zeer eigenaardige dingen beleefd.
Het was een oorlog tusschen de witten en de rooden. Door geboorte, opvoeding,
verwant- en vriendschap hoorde ik tot de witten, en heel een leven van arbeid en
liefde had ik aan de rooden gegeven, aan het volk. Mijn witte familie had ik lief;
mijn arme roode kinderen, zooals ik ze uit de gevangenissen kende, had ik ook lief
- ik was de brug tusschen beide kampen en de afgrond daartusschen was zeer diep.
Het was op een dag in het laatst van Jan. 1918. Den vorigen dag waren in
Helsingfors erge dingen gebeurd; de rooden, die toen de macht in handen
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hadden, hadden zich aan tal van wreedheden schuldig gemaakt. Ik was vroeg
opgestaan. Men had mij verteld dat de rooden den vorigen dag vele gevangenen
hadden gemaakt, en nu hadden de arme families der witten mij gevraagd te trachten
gewaar te worden, waar deze gevangenen heengebracht waren en hoe men hen
behandelde. Ik wilde er juist op uit gaan, toen er luide werd gescheld en de

anders niet gauw bange oude vrouw, die toentertijd in mijn keuken woonde, kwam
binnenvliegen, bleek van schrik en riep: ‘Nu gaan ze ons doodslaan! Daar staan drie
rooden met bloed aan hun handen en aan hun kleeren en willen ons doodslaan!’ Ik
zei: ‘Hou je mond, en ga daar op die stoel zitten - ik zal met hen spreken’ en ik ging
naar buiten. Daar stonden drie sterke jonge kerels die niets zeiden maar zich een zoo
woest mogelijk voorkomen trachtten te geven. Ik zei: ‘Goeden morgen, jongens hoeden af!’ In een oogwenk ontblootten alle drie hun hoofd. ‘En wat kom jullie hier
doen?’ - ‘Wij willen geld!’ - ‘Ik geloof niet dat jullie hier in dit huis geld krijgen
zult!’ - ‘Is hier dan geen geld?’ - ‘Doorgaans is hier maar heel weinig geld. Wel is
hier juist vandaag veel geld, maar niet voor jullie! Het is nog vroeg en jullie bent
jonge, sterke mannen. Jullie kunt werken en hoeft geen geld op te eischen dat voor
hulpbehoevende, hongerige menschen, voor kinderen en grijsaards bestemd is.’ ‘Wij hebben ook honger!’ - ‘Ik ook, ik heb vandaag nog niets gegeten, kom er maar
in, dan zullen wij eens zien of er genoeg is voor ons allemaal!’ Zij gingen mee naar
binnen - wij vonden slechts weinig en ik was blij dat er niet veel was - alleen maar
wat oud brood en eenige rapen.
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Ik zei: ‘Jullie ziet, het is te weinig om het onder velen te verdeelen. Jullie bent nog
jong, ik ben oud. Jullie hebt den tijd en ik heb het heel erg druk, en daarom is het 't
beste dat ik dat alles voor mij houd - nu moet ik eten en daarna uitgaan. Maar als
jullie vanavond terug wilt komen dan zal ik zien of ik jullie koffie geven kan’.
Toen zei een van hen tot zijn makker: ‘Het schijnt wel, dat wij bij Matilde Wrede
terecht zijn gekomen!’ - ‘Dat ben jullie ook’, zei ik, ‘en nu moet jullie weggaan’.
Ik gaf hun allen een hand en alle drie namen zeer beleefd afscheid. Toen zij weg
waren en ik mij ook klaarmaakte om te gaan, begon mijn oude Maria in haar stoel
te lamenteeren: ‘Als gij nu weg zijt dan zullen ze terugkomen en mij doodslaan!’ ‘Daar geloof ik niets van’, zei ik, ‘jij bent veel te kwaad. Ze kunnen jou in den hemel
toch nog niet gebruiken en daarom zullen ze je ook niet doodslaan!’
Nu ging ik de straat op en vroeg een roode, dien ik tegenkwam, waar het
hoofdkwartier was. Hij zei het mij, maar waarschuwde mij meteen er niet heen te
gaan, dat was voor mij te gevaarlijk. - ‘Ik moet er heen’.
Eindelijk ben ik er. Vele roode soldaten - allen trachten er zoo krijgshaftig mogelijk
uit te zien. ‘Goeden morgen!’ zeg ik. Niemand antwoordt. Ik vraag: ‘Is hier een
leider?’ - ‘Wat voor een leider?’ ‘Dat komt er niet op aan, als het maar de opperste
leider is’. - ‘Er is er nu geen’. - ‘Dan zal ik wachten, maar hoor eens, ik ben oud en
het staan valt mij moeilijk. Jullie kent mij immers - ik weet dat hier binnen een heel
goede bank staat - ga wat opzij, dan kan ik daar gaan zitten!’
Zeer verbaasd zien ze mij aan, maar ze gaan toch links en rechts op zij zoodat de
weg naar de bank vrij komt. Ik zit. Zij fluisteren met elkaar en een gaat heen om den
aanvoerder te halen. Hij komt - en zie, het is een van mijn goede vrienden uit de
gevangenis - hij had zeven jaren moeten zitten wegens een moord!
Ik zeide: ‘Zoo, je bent nu aanvoerder geworden? Ik moet je spreken. Maar ik heb
mijn stok niet en kan niet staan’. Hij biedt mij zijn arm en brengt mij naar zijn kamer.
‘Ik zou willen weten hoe jullie de gevangenen behandelt. Gij weet zelf, dat ik mijn
heele leven aan het werk voor de gevangenen gegeven heb. Vroeger waart gij de
gevangenen, nu heb jullie anderen gevangen gezet. - Hier is wat geld - veel heb ik
niet te missen - koop daarvoor wat levensmiddelen voor de gevangenen. - ‘Houd dat
geld, Matilde Wrede, wij zullen de gevangenen goed voeden en behandelen’.
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Gerustgesteld ging ik heen. Toen ik in een zeer nauwe straat kwam, zag ik dat een
schildwacht der rooden mij wenkte. Ik ging op hem toe. Hij zei met tranen in zijn
oogen: ‘Weet gij nog wel wat gij mij, een-en-twintig jaar geleden, toen ik in de
gevangenis zat, van God verteld hebt? Ik heb het nooit vergeten!’ - ‘Waarom ben je
dan hier?’, vroeg ik. - ‘Ze hebben mij gedwongen’. Met een handdruk namen wij
afscheid en ik ging verder.
Een jonge man trad op mij toe en groette: ‘Gij zijt Matilde Wrede, ik moet u iets
zeggen!’ - ‘Ik heb het vandaag heel druk’, zei ik, ‘is het kort zeg het mij nu; is het
lang kom dan later eens bij mij’. - ‘Het is heel kort; wij rooden vertrouwen u en
gelooven in u, ofschoon gij een christen zijt!’ Dat klonk zoo vreemd. - ‘Hoe kun
jullie roode socialisten mij vertrouwen, als ik een christen ben?’ - ‘Omdat uw lange
levenswerk bewijst, dat gij werkelijk de vriend zijt der armen en lijdenden!’ Het was
de eerste en de laatste maal dat ik dezen man zag.
Laat kwam ik thuis; mijn woning had twee kleine kamers met een gang
daartusschen. De eene kamer vond ik reeds heelemaal vol met vrouwen en moeders
van senatoren, professoren en ambtenaren, die mij kwamen vragen mijn invloed bij
de rooden aan te wenden, dat zij hun gevangengenomen verwanten goed zouden
behandelen. Plotseling werd er gescheld en een deputatie der rooden stond buiten
om mij te spreken. Ik bracht hen in de tweede kamer en verzocht: ‘Blijf hier en kom
niet in de andere kamer, daar zijn de witten, zij zijn mijne vrienden en gij zijt mijne
vrienden, maar het is beter dat gij elkaar thans niet ontmoet, uw beider verbittering
is te groot’.
Terwijl ik nog met hen sprak kwamen er twee officieren van het Leger des Heils.
Ik liet hen in de gang tusschen de beide kamers. Zij zeiden hoeveel gedoode witten
nu begraven moesten worden, zij hadden de lijkkisten al en nu wilden zij graag de
familileden in de gelegenheid stellen, later hun dooden te halen. Maar zij waren zoo
verminkt, hoe moesten zij dat nu aanleggen? Heel snel moest ik iets bedenken, om
de families der gedooden te helpen; hier de jammerende witten, daar de opgewonden
rooden, in de nauwe gang het Leger des Heils en ik arme daartusschen. Ik bad
intusschen aldoor tot den hemelschen Vader om leiding, om liefde en dat ik volmaakt
rechtvaardig zou mogen zijn; ik geloof dat in deze oogenblikken de goddelijke liefde
in mij was, mijn hart vervulde en daarvan uitstroomde, ik geloof het omdat ik het
voelde. Ik zei: ‘Haal een photograaf, bedek de gezichten en laat de dooden zoo
photografeeren, de verwanten zullen ze herkennen aan hun kleeren, schrijf cijfers
op de photografiën en dezelfde cijfers op de lijkkisten’.
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Eindelijk waren allen weg en ik was doodmoe door den langen zwaren dag. Daar
kwam nog een man, die vijf en dertig jaren in de gevangenis had gezeten, eigenlijk
niet een van de besten. Hij kwam terwijl het donker was, om mij drie liter melk te
brengen en dat in een tijd toen er haast geen melk te krijgen was. Hij bracht het in
een kist, opdat de anderen het niet zouden zien. ‘Neem mij niet kwalijk’, zei ik, ‘maar
heb je deze melk werkelijk betaald?’ Hij antwoordde: ‘Aan Matilde Wrede zou ik
nooit gestolen melk brengen’. Nu wilde ik gaan slapen. Maar daar kwam nog een
van de ergste moordenaars van Finland. Ik zei: ‘Wat wil je hier?’ - ‘Ik durf de straat
niet op’, zei hij, ‘waar moet ik vannacht blijven?’ - ‘Blijf maar in deze kamer’, zei
ik, ‘ik zal je een kussen geven’. Het was een pijnlijke zaak, want gij kunt u niet
voorstellen wat voor een man het was en mijn kamer had geen deur, die ik af kon
sluiten, en nu begon hij ook nog te rooken. Toen riep ik hem toe: ‘Ik kan en ik wil
geen rook verdragen, en deze slechte gewoonte moet je afleeren’. Toen vroeg hij mij
om verontschuldiging, hield op met rooken en wij sliepen in.
Dat was een dag uit mijn leven, maar ziet: ik had slechts de liefde van mijn eigen
hart kunnen geven en had de liefde van al deze vele harten gewonnen, en voelde mij
bijna verpletterd onder de liefde Gods, die over mij gekomen was en mij geheel had
vervuld. Als uw hart voor dezen stroom van liefde zich opent, dan behoeft gij u geen
moeite meer geven de menschen lief te hebben, uw hart vloeit van zelf over.

Bladvulling
Maar om mijn best te kunnen doen, moet ik me zelf niet langer rampzalig voelen,
want geen mensch, die in zijn eigen hart ongelukkig is en in zijn werk zwak, kan
anderen goed helpen.
John Ruskin.
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Eenige gedachten over den zondag
door dr. C. Gerlings
DAAR zijn menschen, die den Zondag den heerlijksten dag van de week vinden en
er zijn anderen, die in hem den verschrikkelijksten van het zevental zien. Tusschen
deze groepen in staan zij, voor wie de Zondag noch aangenaam, noch onaangenaam
is. Uitgedrukt in kleuren-terminologie zien zij hem vaal-grijs. Ze verblijden zich niet
in zijn vooruitzicht, ze zien ook niet tegen zijn komst op. Die dag is voor hen gelijk
aan een der anderen. Aangezien de Zondag iedere week eens terugkeert, is het m.i.
niet van belang ontbloot, na te gaan, hoe wij hem beschouwen: als een dag van
verveling en ergernis, als een, die ons onverschillig is, of als een die ons vreugde
geeft en ons hart met blijdschap vervult. Kunnen wij er toe komen, om in den Zondag
een dag van blijdschap te zien, dan vermeerderen we niet alleen de hoeveelheid van
onze eigen levensvreugde, maar we strooien ook rondom ons iets uit van die blijdschap
en maken alzoo dien dag tot een echten Zon-dag. Welke menschen beschouwen den
Zondag meest als een dag van blijdschap? 't Zijn de werkpaarden van de maatschappij,
de slovers, de zwoegers en slaven, die dankbaar zijn, bij 't morgenwaken te weten:
deze dag eischt niets van mijne krachten. Heden staat geen werkgever boven mij,
die mij 't leven zwaar maakt, geen arbeid wordt van me gevraagd, die ik haast niet
volbrengen kan; vandaag behoor ik aan mijzelf. Ik mag doen en laten, wat ik wil.
Voor zulke menschen is de Zondag allereerst rustdag. Een algeheele ontspanning
heeft er plaats. Krachten en functies, die anders werkzaam zijn, staan op non-activiteit,
de spanning is voor een oogenblik opgeheven en een weldadig gevoel van rust treedt
in. De beteekenis van den Zondag kan men voor dezulken niet te hoog schatten. Op
dezen dag vergaderen zij krachten voor het werk, dat hun in de komende week wacht,
niet alleen physieke, ook geestelijke, naarmate zijhem meer aan de geestelijke dingen
wijden. Maar al zouden zij niets anders doen dan rusten, dan brengt deze rust als
noodzakelijk en vruchtbaar gevolg mee, dat zij den Maandag hun werk weer als
nieuw opvatten. De gevoelens, waarmee zij op dezen dag aan den arbeid gaan, zijn
gansch verschillend van die van Zaterdag. Ik weet wel, er zijn ook menschen die
lijden aan de zoogenaamde black-Monday-ziekte, maar deze zullen toch de ervaring
maken, dat die maandag iets anders in hun leven is, dan een der andere dagen. Juist
dat
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andere in dien Maandag brengt bij hen te weeg het ziekteverschijnsel. Na de rust van
den Zondag is voor hen de overgang tot het werk te groot en zien zij dit voor hun
geest oprijzen als een onoverkomelijke berg van moeite en bezwaren. Zijn zij echter
weer aan den gang, dan valt de arbeid mee. Het tegenopzien bij zulke naturen is vaak
grooter dan de moeite van het werk zelf.
Dikwijls zijn die black-Monday gevoelens ook te verklaren uit te zwaren arbeid
in de zes werkdagen. Men rust dan Zondags niet genoeg uit, om de verbruikte krachten
te herstellen. Is de eerste dag van de week werkelijk rustdag, dan moet 't gevolg zijn,
dat men Maandags met lust en opgewektheid aan den gang gaat. Ontbreekt dit laatste
bij ons, dan is revisie van ons leven noodzakelijk. Of ons werk is te zwaar voor aanleg
en krachten, òf wij gebruiken den Zondag nog niet zoo, dat wij geestelijk en
lichamelijk gesterkt 't werk weer op kunnen nemen. Over 't algemeen rust men 't
meeste uit, wanneer men Zondags heel iets anders doet, dan waarmee men zich in
de week bezighoudt. Wie zes dagen hoofdwerk heeft, hij doe Zondags handenwerk,
wie daarentegen zes dagen handenarbeid verricht, hij gebruike den rustdag liefst
voor lectuur en andere geestelijke verrichtingen. De Zondag sta apart in de rij der
dagen als een eenling. Dit geeft een andere wending aan ons gedachteleven en werkt
als zoodanig reeds verfrisschend op geest en lichaam, daar aan de wisselwerking van
deze beide niet te ontkomen is.
Hoe kunnen wij nu onzen geest 't meest opbouwen op den rustdag? 't Bijwonen
van een godsdienstoefening vind ik iets, dat aan den Zondag dat eigenaardige geeft,
dat andere dagen missen. Ik weet wel, er zijn godsdienstige samenkomsten, die zoo
vervelend zijn, dat men er meer geërgerd dan gesticht uit huiswaarts keert, waar de
verveling èn op 't gelaat van den prediker ligt èn op dat van het publiek en waar men
bij het verlaten van 't kerkgebouw bij het opvangen van de gesprekken al dadelijk
speurt, dat er van het gesprokene niet veel is blijven hangen. Men is blijde in de
frissche lucht te zijn en de ballast van het gehoorde van zich te kunnen werpen. Velen,
vooral onder de jongeren gaan dan ook slechts zelden ter kerke, omdat zij er geen
behoefte aan hebben. Wie dan ook geërgerd of ontstemd uit een godsdienstoefening
thuis komt, voor hem is de zegen verloren gegaan en zoo iemand doet beter niet met
de gemeente op te gaan, totdat deze ergernis is opgeheven. Hij blijve echter zoeken
naar de beste Zondags-wijding. Wie echter in de gelegenheid is ter kerke te gaan,
waar een opbouwende dienst plaats vindt, acht ik grootelijks bevoorrecht. De
gemeenschappelijke aanbidding en de gemeen-
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schappelijke verdieping in de dingen der onzienlijke wereld voeren ons op uit de
aardsche beslommeringen en uit ons sleurleven van iederen dag. Op hoogte gekomen
krijgt onze blik perspectief en als we straks ons aardsche leven met de terre à terre
bezigheden weer zullen opvatten, dan zullen wij het anders doen, want wij hebben
iets van het einddoel gezien, waarheen alles leidt.
Wie op Zondagmorgen zich voor een oogenblik bepaald heeft bij de heerlijkheid
en schoonheid van het Koninkrijk Gods, en begrepen, hoe deze aarde ook door zijn
toedoen moet veranderd worden in een hof des Heeren, hij is bezield en gesterkt door
dit ideaal. Achter zijn taak van Maandag zal hij een geheimzinnige kracht meedragen,
waardoor zijn werk voor zijn eigen besef eeuwigheidswerk zal worden, hoe
onbeteekenend het naar wereldsche maatstaf zal wezen. Door een goede
Zondagsviering krijgen we een goede Maandagsbeleving. In onzen tijd worden de
kerken hoe langer hoe leeger en een groot aantal menschen heeft voor goed de
kerkgebouwen den rug toegekeerd. De prediking is daar voor een groot deel schuld
aan. Ouderwetsch van vorm en lang van duur zijn de godsdienstoefeningen; zoodat
de jeugd er zich vaak geheel niet thuis voelt. Aan de jeugd behoort echter de toekomst,
waarom m.i. verandering in den tegenwoordigen toestand noodig is. Mijn ideaal zou
zijn, dat er godsdienstoefeningen van één uur werden gehouden, liefst op verschillende
tijden van den dag en dat er verder in alle kerken Zondags een zangdienst ware, ook
van één uur, waaraan de muzikale leden der Gemeente mede een werkzaam aandeel
konden hebben. De verveling, die nu over zoo veler Zondag ligt, zou misschien
hierdoor verminderen.
Afzonderlijke diensten voor volwassenen en voor jongelieden zouden velen trekken
en wie geen behoefte had aan een godsdienstig woord, zou door den zangdienst
kunnen gesticht worden.
Verder zou ik den raad willen geven aan een ieder, voor wien de Zondag vervelend
is, iets van dien dag, al was het maar één uur, te wijden aan een minder bevoorrechte,
om voor hem dien dag tot een Zon-dag te maken. De zegen, die hij op deze wijze
brengt, zal tot hem zelf terugkeeren.
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‘Droom en daad’
door Tr. Backer van Leuven
TOE, Wies, ga jij nu op je eigen kamertje, daar is 't zoo heerlijk koel! ik ga dan achter
in den tuin, want als 'k nu niet alleen zit, krijg 'k er die repetitie heelemaal niet in.
Goed, zegt Wies, (wat heeft ze toch een prettig, opgewekt gezicht!), maar dan ook
werken, meisje...
Moeder slaat vanuit de serre haar tweetal gade en zegt met 'n bemoedigend knikje
tegen Lydia, dat ze nu eens flink moet aanpakken. In haar hart denkt ze: ‘als ze daar
achter in den tuin zit bij de bloeiende jasmijn, dan zal er heelemaal niets van werken
komen. En, daar roept ze al in verrukking: ‘Zeg, Moes, wat is nu de jasmijn
schitterend! Zou dat van de warmte komen? net heele groote sterren!
't Is hier zalig, Moes, met al die groote boomen; zoo stil, en zoo... vertrouwelijk.’
‘Zeg Lyd’, roept Wies boven uit 't raam: ‘Is dat nu werken? dat wordt weer
droomen, meisjelief’. Lydia voelt zelf wel, hoe zwaar de dàad weer weegt: de
dagelijksche strijd!
Die goede lieve moes heeft al zoo dikwijls gezegd: ‘Je moet jezelf dwingen aan
den eenen kant, en vergeten aan den anderen kant, anders wordt het niets’. Ze weet het zelf zoo heel goed. Hè, als je nu maar eens deed, wat je mòest, dan
was je lang zoo moe niet, en niet zoo slap... Wies had altijd veel meer pret; ze was
veel eerder klaar, had veel meer tijd voor alles en dèed veel meer. Hè, wat is 't warm!
maar, 't zal hier wel gauw koel worden. De zon is al bijna weg en wat gaat hij gloeiend
onder, net een tomaat.
Wel heerlijk zijn de avonden, al is de dag ook onverdragelijk geweest met z'n
brandende zon. Wat ruikt het nu groen! hè, ik denk aan hooibergen en kruizemunt,
aan koeien die met de pooten in den sloot staan, en aan vacantie!!
Wanneer is dat? nog een week of vier. Gelukkig, dan kan 'k eens doen wat 'k wil.
Ik ga een massa boeken lezen; hè ja, en veel muziek maken.
Zij neuriede allerlei melodieën en genoot van de stilte... heerlijk zoo met jezelf te
mogen zijn!
Wies heeft boven met inspanning even gauw gedaan wat mòest; zij stapelt hare
boeken op een hoopje, glijdt de trap af... zoo is ze gauw beneden.
Dag Moes! 'k ga zalig zwemmen. Lyd, ga je mee?
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Met 'n schokje van schrik bedenkt ze, dat ze nog niets gedàan heeft. Met een energiek
aanloopje neemt ze haar huiswerkboekje, en kijkt, hoeveel bladzijden de repetitie is.
Hopeloos gewoon, dat krijg 'k er nooit in.
Dapper dwingt ze zich met de vingers in de ooren, om nu eens flink op te schieten.
Bert, die onstuimig met z'n fiets de tuinpoort binnenrolt, vraagt of ze ook watten in
haar neus wil, dan kan ze ook niet ruiken.
Heerlijk gezwommen zeg! Je moet nu òf 's morgens heel vroeg, òf als de zon onder
is.
Wies kwam net, toen ik wegging.
Waren er veel? vroeg Lydia met belangstelling.
O jé, jou heele klas bijna. Waarom ga jij niet?
'k Geef niet zooveel om zwemmen, en 'k heb repetitie. 'k Ben er heelemaal uit!
Àls je er ooit ìn was riep Bert onder het weggaan. Hij zag moeder in de open serre
met het theeblad zitten, en had razende trek, zooals Bert altijd zegt. Hè Bert, breng
jij even een kopje thee bij Lydia en tot hulp en troost ook een schoteltje aardbeien.
Is dat tot belooning voor haar niet-werken?
Neen, dat is een stèuntje.
Wacht, denkt Bert, 'k heb een ander steuntje en meteen legde hij een dichtgevouwen
kalenderblaadje op 't schoteltje, en verdween.
Moeder moet eens even controleeren daar achter in den tuin.
Lydia, werk je nu? Ja, ik zat net in de houding, toen Bert binnenstormde straks en
dan ben 'k er direct weer uit.
Lydia vouwt het blaadje open ‘Berts steun’ en aandachtig leest ze: ‘Genie is de
kunst, om zich voortdurend in te spannen.’
Moeder vraagt, of 't mooi is?
Ja, hèel mooi, leest u maar.
Zachtjes glijdt moeder in den gemakkelijken stoel onder de bloeiende jasmijn. Ja,
dat is een heel mooie gedachte van Carlyle; opvoedkundig van onzen nuchteren Bert
om deze voor jou te bewaren.
‘Zich vóórtdurend inspannen, en dan deze geweldige daad aan mijn droomend
meisje!
Wat heeft moeder toch 'n warme, begrijpende stem denkt Lydia!
Als je wakker wordt in deze wereld, dan zal je nog heel wat meer moeite krijgen,
dan een slecht rapport, een boozen vader, en een verdrietige moeder. Je zult als je
niet verandert altijd m'n kleine, domme meisje blijven, die alles goed bedoelt, graag
liefde gèeft, muziek maakt, heel mooie dingen denkt enz.
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enz. Maar - wil dit waarde hebben, dan mag je wel droomen, maar als de dàad er
niet op volgt loopt dit alles uit op verdriet, en kind, God gaf je vele gaven, maar de
kracht om dit alles te gebruiken moet van jou komen. Droomen wordt anders òf dom
vasthouden, òf slap laten gaan en de daad is juist kracht tot heilig doen. Als we iets
heel moois droomen worden we ook met leege handen wakker en een teleurgesteld
gevoel.
Zòo zal 't gaan, als jij je niet dwingt om uit den droom fiksch op te staan, en aan
te pakken, wat mòet.
Hier heb je een kus, omdat 'k zooveel van je houd, en wil 'k je eens heel stil wat
zeggen? Bert en Wies droomen niet, en dòen, maar als jij tot de daad komt, dan kan
je veel meer dan zij.
Rustig stond moeder op... en als een kracht voelde Lydia haar stille sterkte, die
altijd dèed, ook al schrijnde er iets binnenin haar, en ook al kostte het haar ‘het breken
van den wonderstaf’, waar zij bijna niet buiten kon leven, maar die het haar ook zoo
vaak moeilijk had gemaakt evenals haar meisje. En zij herinnerde zich nog uur en
dag, waarop een heel groot verdriet haar deed begrijpen, dat we aan onzen aard niet
ten gronde mogen gaan, en waarop zij fier en zeker in zichzelf brak wat mòest.
Lydia, die zoo zeldzaam een was met hare moeder slikte het stuk weg, wat in haar
keel zat, en met hare tranen vulde zij bijna de witte sterren van de jasmijn, die zij als
't ware indronk.
Zij hield zoo heel veel van bloemen, van muziek, en lieve menschen, en van haar
eigen kringetje, waar ze zelf in verloren ging soms.
Inèens hoorde ze de woorden uit de preek van den vorigen Zondag; de stem van
den dominé, waarmee hij zei: ‘Het meest belangrijke oogenblik is het heden’ - tòen
had ze de waarheid al gevòeld, maar nu belèefde ze haar.
Zij behoefde heelemaal niet mèer te zijn dan Bert en Wies, maar altijd hun mìndere,
dat hoefde niet en met den sterken kant van heel haar zijn pakte ze boeken en schriften
slordig samen en sloot zich op in haar kleine warme kamertje, om te werken.
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[November 1923]
Schijn
door K.F. Jung-de Carpentier Wildervanck
Er gaan zoo velen schijnbaar blij door 't leven,
Die wanhoop kennen, wreed en fel verdriet,
Maar die zich lachend aan de wereld moeten geven;
De menschen weten van hun lijden niet.
Er gaan, in schijn gelukkig, door dit leven,
Die toch ontberen 's levens hoogste goed,
Wien waar geluk onthouden is gebleven,
Die lachen moeten, als hun harte bloedt.
O, wees bedachtzaam in dit wreede leven!
Een onvoorzichtig woord doet vaak zoo'n pijn!
Gij kunt, die naast u gaat, iets beters geven;
Bedenk: ook hij kan één dier velen zijn.
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Opleiding en arbeid van de godsdienstonderwijzeres
door W.C. Jolles
HET is mij een vreugde, aan de lezeressen van dit tijdschrift het een en ander te
mogen vertellen over de opleiding en den arbeid van de godsdienstonderwijzeres.
Niet om haar allen op te wekken, zich door déze opleiding te laten vormen, en in
dézen arbeid het beste, dat in haar is, te leeren geven. Ik weet, dat verschillende
vrouwen langs dezen weg haar levensgeluk vonden, omdat zij er leerden getuigen
van de eeuwige liefde Gods. Maar getuigen van de eeuwige liefde Gods kunnen wij
op alle plaatsen van de maatschappij en zelfs in den meest prozaïschen arbeid, wanneer
wij dien met volle toewijding volbrengen, want in dienst van God. Ieder menschenkind
is geroepen om te getuigen op zijn eigen wijze, en belangrijker dan te overdenken,
in welken vorm een getuigenis ons het diepst ontroert, is het, ernaar te streven, den
eigen vorm voor ons getuigenis te vinden. Alleen wie zich door God geroepen weet
tot den arbeid van de godsdienstonderwijzeres, zal er vreugde in vinden en er een
zegen in kunnen zijn. Mochten deze regels er dus toe bijdragen, om de geroeperen
hun roeping te leeren verstaan, en haar voorlichting geven bij de verwerkelijking
harer idealen.
Niet vaak verstaan wij de roepstem, wanneer zij tot ons komt, terstond ten volle.
Er zijn zoovele stemmen, die roepen en lokken, wanneer we als jong meisje het volle
leven binnentreden en vele richtingen zich wijzen; aan welke zullen we gehoor geven?
Er is nog zooveel onzuivere weerklank in het eigen hart, en het is nog zoo
onbegrijpelijk, dat een leven, dat ons hooge eischen stelt, verre boven een leven dat
het ‘geluk’ in den schoot werpt, te verkiezen is.
Ik herinner mij, dat ik de studie voor godsdienstonderwijzeres begon, niet om den
arbeid voor anderen, waartoe ze mij zou opleiden, maar om de innerlijke verdieping,
die ik er voor mijzelf van verwachtte. Egoïst. En toch was het reeds roeping tot dezen
arbeid, die mij hunkeren deed naar bewustwording van hooger leven; hoe meer wij
innerlijk verwerven, hoe meer het verlangen om uit te deelen vanzelf groeit.
De opleiding voor godsdienstonderwijzeres neemt, wanneer men het examen voor
de Commissie voor Godsdienstonderwijs en -prediking van den Neder-
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landschen Protestantenbond wil afleggen - vrijzinnig dus -, drie jaren. Vanwege de
Nederlandsch Hervormde Kerk is een opleiding en examen ingesteld, waarvan de
eischen minder zwaar zijn. Dit examen wordt afgenomen door het Classicaal Bestuur,
waaronder de gemeente, tot welke de examinanda behoort, ressorteert, en kan dus,
naar de richting der classis, in vrijzinnigen of in orthodoxen geest worden afgenomen.
Bij voldoende kennis kan een orthodox Classicaal Bestuur eene vrijzinnige
examinanda het diploma niet onthouden; evenmin een vrijzinnig Classicaal Bestuur
eene orthodoxe examinanda. De studie is ten minste twee jaren, in welke men ook
praktisch werkzaam moet zijn.
Nadere bijzonderheden hierover vindt men in het Kerkelijk Wetboek, reglement
op het godsdienstonderwijs art. 13-21.
Het examen voor den Ned. Prot. Bond is gesplitst in een historisch en een
filosofisch gedeelte het eerste omvat bestudeering van het oude- en het nieuwe
testament en kerkgeschiedenis, het tweede geloofsleer, zedeleer en catechetiek,
waarbij men eenigszins het terrein van wijsbegeerte, zielkunde en opvoedkunde
betreden kan. De beide gedeelten worden door een examen besloten, dat eens in 't
jaar, tegen den zomer, wordt afgenomen; zoodat voor het tweede deel der studie
minstens één jaar is aangewezen.
De exameneischen (opgave van studieboeken enz.) worden op aanvraag
toegezonden door den secretaris van bovengenoemde commissie1) welke ook
behulpzaam wil zijn bij het zoeken naar leiding, zoodat men die vindt bij de
predikanten in of nabij eigen woonplaats.
Is men gediplomeerd, dan openen zich verschillende wegen. Ten 1e is men dan
bevoegd voor godsdienstonderwijs op de scholen, 2e tot hulp van een predikant: in
een Hervormde gemeente, in een afdeeling van den Ned. Prot. Bond, of van de
Vereeniging van Vrijz. Hervormden, in een Doopsgezinde, of Remonstrantsche
gemeente; 3e tot den zelfstandigen werkkring van voorgangster bij sommige Ned.
Prot. Bond-afdeelingen, waar geen predikant de leiding heeft (dit laatste uitsluitend
bij Ned. Prot. Bond-acte).
Doch ondanks al deze ‘bevoegdheden’ is het toch vaak moeilijk, eene aanstelling
te verkrijgen. Alhoewel er werk in overvloed is voor de godsdienstonderwijzeres, is
het aantal werkkringen niet groot. Geldelijk onvermogen belemmert hier organisatie.
Combinatie van halve werkkringen (bijv. 1 en 2) schept wel eens vooruitzichten;
doch over 't algemeen is ook reeds in de bestaande volle werkkringen de salarieering
treurig, al valt hier en daar

1) Thans Ds. D. Drijver, van Haarlem.

Droom en Daad. Jaargang 1

196
geringe verbetering te bespeuren. Bovendien wordt in de Remonstrantsche
broederschap de godsdienstonderwijzeres van den Ned. Prot. Bond achtergesteld bij
de Remonstrantsche godsdienstleerares, die staatsexamen en candidaatsexamen aan
het Rem. seminarium te Leiden volbracht moet hebben om haar diploma te verkrijgen,
en verkiezen steeds meer Ned. Prot. Bond-afdeelingen een predikant als voorganger.
De vooruitzichten zijn dus niet schitterend: onvoldoende salarieering, en
achterstelling bij beter onderlegden; men let ook op ander gebied vaak meer op
bewijsstukken van verstandelijke ontwikkeling dan op toewijding uit liefde voor het
werk. Zou het daarom beter zijn, dat meisjes theologie gingen studeeren, om als
predikante haar taak te vinden?
Er zullen er zijn, die langs dezen weg geroepen worden; doch m.i. zullen er ook
steeds blijven voor wie de opleiding van de godsdienstonderwijzeres de juiste is.
Lang niet alle vrouwen, wier verlangen uitgaat naar theologische ontwikkeling, zijn
op de bronnenstudie der theologie aangelegd; ook zou het voor sommigen forceeren
zijn, terstond na het afstudeeren een zoo zelfstandige, verantwoordelijke en zware
taak op zich te nemen als predikante. Voor de taak van voorgangster bij den Ned.
Prot. Bond maakt ook eerst jarenlange ervaring rijp. Bovendien zijn de studiekosten
voor het Ned. Prot. Bond-examen gering.
Het moet mogelijk blijven, dat naast de predikante, wier meerdere theologische
kennis wij volmondig erkennen, ook de godsdienstonderwijzeres een bescheiden
plaats èn bestaan vindt in de maatschappij, die toch evenzeer wat zij te geven heeft
behoeft. Mocht die bestaansmogelijkheid op den duur voor velen verbeterd worden!
Het is zwaar, bij materieele zorgen dit werk te verrichten. Maar altijd toch, kan deze
arbeid diepe vreugde geven. Beschouwen wij den arbeid nader, en onderscheiden
wij hem in: arbeid aan onszelf (indirekt voor anderen) en arbeid, die direkt anderen
ten goede wil komen; dus in arbeid naar binnen, en naar buiten.
Tot het eerste behoort onze studie, die niet als beëindigd mag worden beschouwd,
wanneer het diploma behaald is, en die zich ook niet beperken mag tot het
godsdienstonderwijs of zelfs tot het terrein van den godsdienst. De
godsdienstonderwijzeres, die op haar arbeidsveld in aanraking komt met zooveel
verschillende menschen en hun uiteenloopende belangen, moet steeds algemeene
ontwikkeling nastreven.
Het is moeilijk, waar het arbeidsveld zoo onbegrensd is, tijd te vinden voor studie.
En nog moeilijker is het, geregeld zich uit den arbeid naar buiten los
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te maken, en naar binnen in te keeren. In te keeren in God, Wiens getuigen wij moeten
zijn, en Die de eenige Bron is van wat wij in de wereld moeten uitdragen. En toch is studie noodig, dit laatste is nog noodiger. Want zonder telkens weer ons van onze
gebondenheid aan God bewust te worden, zouden we vergeten, dat het niet uit onszelf
is, dat wij leven en geven moeten, maar uit meer dan wijzelf, uit de eeuwige liefde
Gods. En de teleurstellingen zouden ons verlammen, tegenspoed ons breken.
Voor wij met een enkel woord spreken over de teleurstellingen, beschouwen wij
den arbeid naar buiten.
Daar is allereerst het godsdienstonderwijs. Het kan zijn classikaal onderwijs, in
het schoollokaal, in een kerkekamer. Kleine en groote kinderen. Is het niet heerlijk,
telkens weer te zoeken naar de juiste wijze, om hen te helpen bewustworden van het
goddelijk leven, dat in hen sluimert? Altijd weer hun te vertellen die wondermooie
verhalen uit grijs verleden? Misschien denkt ge dat het een herhaling is, die op den
duur vervelen gaat. Maar het is geen herhaling. Telkens weer zijn die verhalen ons
nieuw, als voor de kinderen, die ze voor 't eerst hooren, omdat we ze steeds dieper
leeren verstaan. Meer dan door jarenlange bronnenstudie, gaan de bijbelverhalen
voor ons leven, wanneer we ze mogen meedeelen aan een kind.
En dan is er het contact met oudere leerlingen, en bij het huisbezoek met
volwassenen; groeiende menschenzielen, dien bewustwording soms zwaar valt,
omdat er zooveel vragen in haar zijn, die het gelooven moeilijk maken. Ze meenen
dat ze ontvangen, wanneer wij trachten te helpen; maar als één er innerlijk door
verrijkt wordt, dan zijn wij het zelf!
En dan is daar het preeken. Kinderkerk, jeugdkerk, misschien ook het preeken
voor volwassenen. Niet iedere werkkring biedt daartoe gelegenheid; maar ook niet
iedere godsdienstonderwijzeres gevoelt er zich toe geroepen. Als men er toe geroepen
is, dan beseft men, hoe begenadigd men is, want hoe men volop ontvangt terwijl men
tracht te geven.
Soms mag men bemerken, òòk hoe men geven mocht. In het catechisatieuur.
Moeder vertelt ons op huisbezoek, hoe stil haar jongen van de les kwam, en hoe hij
's avonds in bed gesproken heeft over de catechisatie, niet onze woorden, maar zijn
eigen gedachten erover. Of - we komen op huisbezoek en opeens mogen we weten
hoe een enkel woord, een vorigen keer gesproken, den moed onder zorgen vernieuwd
heeft. Of we staan te preeken, en opeens lezen we op een gelaat: dat is juist wat ik
noodig heb.
Maar daar zijn ook de teleurstellingen. Het catechisatieuur is voorbij, en
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we weten dat we langs de kinderen heen gepraat hebben. Er is een gezin, waar we
maar niet verder mee komen; we preeken en het is of we maar steeds het juiste woord
niet vinden kunnen.
Dit lijkt misschien wel eens teleurstelling in menschen en kinderen; maar altijd is
het teleurstelling in onszelf. Wij moesten getuigen, zoo dat het diep in de harten
doordrong, en we deden het niet.
Deze teleurstellingen kunnen onzen ijver verlammen. Zijn wij wel geschikt voor
ons werk? Zullen we maar niet anderen arbeid zoeken, die er ‘minder op aan komt’?
En ze kunnen ons breken, deze teleurstellingen; levensillusies vernietigend.
Maar als we ermee voor God treden en dat kunnen we alleen, als het onze gewoonte
is, met alles tot Hem in te keeren, dan kan dat niet. Want dan geeft hij ons telkens
weer Zijn vergeving en Zijn vrede. En moed om voort te gaan. Immers weten we
dan weer, dat Hij ons doen en spreken, ja ons heele wezen besturen wil tot een
getuigenis van Hem, zoodat wij, als wij maar van harte willen, Zijn zegen kunnen
uitdragen, ook al bemerken we het niet.
Wormerveer, Mei 1923.

Bladvulling
Min de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt.
Zij die alle stilte vreezen
Hebben nooit hun hart gelezen,
Hebben nooit geknield.
C.S. Adama van Scheltema (De Stilte).
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De predikante
door dr. A. Mankes-Zernike
ER zijn op 't oogenblik nog maar twee kerkgenootschappen, die de vrouw als
predikante toelaten: alleen het Remonstrante en het Doopsgezinde Seminarie willen
haar het proponentsexamen afnemen. De groote Hervormde Kerk is voor vrouwelijke
predikanten gesloten. Daarom kan een Hervormd meisje wel theologie gaan studeeren
en den doctorstitel behalen, godsdienstonderwijs geven, voorgangster van een Prot.
Bond Afdeeling worden, een gemeente kan zij niet krijgen. En 't is niet te voorzien,
dat er in den eersten tijd hierin verandering komen zal. Het aantal vrouwelijke
predikanten zal dus voorloopig nog wel heel beperkt blijven. Op het oogenblik zijn
er, voor zoover ik weet, zes in functie: één als hulppredikster en één als predikante
bij een Doopsgezinde gemeente, twee in Remonstrante pastorieën en twee
Doops-gezinden als voorgangster van een afdeeling van den Bond. De meisjes, die
dit jaar het proponentsexamen aan het Doopsgezinde Seminarie hebben afgelegd,
hebben zich geen van allen beroepbaar gesteld. Hoe het de Remonstrante proponente
zal gaan is nog onbekend.
Het zullen dus maar heel weinigen zijn, voor wie ik dit stukje schrijf. Want de
groote meerderheid onder jullie, niet Doopsgezind of Remonstrant, kan over een
predikantsopleiding niet denken. En enkel uit studielust zal je geen academische
examens gaan doen. Je kunt gelukkig nog wel wat te weten komen zonder universiteit.
De opleiding omvat van allerlei. In 't eerste jaar moet je Hebreeuwsch leeren om
het Oude Testament in 't oorspronkelijke te kunnen lezen. Voor zoover mijn ervaring
reikt, interesseert 't den meesten te weinig om het zóo goed te leeren, dat men er
werkelijk veel aan heeft. Na het propaedetisch examen komen de eigenlijk
theologische vakken: exegese van het O. en N.T., kerkgeschiedenis, dogmenhistorie,
godsdienstwijsbegeerte en ethiek. Die worden aan de verschillende universiteiten
door de wisselende professoren te verschillend gegeven dan dat ik er bijzonderheden
van vertellen kan. Maar blijvend zal wel gelden, dat we gelukkig mogen zijn, indien
een van al die vakken ons voldoende pakt om er ons zelf in te gaan verdiepen. Want
alleen dat vak krijgt waarde voor ons. De practische opleiding na het
candidaats-examen bestaat hoofdzakelijk in homiletiek: aanwijzingen tot het maken
van
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preeken; en catachetiek. De waarde vooral van deze colleges is zeer afhankelijk van
de persoon van den hoogleeraar. 't Beste wat hij kan doen, zal wel wezen, ons diep
te doen voelen, dat wij 't hierin zelf moeten zoeken en vinden.
En nu dan het werk. Men heeft mij dikwijls gevraagd, of het voor de vrouw geschikt
is. Daarop kan ik moeilijk antwoorden, omdat ik ‘de’ vrouw niet ken. Weten die
vragers bescheid, of het werd geschikt is voor ‘den’ man? Natuurlijk is er een bepaalde
geaardheid voor noodig, die ik misschien het beste aldus omschrijf: men moet het
verlangen hebben om eigen diepste bezit telkens weer buiten zich zelf te stellen.
Want dan alleen zal men vreugde hebben in het preeken, het middel- en het hoogtepunt
van het werk. Maar het ambt is veelzijdig als haast geen ander. Het omvat ook
lesgeven en het gaarne spreken met den enkeling. En voor dat laatste is weer 'n heel
ander soort vrijmoedigheid noodig dan voor het preeken. Niemand zal alle onderdeelen
even graag en even goed vervullen. En nog heb ik lang niet alles genoemd. Wie
organisatietalent heeft zal clubs en vereenigingen oprichten; wie houdt van het
gezellige leven met jonge menschen 's zomers in kampen leiding geven en spreken;
wie zich tot kleine kinderen voelt aangetrokken veel werk maken van de
Zondagsschool. Het vrije van het ambt is een van de heel groote voordeelen. Wie
voor de vrijheid bang is, omdat hij zonder een vaste regelmaat in inspanning dreigt
te verslappen, moet het stellig niet kiezen. Maar voor wie voelt, dat zij juist de vrijheid
noodig heeft om haar beste gaven te ontwikkelen, kan het veel aantrekkelijks hebben.
De maatschappelijke positie van den predikant is, dank zij vooral den arbeid van den
Bond, de laatste jaren al veel beter geregeld. Toch blijft hier nog altijd veel te
wenschen over. Het meisje echter, àls zij een plaats kan krijgen, verdient genoeg om
in eigen levensonderhoud te voorzien. En veel verder zullen de eischen der meesten
niet gaan.
Dat ik over de eigenlijke drijfkracht tot het werk gezwegen heb, zal jullie niet zijn
ontgaan. Maar was het noodig daar over te spreken?
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Mathilda Wrede, de vriendin der gevangenen
door C.M. van Hille-Gaerthé
Mathilda Wrede, de vriendin der gevangenen, door Ingeborg Maria Sick.
(Uit het Deensch, door D. Logeman-van der Willigen). Utrecht, H. Honig,
1923.
IN het Octobernummer van ‘Droom en Daad’ stond bij haar portret één der dagen
uit het wel heel bizondere leven van Mathilda Wrede beschreven. En juist dezer
dagen is de vertaling van het Deensche boek, dat Ingeborg Maria Sick over Mathilda
Wrede schreef, in het Hollandsch verschenen. Mathilda Wrede, de vriendin der
gevangenen ‘de vroolijke heilige’ heeft iemand haar eens genoemd. En dat teekent
haar.
Want het is iets geweldigs, als een vrouw van haar heel jonge leven af - van haar
twintigste jaar - voelt, dat het háár taak in de wereld is tot de allerongelukkigste
menschen van de maatschappij te gaan, haar dagen te slijten in cellen en
gevangeniskamers, haar liefde en toewijding en haar beste gedachten te schenken
aan ruwe mannen, die een leven van ongebondenheid, van roof of moord achter zich
hebben, vrijwillig afstand te doen van alle voorrechten, die geboorte en opvoeding
het jonge baronesje Mathilda Wrede gebracht hadden, afstand te doen van alle weelde,
van het onbekommerde bestaan op het groote buitengoed en dan alle zorgen op zich
te nemen, van het zelfde daggeld te leven, dat een gevangene toebedeeld wordt en
de rest te gebruiken om de moeilijkheden van andere menschen te verlichten. Maar
het is nog iets anders, dat alles zoo vanzelfsprekend en zonder eenigen ophef te doen,
als Mathilda Wrede het gedaan heeft; het is nog iets anders onder alle ellende de
heldere oogen wijd open te houden voor den humor in het leven en de al te groote
somberheid en gespannenheid op het juiste oogenblik te verlichten door een gevat
woord en een grap. Dat Mathilda Wrede bij haar diepen ernst, bij haar zware taak
daartoe in staat is geweest, heeft haar recht op dien naam van wel groote
onderscheiding gegeven.
Zij was de jongste van negen kinderen: haar moeder stierf jong en Mathilda werd
liefdevol opgevoed door haar zeventienjarige zuster. Haar vader was Gouverneur
van Wasa in Finland en Mathilda had een heel gelukkige jeugd temidden van het
groote gezin, dat 's zomers buiten woonde. En zij, die in Wasa alle paarden bij naam
kende, genoot daar buiten van de groote vrijheid en haar omgang met de dieren.
Toen ze naar school ging - de Finsche volksschool - was haar boterham-
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trommeltje op dezelfde wijze gevuld als die van de arme Finsche kinderen; haar
vader wilde niet, dat ze meer zou hebben dan haar klasgenootjes.
Later, als kostschoolmeisje, stond ze wat apart tusschen de anderen, die ze niet
goed begreep. ‘Ze kon zich niet interesseeren voor opschik en cadetten. En de
menagerie die zij op haar eigen kamer inrichtte, vonden de meisjes volstrekt zoo
aardig niet, als ze verwacht had. Ze vonden het tamme eekhoorntje, dat op haar
schouder zat en in haar zak sliep, wel grappig, maar de magere kat, die een jongen
verdrinken wilde en die zij hem afnam om er mee naar huis te loopen, interesseerde
hun heelemaal niet’.
Over haar gelukkig kinderleven, over haar heerlijken jonge-meisjestijd valt echter
nu en dan een schaduw, er is nu en dan een dag, waarop zij iets zóó droevigs gezien
heeft, dat de herinnering daaraan haar niet loslaat. Toen ze een klein meisje van zeven
jaar was, stond ze eens voor het raam van haar onderwijzeres te kijken naar de
smederij aan den overkant van de straat, waar een smid bezig was met gloeiende
ijzers een ring te smeden om de enkels van een geboeiden man, die tusschen twee
bewakers naar de smederij was gevoerd. Toen de onderwijzeres thuis kwam, trok ze
het kind weg van het venster.
- Kind, dat is niets voor jou, om naar te kijken.
Maar het kind antwoordde: ‘Als de man het verdragen moet, kan ik er wel tegen
om er naar te kijken’.
Toen het kleine meisje volwassen naar huis terugkeerde, wilde haar vader haar
met een geschenk verrassen als welkom-thuis. Haar kamer was nieuw gemeubeld
met witte meubels - in de gevangenis der provincie besteld. En daarmee was de
vreugde over het geschenk voor haar geheel bedorven. Uit dwang hadden die arme,
geboeide gevangenen deze meubelen vervaardigd! Die gedachte zou haar altijd
bijblijven! Het was, of de afgrond, die somber voor haar kinderblik was opgedoemd,
nu zelfs zijn schaduw over haar lieve, witte kamertje uitspreidde...
In haar jonge-meisjes tijd krijgt zij hoe langer hoe sterker het besef, dat zij haar
leven gebruiken moet in dienst van God. Maar welk werk zij daarvoor moet aanvatten,
weet zij absoluut niet.
En toen brak op een keer het slot van haar kamerdeur en een gevangene, die smid
was, werd gehaald om het te maken. Daar stond hij met boeien aan, om de deur van
haar witte kamer te herstellen. Ze had een tegenzin om met hem te spreken, toch
voelde ze, dat ze het doen moèst. En toen sprak ze den man over God en over haar
eigen geestelijke ervaring.
De man keek naar haar op en zeide: ‘Zoo zoudt u bij ons ginds moeten komen
spreken. Wij konden het wel noodig hebben’.
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Ze zei, dat ze morgen in de gevangenis zou komen.
Maar haar vader verzette zich tegen dat plan.
Toen richtte het jonge meisje zich op en sprak: ‘Ik heb het beloofd’.
De vader streed een oogenblik een stillen strijd. Toen zeide hij: ‘Als je het beloofd
hebt, moet je het doen. Maar de cipier zal met je meegaan’. Ze bezoekt nu geregeld
de gevangenen, spreekt met hen, bemoedigt hen, maar dat dit werk haar eigenlijke
roeping is, ziet ze nog niet geheel. En als ze een gevangene beloofd heeft op een
bepaalden dag terug te zullen komen, en juist op dién dag wordt haar een welkom
bezoek aangekondigd, besluit ze dadelijk haar tocht naar de gevangenis maar uit te
stellen.
Maar 's nachts gebeurde er iets wonderlijks. En ze heeft nooit geweten, of het een
droom of een visioen was.
Er kwam een gevangene haar witte kamer in, met zware ketens om hand en voet.
Midden in de kamer bleef hij haar staan aankijken met oneindig droeve oogen en zij
hoorde de woorden, maar zij wist niet of hij ze sprak: ‘Duizenden arme, gebonden
zielen zuchten naar leven, vrijheid en vrede. Zeg hun een woord over Hem, die hen
verlossen kan, terwijl ge nog tijd hebt’.
Daarna gleed hij weg.
Zij sliep niet meer dien nacht, maar ze gevoelde haar onmacht tegenover de
ontzettende taak, die haar werd opgelegd. Toen nam ze haar bijbel, om een woord
te vinden, dat haar tot rust zou brengen. Maar toen ze den bijbel opsloeg, waren de
eerste woorden, waar haar oog opviel, deze verzen uit Jeremia: ‘Toen zeide ik: Ach
Heere Heere! zie ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere zeide tot mij:
Zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult gij gaan, en alles,
wat Ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben
met u, om u te redden, spreekt de Heere’.
Die woorden waren als een antwoord.
Toen de zon opging, kleedde zij zich aan en ging naar het strand; urenlang liep ze
er heen en weer in de groote eenzaamheid, om met zichzelf tot klaarheid te komen.
Dien dag was zij op den bepaalden tijd in de gevangenis en al het andere had zij
opgegeven. En juist die dag werd een keerpunt in het leven van den man, dien zij
bezocht.
Nu begint haar zware leven van geven, zichzelf overwinnen, het leven van het
twintigjarige meisje tusschen de sombere, gevaarlijke mannen, die zij toch alle, den
een eerder, den ander moeilijker voor zich weet te winnen,
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bij wie ze onder alle misdadige gevoelens en slechte gedachten, een zachte plek weet
te ontdekken. Urenlang zit ze bij de gevangenen in de cellen en in de kamer van den
predikant komen zij, die dat wenschen tot haar, om met haar te spreken. De
gevangenen spreken onder elkaar over haar, verwonderen er zich over, dat zij nooit
bang is. Dan zegt een van hen: ‘Ik zal haar wel aan het schrikken kunnen maken’.
De anderen vragen hem, haar met rust te laten, maar hij zegt: ‘Ik zou alleen maar
eens willen zien, hoe een Christen, die bang is, doet’.
En hij komt bij haar - een afschuwelijke man, die haar met zijn monsterachtig
gezicht en rollende oogen maar voortdurend blijft aanzien. Ze begrijpt niet, wat hij
wil, want hij geeft op geen enkele vraag of gezegde antwoord. Dan zegt ze: ‘Ik vind
je een heel eigenaardig mensch en ik begrijp je volstrekt niet. Als je liever lezen wilt
dan praten, dan heb je hier een boekje, dat je misschien plezier zal doen’.
Maar toen ze het boek te voorschijn wilde krijgen, kwam de gevangene met gebalde
vuisten en gefronste wenkbrauwen op haar toe.
Ze bleef stil zitten. Maar toen hij vlak bij haar stoel stond, sloeg hij zijn vuist hard
op de tafel voor haar.
Op hetzelfde oogenblik legde zij haar hand op de zijne en zeide vriendelijk: ‘Zou
het niet goed voor je zijn, als je wat vrede in je hart kreeg?’
Toen vatte hij haar hand en drukte die stevig, keerde zich plotseling om en ging
naar de deur. Daar bleef hij staan, wendde het hoofd om en zeide: ‘Ja, dat zou wel
het beste zijn, maar ik ben zoo vreeselijk slecht!’
Zij zag, dat hij tranen in de oogen had. Toen riep hij: ‘Vergiffenis, juffrouw’, en
haastte zich de deur uit...
Eigenlijk is dit heele boek een onuitgesproken pleidooi voor deze waarheid, die
toch zoo moeilijk door de menschheid wordt aanvaard, dat zachtheid ruwheid
overwint, dat de liefde sterker is dan het kwaad. Maar misschien dringt die waarheid
zoo langzaam door, omdat nièt de menschen, die een béétje de liefde betrachten en
hun werk precies voldoende verrichten weinige zijn, maar omdat zij, die zich met
ziel en lichaam geven aan de hun opgedragen taak, zoo zeldzaam zijn.
Eens, als Mathilda Wrede de steile, donkere, zeer versleten trappen van de
gevangenis opgaat, glijdt ze uit en breekt haar voet. Als ze na een korte verdooving
tot die ontdekking komt, is haar eerste gedachte: Maar de gevangenen ... en de
beloofde gesprekken... Ik moet verder, besluit ze: daar zijn geestelijk zieken en ik
heb maar een zieken voet’.
En den ganschen dag loopt ze voort. Dan komt een gevangene tot haar, die
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over korten tijd naar Siberië vervoerd zal worden. Het is door Mathilda, dat zijn ruwe
hart verzacht is en om haar iets van zijn groote dankbaarheid te toonen, vraagt hij,
die vroeger schoenmaker was, of hij een paar schoenen voor haar maken mag en of
hij haar nu de maat mag nemen.
Dan ziet hij den voet. ‘Wat mankeert er aan dien voet?’ vraagt hij verschrikt. ‘Die
is heelemaal gezwollen en misvormd!’
Toen vertelde zij van haar val van dien morgen.
- En u heeft al die pijn ter wille van ons uitgestaan! En hij staat er op de maat te
nemen, niet van den gezonden, maar van den gebroken voet. ‘Want dien heeft u voor
de gevangenen gebroken’.
Die welgemeende hartelijkheid van de gevangenen is het, die haar leven rijk maakt,
die haar steunt op haar ziekbed, nu ze om dien verwaarloosden voet vier weken rusten
moet. Al dien tijd schrijft ze brieven aan de gevangenen en ze breit wollen dassen
en dikke wanten voor hen, die naar Siberië moeten gaan.
Het is de liefde van haar gevangen vrienden, die haar gedragen heeft bij de vele
moeilijkheden en teleurstellingen van dit leven van opoffering, bij de vele miskenning
ook, die zij te lijden had.
De moeilijkheid, die Mathilda voortdurend gevoelde was deze: Waarheen moesten
de gevangenen gaan, die hun vrijheid terug gekregen hadden? Waarheen moesten
de velen, die dakloos waren en hoe kon men hen behoeden voor nieuwe zonden?
Op haar drie-en-twintigsten verjaardag krijgt Mathilda van haar vader een
buitenhuis ten geschenke, waar zij haar vrij-geworden vrienden een onderdak kan
aanbieden en goeden en nuttigen arbeid, en waar haar broeder de leiding zal nemen.
En nu blijkt het, hoe oneindig veel moeilijker dan in de gevangenis en in de cellen
het is, om met gevangenen om te gaan, die weer verantwoordelijk voor hun eigen
vrijheid zijn geworden.
In de gevangenis verscheen zij als iemand, die alleen geven wilde, verzachten en
verlichten, maar nu had zij eischen. En zij eischte juist dàt, waaraan die wilde naturen
het moeilijkst gehoorzamen konden: orde, discipline en regelmatig werk.
Velen van hen zijn lui. Als de haver gerold moet worden, wil geen van allen het
werk op zich nemen. Haar broer is uit en Mathilda heeft alleen het opzicht over de
mannen.
- De haver mòet morgen gerold! Lindqvist, anders groeit die te hard.
- Wie zal er mij mee helpen? vroeg hij.
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- Eén man kan het best alleen af.
- Denkt u, zei hij. Zeker, deftige menschen hebben wel verstand van zoo'n arbeid.
- Goed, dan zal ik het zelf morgen doen, antwoordde zij. Dan krijg jij ander werk.
Den volgenden morgen vóór vijf begon Mathilda het zware werk. Demannen
stonden er naar te kijken, om te zien, hoe gauw ze het zou opgeven. Maar ze gaf het
niet op. En toen Lindqvist beschaamd zijn diensten kwam aanbieden, zei ze: ‘Neen,
dank je - je hebt immers wat anders te doen?’
- U moet dan toch tenminste een zak met hooi hebben om op te zitten, zei hij.
Ze bedankte hem, maar reed door. En hoewel ze 's middags doodelijk vermoeid
was, nam ze een ander paard en werkte door tot het werk gereed was. Maar lang
daarna kon ze zich niet bewegen van stijfheid en vermoeidheid. Hoe zij zich met
heel haar hart aan de gevangenen gegeven heeft, blijkt wel, als zij, tijdens een hevige
ziekte in koortsvisioenen, zich verbeeldt op weg te zijn met een transport gevangenen
naar het vreeselijke Siberië. Haar stoelen, haar planten in de kamer waren de
gevangenen. Maar die stònden en zij lag in haar zachte, warme bed. Hoe kon dat?
O, het was niet anders dan de gewone onrechtvaardigheid! Hier lag zij lekker in
haar bed en de anderen moesten staande rusten! Maar het was pas twee uur, daar
sloeg het juist, en het zou nog drie uur duren, voor zij hun weg vervolgden - als zij
ze eens één voor één in haar bed wat liet uitrusten? Zij zou maar dadelijk opstaan...
Toen ze eindelijk van koude ontwaakte, lag zij naast haar leege bed uitgestrekt op
het koude zeil...
En in die dagen, komt een vroegere gevangene aan haar deur bellen. Het
dienstmeisje wil hem niet binnen laten, maar Mathilda ontvangt hem toch.
- Ja, zegt hij, ik zie wel, dat u ziek bent, heel ziek... met permissie, waar wordt u
begraven?
- Daar heb ik nog niet over gedacht, zegt ze glimlachend. Maar het zal wel in de
grafkapel van de Wrede's in Anjala zijn.
- Dat dacht ik wel, maar ik vind het zonde en schande om u daarheen te sleepen.
- Maar waarom toch? Waar vind jij dan, dat ik begraven moest worden?
- Natuurlijk in Helsingfors - hier op het kerkhof. Dat is niet meer dan natuurlijk.
- Maar waarom toch?
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- Ach ziet u, juffrouw, het zou zoo heerlijk voor ons zijn, om daar 's Zondags naar
toe te gaan en daar prettig te blijven zitten.
Het is verleidelijk om nog veel meer te vertellen van dit rijke, moedige leven, ook
van haar miskenning. Toen een gevaarlijk gevangene wist te ontsnappen, werd zìj
er van verdacht hem daartoe gelegenheid te hebben verschaft. Deze beschuldiging
werd een last voor haar te dragen. En vreemd genoeg deed niemand moeite om haar
dien last van de schouders te nemen. Van dien Kerstavond, als zij ziek is en zoo
hevig naar haar warme, gezellige huis verlangt en als ze toch gaat van de eene cel
naar de andere en elken ongelukkige een ‘Prettige Kerstmis’ toewenscht, als ze met
hen spreekt, hun vertelt, als ze met hen lijdt, met hen bidt.
- Waarom, vraagt de vreeselijke man in zijn vervuilde cel, waarom doet u dat alles
aan mij?
- Omdat je een mensch bent.
Ik geloof, dat wie eenmaal getroffen is door het nobele gezicht, dat ons in de laatste
‘Droom en Daad’ is afgebeeld, verlangend zal zijn meer te weten van haar, die overal
in de wereld verdrukte, bedroefde en gekwetste menschen vond en die altijd den weg
naar hun hart wist te ontdekken.
Eens komt een man uit het armenhuis afscheid van Mathilde nemen met de
woorden: ‘Vaarwel, juffrouw, en terwijl hij met den vinger naar boven wijst, laat hij
er op volgen: ‘Ik ben oud en zal weldra daarheen verhuizen, maar dan zal ik niet
vergeten om u groeten te doen.’
Dan vraagt zij: ‘Wat zal je dan van me zeggen?’
En hij antwoordt: ‘Ik zal zeggen, ze komt wel, ze zal wel komen, zoodra ze met
den heelen troep klaar is.’
Nee, dàn zou zij er nooit komen! Want wanneer komt zij klaar met een troep, die
bij den dag grooter wordt?
Maar klaar met zichzelf - zoover zal zij het moeten brengen. Door al de anderen,
waar zij nooit mee klaar komt.
Wij mogen dankbaar zijn, dat dit boek vertaald is; dit is weer een van die gezegende
boeken, die voor jong en oud belangrijk zijn, dit is een van de boeken, die in onze
eigen boekenkast behooren te staan, zoodat we er ten allen tijde naar kunnen grijpen,
als we ontmoedigd zijn en laf, en ook, als we in grooten kring te zamen wat willen
lezen. Want elk hoofdstuk zal ons iets geven, en het stille uur op den zondagavond
met dìt boek, het uur rond de theetafel of bij het kampvuur zal een goed uur zijn.
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Het droomenmutsje
door Nan Copyn
(geillustreerd door Nans van Leeuwen) II
Schoonheid die in den hemel zijt
Die d'Eeuwigheid heeft opgeschreven
Geef ons iets van uw eindloosheid
Van uw geweldigheid
Om groot te leven.
A.v. SCHELTEMA.

DREUMESJE had een mutsje op - En hij peinsde, en peinsde, hoe dat mogelijk was;
want een flinke Hollandsche jongen liep met een kaalgeschoren blooten kop, had
vader gezegd. Naar school niks op den kop; maar voor Zondags had hij een fijne
nieuwe geruite pet net als vader. Was het dan Zondag? - Een muts op? en niet op
school, en hier in 't bosch?
't Was zoo soezerig in zijn hoofdje, hij kon 't niet goed bedenken; zou dat van die
warme muts komen?
Hij keek naar zijn voeten. De hooge laarzen had hij aan, en de mooie door moeder
pas gebreide ribbelkousen. Dan moest het toch Zondag zijn. Moest-ie dan niet naar
school? Jawel toch? naar de Zondagschool?
't Wàs Zondagmorgen; een stralende, stille wazige October-Zondag, en Dreumesje
had een mutsje op, en hij liep niet op klompen, maar stapte fier op hooge laarzen.
Dus niet naar school - en ook niet naar de Zondagschool, want dat kon hij niet
bedenken, zijn kleine bol was zwaar van zon en late zomerdroomen.
En Dreumesje liep langs de slotgracht, en toen kwam hij bij 't hooge, grijze
bruggetje. Hij was dommelig en slaperig; zeker door die warme muts, die hij op had
en niet kon afzetten, want hij had zijn geruite pet niet, en 't was Zondag.
Hij ging zitten op de steenen leuning van 't bruggetje, aan iederen kant een
bengelend beentje.
Wat was het hier mooi en stil; zou het bosch ook Zondag houden!
In de slotgracht lag een oude, rechte, zwarte dennestam; en daarop zaten naast
elkaar als zeven stijve soldaatjes, zeven gladde dikke eendjes. Zwart waren hun
vleugels, pikkezwart, maar hagelwit hun donzen borstjes en hun
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kopjes van een donker, schimmerig groen en blauw, zóó mooi, dat het in de zon
glansde als zwart perelmoer.
Helgroen was de slotgracht van het kroos; dat groeide daar voor de eendjes;
helgroen was de slotgracht, als een breed weidepad, en daar midden in lag

de zwarte stam met de zwarte eendjes in witte overhemdjes, en langs den kant van
dat grasgroene water liep heel in de verte - statig en langzaam - een geweldige, groote,
zwarte kater.
Fier zijn staart in de lucht en met pooten hoogstappend als een paard, tuurden zijn
lichtende groene oogen vol vurige aandacht naar buit.
In zijn modderig holletje zat de rat, die verhuisd was, want zonder egel, konijn en
lijster was het hem toch te eenzaam, hij kon zijn wijsheid niet
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luchten; en hij vond een anderen stam, zwarter en gladder, maar ook deze ging recht
naar den overkant; en moedig en sterk in zijn ideeën, groef hij daarbij een ander hol.
Verstandige beesten waren er niet in de nabijheid, maar het schelden op de domme
onbewustheid der eenden was hem een durende afleiding, ofschoon hun schelle
getater zijn oude hoofd vermoeide, en hem nog humeuriger maakte.
Dreumesje zag dit alles en vond het heel wonderlijk; maar hij had zoo'n slaap, en
hij liet zich van 't bruggetje af in den grasrand glijden vlak bij het water. De zeven
eendjes zaten rustig naast elkaar, plukten ijverig met hun gele sneppen in de veeren,
't leek of ze zich waschten, vond Dreumesje, en dat hoefde toch niet, ze plasten altijd
in het water.
Maar plotseling werden ze rumoerig, ze snaterden luidkeels dat het scheurde door
de stille ijle lucht, ze tripten van den eenen poot op den anderen en rekten de halzen
tot in het water.
‘Zie je die daar?’ zei een van de zeven. ‘Waar, waar, waar, waar?’ snaterden de
zes. ‘Daar, daar, daar’, ging het nu door elkaar, ‘ze doen ons na, ze plukken zich ook,
ze rekken zich ook, ze willen ons aanvallen ja, ja, ja, ja, daar, daar, daar!’
‘Domme schepsels’, smaalde de rat, ‘kennen jullie je eigen water nog niet? zien
jelui niet dat jullie 't zelf zijn?’
‘Wat, wat, wat, wat’, kwaakte verontwaardigd de bende en ze sloegen met de
vleugels, ‘wij zelf? wij zijn toch de echte eenden, wij zitten toch hier en kwaken, wij
zelf!’
‘Pak de anderen dan’, zei 't jongetje en lachte.
‘Waar, waar, waar, waar’, kreten de eenden en gingen allen tegelijk in 't water,
waar? de lafaards, weg, weg, weg’ en ze roeiden met hun gele riemen geagiteerd
lawaaiïg door de gracht.
‘Wat doen jullie gek’ zei 't jongetje goedig.
‘Gek, gek’, tetterden de eenden, ‘we zijn zoo zenuwachtig, 't leven is zoo druk,
en nu nog die vreemde, die gevlucht zijn, we moeten ons overal mee bemoeien, en
eten en slapen, ons insmeeren, en dan praten, praten, altijd maar praten.’
‘Waar bemoeien jullie je ook mee?’ zei het jongetje vroolijk.
‘Bemoeien?’ zei de oudste eend ‘is er iets anders te doen in 't leven? We moeten
toch alles bepraten, van iedereen, we moeten toch altijd praten, wat is er anders?’
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‘Stom volk’, zei de rat, ‘stomme kletsende levenmakers. - Jongetje, weet je dat 't
Zondag is, en wat jìj dan doen moet?’
‘Iets doen?’ vroeg Dreumesje, Zondags hoef je niets te doen, er is geen school’.
Maar op eens dacht hij vaag aan de Zondagschool en zei prompt: ‘Moeder zegt,
Zondags is 't rustdag’.
‘Wat zijn jullie dan vreemde beesten’, zei de rat. ‘Zondag is 't toch als de zon
schijnt en 't zomer is, en dan werk je, 's winters als 't koud en somber is blijf je in je
hol; 'k heb een egel gekend, die wou zomers ook in zijn hol kruipen, maar dàt was
zoo'n botte ziel; die wou...’
‘Maar rat’ viel 't jongetje hem in de rede, ‘wat doe jìj dan?’
‘Ik’, zei de rat vinnig, ‘heen en weer gaan van hier naar den overkant, en denken,
er is maar één rechte weg, denken is doen en doen is denken, dat is het leven’.
‘Zoo’ zei het kind en tot de eenden, die juist met vervaarlijke klakson-geluiden
als motorfietsen den hoek van den gracht omkwamen, ‘wat doen jùllie op Zondag?’
‘Wat, wat, wat’ zeiden ze, ‘zon of geen zon, praten, praten, eten moet je tòch en
praten?’
‘Is dàt dan het leven?’ vroeg Dreumesje beduusd.
‘Maar, maar, maar’, snaterden de eenden en zenuwachtig tolden ze kop onder in
't rond, of sloegen met hun vleugels hoog op uit 't kroos, ‘maar 't leven is toch in 't
water, het water, het water’.
‘Och’, zei de rat, en hij richtte zich hoog op, dat volk weet van voren niet dat 't
van achteren leeft, als je wijs bent, dan weet je, dat 't leven iets anders is dan praten;
't leven is de boom heen en de boom terug, 't is de eenige verbinding met de wereld,
en al wat er is aan d'overkant’.
‘Ben je er wel eens geweest, rat, in die wereld aan d'overkant?’ vroeg het jongetje
belangstellend.
‘Neen’ zei de rat kordaat, ‘maar ik heb er veel over hooren vertellen... door een
vriendin...’
‘Maar dat was een droomster, ik heb geen tijd om te droomen, ik moet doen, want
ik ken den weg en dat is genoeg, dat is alles. Ik moet den boom bewaken, en het
water; daarachter, ver weg is de zee... Maar die is niet zoo klaar als mijn water, daar
kun je je zelf niet in spiegelen, dat is lucht...’
‘Maar’, zei Dreumesje, en hij ging rechtop zitten ‘de zee is toch véél grooter dan
jou groene poel, waar je je zelf alleen zien kunt als de eenden vechten, want dan
scheidt het kroos zich vaneen...’
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‘Ik kan me zelf zien wanneer ik wil’, zei de rat geërgerd en hij rende langs den stam,
en verjoeg alle eenden, die weer met een oorverdoovend gesnater het water in vlogen.
‘Jullie leelijke schreeuwers’, zei hij, ‘jullie middenstanders, altijd in 't midden,
midden in 't water, midden op mijn boom, en altijd zonder doel, waarom gaan jullie
niet naar den overkant, doet toch eens wat’.
‘Wat, wat, wat, wat, rat’, schaterden de eenden, en ze werden vijandig, ‘wat is de
overkant, we willen het water, daar kun je praten’.
Daar kwam een koolmeesje aangevlogen, zijn gelig borstje was als goud in de zon
en zijn groene vleugeltjes wonderlijk kleurig; hij zette zich in een eikentak boven de
gracht, en keek naar de ijle blauwe lucht.
‘Kom je van ver?’ vroeg het jongetje droomerig, ‘kom je van het leven?’ ‘Het
leven is overal’, zei het meesje, ‘ik kom uit het groote bosch aan de zee, waar je op
de toppen der duinen in de hooge boomen, het eindelooze water kunt zien, en altijd
hooren; nacht en dag, dag en nacht komt het aanruischen, en deint weer weg; en de
zang van de branding 's nachts tegen 't strand wiegt je in slaap.
“Jij spreekt van de wereld”, zei de rat, “dat is een misverstand, de jongen vroeg
je naar 't leven”.
“Wel” zei het koolmeesje, “ik ben maar een nietig vogeltje, en de nachtegaal zou
je dit beter kunnen zeggen, maar ik geloof dat leven is: genieten van Gods mooie
wereld, vliegen zoover je vleugels je dragen kunnen, hoog in de lucht je lied uitjubelen
Hem ter eer, altijd weer op nieuw, ieder uur, iederen dag, altijd mooier zingen, altijd
hooger vliegen, altijd verder gaan en heviger je ziel uitzingen, tot je sterft aan de
kracht van je eigen lied...”
“Ja”, zei het jongetje in extase, “dàt moet heerlijk zijn...”
“Heb jij een konijn gekend, mees?” vroeg de rat achterdochtig.
“Neen” zei 't koolmeesje eenvoudig “ik ken bijna niemand, ik houd van de
eenzaamheid”.
“Een rare opvatting van 't leven heb jij, mees”, hernam de rat, “maar 't is geen
wonder, 't wordt me al groen en geel voor de oogen als ik je aankijk, zingen is geen
doen, en doen is alleen leven, en doen is denken, dat is het heele leven. En jij zegt
dat je sterft aan je eigen lied? en je vindt dat een vreugde? Ik geloof niet eens dat je
mooi zingt, maar je bent net als de eenden, die snateren ook tot ze er bij neer vallen.
Ik denk, en daardoor doe ik, dat maakt me eeuwig, want wat zou mij doen sterven?”
Ver weg tegen den hoogen graskant naast de helgroene gracht stond de groote,
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geweldige, zwarte kater, hoog op de beenen als een paard met oogen van vuur en wachtte. Als het noodlot stond hij en bewoog niet. Was hij de dood? De mees zag
hem boven uit zijn boomtak en dacht: daar staat de groote geweldenaar die het leven
beheerscht, hij wacht zijn tijd en - slaat.
De rat zat boldik van eigen verstarde gedachten en zag niets dan den boom en
zichzelf in 't water weerspiegeld.
“Jongen” snauwde hij nog, “moet jij een mensch worden, dan moet je denken, de
koolmees ziet de werkelijkheid niet, dat is weer een soortement droomer, wat vind
jij dat 't leven is, praten als de eenden, zingen zooals de mees, of denken zooals ik?”
“De werkelijkheid”, zei de koolmees zacht, “die zie ik alleen, 't is de dood die zijn
uur wacht.” Maar niemand hoorde het.
En 't jongetje zei verlegen: “Ik geloof dat ik alles zou willen, praten en denken en
zingen, maar een vogel te zijn en hoog in de lucht je ziel uit te zingen, dàt lijkt me
toch 't allerheerlijkste!”
“Heerlijk”, zei de rat, “heerlijk? ben jij ook al een dweper? ik zing geen liedjes,
maar ik doe mijn plicht en plicht is het hoogste en werkelijke in het leven”.
“En de liefde dan?” vroeg 't koolmeesje zacht, “is die niet hooger?”
“Praat niet altijd van hoog”, meesmuilde de rat, “'t klinkt zoo pedant; omdat jij nu
altijd in de boomen zit, ben je geen alweter, de liefde gaat boven mijn pet, begrijp
ik niet, is dus onwerkelijk, ieder voor zich en God voor ons allen...”
“Je mag niet spotten”, zei 't kind, “'t is Zondag”.
“Spotten, spotten” zei de rat en hij zette een hoogen rug, “ik spot met niemand, ik
gebruik mijn verstand”.
Achter hem naderde de kater; hoog, zwart, geweldig, langzaam, stap voor stap.
“Is liefde leven?” vroeg 't jongetje weer.
“Ik geloof het wel”, zei het meesje maar zeker weet ik het niet, dat moet je den
nachtegaal vragen’.
‘Leven is geen kunst’, zei de rat, ‘we leven allemaal, wìj zijn de wereld; al die
snaterende eenden, en al die waanwijze vogels en al die domme menschen leven en
ze sterven aan eigen kwaad, ik ben verstandiger, ik denk en dat is de werkelijkheid
die blijft, en dat is het leven!’
‘En ik ben het leven èn de dood’, zei de kater, die de rat pakte en hem in eenen
knauw den kop afbeet. Alle eenden vlogen in scherende vlucht en met schetterend
gesnater over 't breede water.
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‘Hè’ zei Dreumesje, ‘is dat schrikken, hoe durf jij die wijze rat aan, kater?’ ‘De
werkelijkheid’ zei de kater, ‘is langer dan mijn staart, maar het leven is grooter dan
een rattenkop; noemt men mij niet den wijzen kater?’ En hij vlijde zich neer in de
zon, rekte zijn slanke soepele lijf in matelooze voldoening.

‘Koolmees’ zei de jongen, ‘ik wou de zee zien, waar je van vertelde’.
‘Ik kan je mijn vleugels niet geven’, zei 't vogeltje, ‘maar kun je klimmen?’ ‘Nou’,
zei het kind, ‘en òf, op mijn kousen, wat goed’.
‘Kom dan mee’. Ver door het bosch gingen ze in de witte duinen, en daar stond op een top een
rechte hemelhooge den.
‘Klim hier in’, zei het meesje, ‘ik zal boven op je wachten, daar is een oud
reigernest, waarin je kunt zitten’.
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En het jongetje klom, al hooger en hooger, tot hij boven in den top op een zwiependen
tak, in 't zachte reigernest zich neer liet vallen.
‘Wat is het hier zalig mooi’ zei 't kind verrukt, ‘wat is het hier stil, wat is het hier
eenzaam. O, ik wil ook een vogel zijn, en zóó de wereld liefhebben, en vliegen over
alle toppen naar de groote deinende zee, en dan zingen je eigen lied, zóó luid en zóó
mooi, dat God in den hemel je hoort!’
‘Is dit nu leven, koolmees?’
‘Ja’ zei het vogeltje aarzelend, en het fronste rimpels in zijn kleine kopje, ‘maar
tòch - ik denk dit is vogelenleven, menschen hebben een ander zijn daar beneden’.
‘O vogel’ zei 't jongetje, ‘houd mij hier in dit zachte nest, hoog en eenzaam tusschen
de dennetakken’.
‘Neen jongen’ zei 't meesje, ‘dat kan niet, jij moet zijn in de wereld, als ìk naar
beneden ga pakt mij de kater, ik hoor in de open vrije lucht, jìj bent te zwaar, je kunt
niet fladderen van boom tot boom, en je hebt geen vleugels die je hoog naar de wolken
dragen’.
‘Maar ik wil niet zwaar zijn’ zei het kind ongelukkig, ‘o maak me licht, vogel,
zooals jij bent, en bid God om me vleugels te geven!’
‘Tòch kun jij beneden ook blij zijn’, zei 't vogeltje ernstig, ‘want je hebt een hart
waarmee je je uit kunt leven in liefde en schoonheid voor alle schepselen; ik heb
alleen mijn ziel die ik uitzing in mijn lied, en wie het vangen kan geef ik ontroering,
maar ik heb geen andere taal dan mijn zang die maar enkelen verstaan; jìj kunt je
uitzeggen in woorden aan heel de wereld, wat je hart heeft bewogen en je ziel
ontroerd, en dat zal je gelukkig maken, als je grooter wordt, en beter begrijpt!’
‘O,’ fluisterde het kind, ‘vliegen, ver weg van de wereld, in de schemering naar
de lichtende sterren, en de zilte zeewind die je draagt, die door de dennen ruischt en
je in slaap zingt...’
‘Niet gaan slapen, jongetje’ zei 't vogeltje en keek verschrikt naar de loome
oogleden van 't kleine ventje, ‘niet gaan slapen; je moet terug naar de wereld, ze
zullen je zoeken, gauw, kom uit het nest, de reigers gaan komen; 't wordt avond, een
ster al, en slechts een roze streep boven de lichtende zee, 't is laat, klim gauw naar
beneden!’
‘Maar ik kan toch niet meer in de wereld slapen, als ik geen vogel kan zijn’. ‘Ik
zal den nachtegaal vragen vannacht in den rozelaar voor je raam te komen, die zal
voor je zingen’ suste het meesje, ‘en je zult gelukkig zijn.’
‘Heel den nacht door?’ vroeg het kind, ‘zonder ophouden?’
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‘Heel den nacht door’ zei de vogel, ‘tot aan den morgenstond zal hij voor je zingen
zijn levenslied’.
‘En zal ik dan kunnen vliegen’, vroeg 't kind en klom naar beneden, ‘en hoog in
den den de zee zien?’
‘Vliegen’ zong de vogel, van ver, ‘hoog naar den sterrenhemel, en de zee zien’.
‘Wat is dàt’, zei de zandman die Dreumes tegenkwam in 't Droomenlaantje, ‘huilen?
en dat voor zoo'n grooten jongen?’
‘Ik ben mijn pet kwijt, mijn geruite Zondagsche pet’, zei Dreumesje ‘en 'k heb
geen schoenen!’
‘Wel’ zei de zandman, ‘kan een groote jongen niet met 't bloote hoofd loopen?’
‘Neen’ snikte 't kind, ‘Zondags niet, ik weet zeker dat ik 'm van morgen op had,
't voelde zoo warm, bij de slotgracht had ik 'm nog’.
‘Kerel’ zei de zandman, ‘je moet nooit jokken, dan komen de mooie droomen niet,
maar van ondeugd moet je groot worden, hier is je pet, ik vond hem ver in de duinen
onder een den’. En hij nam zijn geweldige peperbus en strooide er kwistig de grijze
voering van vol met zand.
‘En de schoenen? die heb je toch in je hand?’
‘O ja’. Dreumesje vergat van blijdschap te zeggen dat hij niet jokte, ‘ik dank u,
mijnheer, ik dank u, wijs me nu als u blieft den weg naar huis’. ‘Gauw dan maar’
zei de zandman en nam hem bij de hand, want Ole is op komst, vlak achter je komt
hij, laat hij je niet vangen, want dan krijg je van nacht niks uit zijn...’
‘Ik heb Ole niet noodig’, zei 't kind, ‘de nachtegaal komt’.
‘Brengt die ook droomen?’ vroeg de zandman minachtend.
‘De werkelijkheid brengt hij’, zei 't kind, ‘hij brengt een lied, een héél lang, heel
mooi lied’.
‘Zijn liedjes dan 't zelfde als droomen?’ grimmigde de zandman weer.
‘Ja’ zei de jongen, en liep hard weg want hij zag in de verte het licht van moeders
huisje, want 't is 't lied van den droom die me vleugels zal brengen, en ik zal vliegen
hoog over de zee!’
‘Zet je pet op, zet je pet op’ riep de zandman hem na, ‘maar wrijf niet in je oogen,
anders kom je nòg niet alleen thuis.’
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Johannes Vermeer
door N.P.M. aant.
HET is altijd verblijdend wanneer de ‘Bijlage’ een reproductie geeft van een schilderij
dat wij in ons land hebben mogen behouden, en waar wij allen wel eens naar toe
kunnen gaan, om het rustig te bezien. - Ik zeg rustig omdat men schilderijen nooit
gehaast moet gaan zien. Ge moet er u volkomen eenigen tijd aan overgeven, en ge
doet verstandiger telkens in een groot museum èen kunstwerk lang en ernstig te
bestudeeren, dan doelloos langs al die kostbaarheden te loopen en niet te ‘zien’,
alleen maar te ‘kijken’. Zoo staan wij dan nu eens langer stil voor dit groot-fijne
werk van Johannes Vermeer in het Rijks-museum. Wij moeten dan twee dingen
leeren onderscheiden. De stoffelijke waarde en de geestelijke waarde van dit werk.
Met het eerste raken wij aan de techniek, het ‘kunnen’ van den meester, met het
tweede den gemoedskant van een kunstwerk, de vizie welke de kunstenaar op zijn
onderwerp heeft.
Vermeer verdeelt zijn werk hier in een donker voorgrond, en lichter en tweede
plan, de hal, waardoor hij een sterk ruimte-begrip u geeft èn waardoor zijn licht te
sterker spreekt. Wondermooi houdt hij nu de kleuren in 't eerste plan gedempt vast,
om die van het tweede beter te laten spreken. Vermeer's licht is dat van pure, klare
rust. Hij doortrekt zijn kleur met een helderheid, een klare kracht die ons hem doen
voelen als groot colorist. Wat een tinteling van fijne kleuren in dit werk - en geen
enkele kleur tè fel, tè veel! Alles in rijke harmonie, een goed gestemd orkest waarvan
de tonen u toevloeien. Het kostelijke geel van het met hermelijn omzoomd jakje, het
even lichten van de parels tegen de vleeschkleur van het kopje, de bruine luit, de
lichtplek op den rok waarvan de kleur weer mooi afgedempt wordt in het groote
schaduwvlak, het blauw (Is er wel intenser blauw dan dat van Vermeer?) van den
rok der dienstmaagd, met het bruine jak en de lichtende hals en hoofddoek, alles is
zuiver doordacht, glad gepenseeld, groot gezien door dezen meester. Maar er is meer,
de omgeving is bij hem van niet minder belang! Hij weet zijn figuren te plaatsen!
Het goudleer tegen den muur gespannen bloeit in rooden gloed, terwijl de lijsten van
de schilderijen blauw zwart zijn, en het valletje van de schouw een geestig fijn groen
vertoont tegen den eikenhouten rand, en 't gebeeldhouwde renaissance zuiltje. De
mand, misschien juist even neergezet door de dienstmaagd pakt even het licht dat
over den rand streelt
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in helderen hoogen toon - en 't stukje overhangend linnen breekt ovaal daardoor. Het
kussen is weer blauw naast de mand een donkere fluweelige tint prachtig van
stofuitdrukking tegen de harde emailachtig-geschilderde tegels van geaderd blauwwit
marmer. Op den voorgrond (slecht zichtbaar op deze reproductie), twee slofjes zòo
mooi geschilderd dat men dit als apart stilleventje genieten kan, en met de veger een
kostelijk stukje techniek vormend!
In de schaduw een open deur links, een stoel met wat aardig geschikte papieren
en een doekje over de leuning, alles heel stil gedempt, als tweede belang, vormen
met het zware opgenomen gordijn een rustig geheel. Dit gordijn is een uiting van de
barok, die men veelvuldig op de schilderijen van 17e-eeuwsche meesters ziet.
Wij staan dus in ons Rijksmuseum voor dit kostbaar kleurenspel, en wij
bewonderen; maar er is toch meer dan dit alles, daar spreekt bovenal de geest van
den titel uit dit werk ‘de Brief’ genoemd.
De gezichten toonen ons heel een wereld van stille dingen. Het even verbaasde
opkijken van de vrouw, met een vraag op de lippen, het lachende geestige gezicht
van de meid, vol kwalijk verholen nieuwsgierigheid; het gebaar van deze twee
vrouwen, de lachende nonchalance van het staan van haar die brengt en afwacht met
èen hand in de zij, en de ander nog met de eene aan de luit met de andere hand den
brief aanvaardend! Dit alles is zòò levendig, zoo ten eenen male ‘belevend’ zijn
onderwerp, dat wij wel mogen vragen wie deze meester is, deze Johannes Vermeer!
- En enkele hoofdgrepen uit zijn leven moeten hier volgen. 31 Oct. 1632 werd
Vermeer te Delft geboren, en stierf in 1675 in dezelfde stad waar hij begraven ligt
in de Oude Kerk. Hij leefde in groote armoede, mede door een talrijk gezin, zoodat
hij dikwijls zijn schulden aan leveranciers met werken moest voldoen. Men vermoedt
dat hierdoor ook veel kostbaars verloren is gegaan, daar van dezen meester niet zoo
veel werken zijn bewaard gebleven, als van andere 17e-eeuwers.
Hij schildert veelal figuren in binnenhuizen. Beroemd om de kleur, vooral zijn
blauwen en gelen, maar ook om de stilte, de rust, den klaren geest die uit zijn werken
spreekt. Hij blijft alles groot zien, niettegenstaande zijn klein formaat van schilderijen.
Ons Rijksmuseum bezit, behalve ‘de Brief’, nog een ‘brief’ ‘het Melkmeisje’ en ‘het
Straatje’. Het Mauritshuis een meisjeskopje en een stadsgezicht. Dit laatste toont
mèt ‘het straatje’ hoe deze schilder behalve het binnenhuis, de stemming en
verdroomde atmosfeer van oude gevels en een stadje wist weer te geven.
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[Afbeelding bij ‘Johannes Vermeer’]
Bijlage ‘Droom en Daad’ 1e Jrg. Nr. 8 (November 1923)

JOHANNES VERMEER
DE BRIEF
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Over Hermann Löns
door A.L. Broer
Beweeg uw voet in stillen gang
Langs d'eeuwig-groene wegen,
Dan klinkt uit aller schepslen stem
Een lieve groet u tegen.
Herm. Löns. Mummelman.
HEIMANS en THIJSSE: een heele wereld ligt in deze namenverbinding. Ze roept
op herinneringen aan verre zwerftochten over de hei en tusschen dennen, waar de
gentianen bloeiden, de vlugge vlinders in het zonlicht zweefden en de wulp zijn
heldere fluittonen zoo ontroerend hooren liet.
Aan het geheimzinnige rietland, waar ge in 't ondoordringbaar gebied de roerdomp
hebt hooren brullen, waar de karekiet wel eens vermoeien kon met zijn schetterend
lied en waar de zwanebloemen langs de slootkanten en de waterlelies in de plassen
tot een lust voor 't oog hun prachtige bloemkronen ontplooiden. De glorie van lenteen najaarsbosch hebben zij aan onze bewonderende oogen getoond en voor de
wonderen van sloot en plas ons ontvankelijk gemoed verbaasd doen staan. Hun Flora
wist, dorder boeken vervangend, het determineeren tot een vreugde te maken en naar
geen boek grijpen we liever om onze vogelkennis uit te breiden dan naar Thijsse's
‘Vogeljaar’ of zijn ‘Intieme Leven der Vogels.’
Niet dat ik het verder in dit artikel over hen beiden hebben wilde. Maar hun namen
zijn mij een welkome aanleiding om er op te wijzen hoezeer in de laatste tientallen
van jaren de liefde voor het buitenleven is toegenomen. Niet alleen de bloei van de
sport, zoo groot als sinds de Grieksche oudheid niet meer is voorgekomen, getuigt
daarvan. Het is ook, en vooral, de lust tot zwerven langs velden en wegen, de begeerte
om nader te komen tot de wondere geheimen van de natuur langs strand, in weide
en stroom, die velen thans beweegt. En mannen als Heimans en Thijsse zijn wekkers
van die nieuwe liefde geweest, zij hebben ons opgeroepen uit de engheid van kamer
en school tot de bronnen van het leven zelf en zij zijn trouwe gidsen tevens geweest,
die ons nooit in den steek lieten, als we van een vogel, wiens lied ons getroffen had
iets meer wilden weten, of van een bloem, die we hadden gevonden op onzen weg,
de naam wilden leeren kennen.
Hun pioniersarbeid is door anderen voortgezet. Heimans is - te vroeg naar
menschelijk besef - nu al eenige jaren geleden gestorven, Thijsse werkt
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nog voort in onvermoeide kracht. Maar daarnaast kunnen de lezers van dagblad en
tijdschrift dag aan dag en week aan week door jongeren, mannen van kennis en
vaardige pen op boeiende wijze en vaak in schoone taal, het leven van plant en dier
beschreven vinden. Ik denk aan schrijvers als Rinke Tolman, Ds. de Stoppelaar en
A.B. Wigman.
Ook het buitenland levert zijn aandeel in de rij van auteurs, wier natuurhistorische
bellettrie in een tijd van oplevende natuurliefde gretigen aftrek vindt. Zoo heeft een
William Long zich ook in ons land reeds vele vrienden verworven. Om nu te zwijgen
van het werk van Jack London en James Oliver Curwood, bij wie de natuur, met
hoeveel kennis en liefde ook beschreven, vaak niet meer dan een ornament is voor
de eigenlijke historie, waarom het in het boek gaat.
Onder de Duitsche natuurdichters neemt ontegenzeggelijk Hermann Löns de eerste
plaats in. Zijn boeken zijn hier nog niet zoo algemeen bekend als ze verdienen. Wel
telt hij ook in Holland reeds vele warme bewonderaars, maar in den boekhandel kan
het u nog overkomen dat zijn naam een onbekende klank blijkt te zijn. Toch is in
zijn vaderland zijn werk zeer geliefd en beleeft het daar herdruk na herdruk. Nu een
ondernemend uitgever ook in ons land dezen schrijver heeft geïntroduceerd - er is
bij Schoonderbeek te Laren van Löns' ‘Mümmelmann’ een uitstekende vertaling
verschenen1), terwijl ‘Op de Bergwei’ en andere werken spoedig zullen volgen - nu
is er alle aanleiding op deze belangwekkende figuur de aandacht te vestigen en zijn
werk dat ook voor jongere lezers zulke uitstekende lectuur kan zijn, in wijder kring
bekend te maken.
Te Kulm in Westpruisen is Hermann Löns in 1866 geboren. Reeds in zijn
gymnasiumjaren had de natuur de volle liefde van zijn hart. Zijn vacanties bracht hij
meestal door op boschwachterijen en buitenplaatsen waar hij ruimschoots gelegenheid
vond de wezens van veld en woud te bespieden in hun leven en bedrijf. Zoo werd
hij al in zijn jonge jaren een hartstochtelijk visscher en jager. Niet deze sport op zich
zelf was hem daarbij het voornaamste, maar veeleer de omgang met de natuur, het
kennismaken met haar velerlei schepselen, die hem hierdoor mogelijk werd. Zoo
vertelt hij zelf dat zijn eerste reebok hem lang niet zoo opwond als de eerste pestvogel,
dien hij in den strik ving en dat hij niet half zoo trotsch was op het buitmaken van
een 18 ponds

1) Herm. Löns. Mummelman. Uitg. A.G. Schoonderbeek. Laren-Gooiland.
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snoek als op het vangen van 't eerste exemplaar Cottus gobio, een klein vischje.
Ook met de menschen, die op zijn zwerftochten door bosschen, hei en moerasland
zijn wegen kruisten, werd hij gaandeweg bevriend, zoodat hij later in zijn novellen
en romans de gestalten en het leven van visschers en boeren zoo zuiver wist te
teekenen. Al vroeg leerde hij beseffen hoe hier het hart van zijn volk nog zuiver
klopte, onbedorven door den invloed der groote steden, waarvan met het goede ook
de slechte dingen zoo spoedig doordringen. Na het gymnasium bezocht Löns de
universiteit van Munster waar hij zich vooral aan zoölogie wijdde. Reeds als
gymnasiast en student heeft hij waardevollen wetenschappelijken arbeid geleverd.
Maar toch beviel hem op den duur het leven in de collegebanken en de laboratoria
niet. Uit de engheid van de studeerkamer riep de lokkende stem van de natuur hem
weg in haar gehoorzalen zelf, waar zij, beter dan elders, den opmerkzamen
beschouwer en onvermoeiden zwerver veel van haar wonderen openvouwde.
Om ook financieel onbezorgd te kunnen leven, nam hij gaarne de hem aangeboden
gelegenheid aan om als medewerker en redacteur van het Hannoversche Dagblad op
te treden. De ‘Onder de Streep’-rubriek of het ‘Bont Feuilleton’, zooals onze bladen
het zouden noemen, stond onder zijn beheer. Dit werk liet hem genoeg vrijen tijd
voor zijn dwaaltochten langs 's Heeren wegen of, liever nog, langs ongebaande paden.
En nu verschijnen voor en na zijn talrijke bundels gedichten, natuurschetsen,
jachtverhalen, natuurhistorisch geöriënteerde humoresken en novellen, die weldra
geestdriftige lezers vinden. Zijn romans, waaruit ook de kennis van landschap en
dorpsche bewoners duidelijk sprak, maakten eveneens veel opgang.
Zoo gingen de jaren verder. Buks en jachthond waren den eenzamen zwerver, die
de vreugden van een eigen thuis nooit heeft gekend, onafscheidelijke kameraden.
Eerst dan leefde hij volop, als hij dwalen kon in de wijde eenzaamheid van
heidevelden of moeraswoestenij en de sporen van het hert vervolgde of de
afscheidsroep van de trekkende vogels weerklank vond in zijn ziel. Ook toen zijn
hond, aan wien hij zoozeer was gehecht, hem ontviel, bleef de buks zijn trouwe
makker. Niet alsof Löns een jager was van het slag, dat alles wegschiet wat hun voor
de loop komt of dat het moordend lood laat knallen zonder een zweem van
mededoogen voor het neergevelde dier. Menigmaal, als het nagejaagde wild hem
voor oogen stond, zonk het wapen onafgeschoten neer in zijn handen, als de ontroering
om het weerloos hert, dat met zijn schuwe oogen tot hem opzag, hem te machtig
werd. Steeds
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was het jagen hem meer dan schietsport alleen, maar een middel veeleer om met het
gedierte van hei en wei in nauw contact te komen, om in het waaien van den
winterschen sneeuwstorm of in de roerelooze koelte van het gouden herfstwoud iets
van de stille stem van God's wondere natuur te leeren verstaan en in dicht en ondicht,
maar altijd in taal vol poëzie uit den onuitputtelijken schat, dien hij zich vergaarde
uit te deelen, tot vreugde van den ontvankelijken lezer.
Ondanks zijn schijnbare blijmoedigheid, de opgewektheid en den geest die er uit
tal van zijn schetsen spreekt, was Löns, vooral in later tijd, vaak een somber en soms
aan het leven vertwijfelend man. Gedeeltelijk lag dat wel in zijn natuur, aan uiterlijke
omstandigheden, het gemis van een eigen huis en haard, nadat zijn liefde geen
weerklank had gevonden, mag het ook stellig voor een goed deel geweten worden.
Weinig vermoedden velen van zijn vrienden in de stad of de boeren in de dorpsherberg
die hij door zijn verhalen vol humor steeds weer wist te boeien, van de tragiek die
zijn eigenlijk wezen kenmerkte. In zijn later werk komt deze tragische ondertoon
soms ontroerend tot uiting.
Toen brak in 1914 de wereldoorlog uit. Het bericht bereikt Löns op een van zijn
tochten over zijn geliefde Lüneburgerheide. Hij was nooit soldaat geweest, maar 't
was voor hem vanzelfsprekend dat hij zich als vrijwilliger aanmeldde en zoo behoort
hij in den nazomer van het rampzalig jaar waarin de oorlog begon, tot de troepen die
voor Reims in de loopgraven staan. Voor hem die van zijn jeugd af met het geweer
had omgegaan, die aan een hard leven gewend was en weer en wind niet telde, miste
dit leven veel van het verschrikkelijke dat het voor den doorsneesoldaat hebben kon.
Er zijn briefkaarten van hem over aan zijn vrienden, waarin hij, stralend van geluk
over ‘het wilde en schoone leven in de loopgraven’ schrijft.
Eens stond hij met het pistool in de hand tegenover een vroegeren vriend. Toen
de kogel van zijn tegenstander hem door het hoofdhaar streek en hem den hoed van
het hoofd sloeg, raapte hij dezen op met de woorden: ‘Wat gemeen, die heeft 8 mark
50 gekost!’ Vrees was hem vreemd.
Wij, hoezeer de oorlog verfoeiend, kunnen toch iets begrijpen van de bekoring,
die zulk een leven, juist voor een man als Hermann Löns moest hebben. Ook in de
loopgraaf, was de dichter met zijn uiterlijk optimisme het middelpunt van een kring
van vrienden, officieren en soldaten, die aan zijn lippen hingen als hij zijn met scherts
gekruide verhalen deed. En omdat hij zoo het
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troostelooze en gruwelijke van het leven te velde aan velen een oogenblik kon doen
vergeten, omdat tevens beseft werd van hoe groote beteekenis zijn persoon en werk
ook nog verder kon zijn, werd hij door de oversten zoo veel mogelijk gespaard en
geplaatst op de minst gevaarlijke posten. Het is duidelijk dat zoodra Löns dit inzag,
hij er zich onmiddellijk tegen moest verzetten. Tenslotte kon men zijn wensch niet
meer tegengaan en op een hachelijke post trof hem aldra de meedoogenlooze kogel.
24 September 1914 is hij gevallen. Oorlog is barbarisme dat slechts slachtvee, geen
menschen kent en ook de besten zonder erbarmen velt. Duitschland en de wereld
hadden in Hermann Löns een van hun grootste zonen verloren, die nog zooveel
schoons had kunnen geven als hij niet aan den waan der volkeren ten offer was
gevallen.
Tot troost blijft ons zijn waardevol werk. Wie ontvankelijk is voor de wondere
schoonheid van het natuurleven en voor het werk van een schrijver in wien die
schoonheid zuiveren weerklank heeft gevonden, kan niet anders dan van Löns' werk
een geestdriftig bewonderaar zijn of worden.
Dezen dichter van zoo onbedorven klank werd heel dat geheimzinnige weven en
werken van aarde, lucht en water en hun schepselen van zoovelerlei gestalte tot éen
grootsche symphonie, waarin geen toon voor zich zelf alleen spreekt, maar alle
klanken samenstemmen tot éen vol accoord.
Het dier, den vogel en de plant te schilderen, niet in zijn afzonderlijk bestaan, maar
in zijn natuurlijke omgeving waarin het bloeit en groeit en waarin het alleen zijn
ware leven leven kan, weinigen die dat zoo vermogen als Hermann Löns het kan.
Hij is bovenal de dichter van heiland en moeras, van de Lüneburgerheide niet het
minst toen die nog in zijn wijde ongereptheid zich uitstrekte, door woeste schoonheid
imponeerend. Wie zijn ‘Haidbilder’ en zijn ‘Braunes Buch’ heeft gelezen waarin
heel het leven van de hei, door den onverschilligen beschouwer vaak ongemerkt
voorbijgegaan, van menschen, dieren en planten wonderbaar herleeft, zal voelen hoe
hier een stuk natuur beschreven is, dat steeds meer door ontginning ingeperkt wordt,
op een wijze die het werk voor langen tijd onvergankelijk maken moet. Die zal ook
leeren inzien, zoo hij 't nog niet mocht beseffen, dat van die wilde schoonheid van
de verre heide iets en liefst veel bewaard moet blijven voor later, opdat die na ons
komen ons niet te verwijten hebben dat we een prachtig landschap dat ook voor vele
streken van ons land zoo karakteristiek is door roekelooze ontginning geheel bedorven
hebben.
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Tenslotte nog iets over ‘Mummelman’, dat nu ook in het Nederlandsch verschenen
is.
Dit is een bundel van een twintigtal schetsen uit het leven van allerlei dieren. 't
Zij dat de lotgevallen van een hazenfamilie worden beschreven met een levendigheid
die getuigt van de scherpe opmerkingsgave en de fantasie van den schrijver, 't zij dat
de ruzie van een spreeuwenechtpaar, het levenseinde van de wilde kat, de schalksche
streken van een gevangen raaf, het rustelooze leven van een vluggen eekhoorn of de
faits et gestes van den droogkomieken egel het onderwerp zijn, steeds zult ge getroffen
worden door den juisten kijk dien de auteur op de dieren heeft en geboeid door zijn
meesleepende schrijfwijze. Uitstekende teekeningen, die H. van de Velde bij het
werk maakte en een mooie band maken het boek, meer nog dan de Duitsche uitgave,
tot een begeerenswaard bezit. Nu de winter nadert en de veelzijdigheid van het
natuurleven van vroegere getijden langzaam minderen gaat, is het voor
natuurliefhebbers uitmuntende lectuur, die hen straks als 't milde seizoen weer nadert,
met des te grooter vreugde weer tot de bloeiende velden zal doen ingaan.
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[December 1923]
Bij de plaat
door N.P.M. aant.
IN de donkere weken voor Kerstmis, wanneer ‘Droom en Daad’ weer vol nieuwe
gedachten en fleurige verhalen voor je ligt, grijp je onwillekeurig ook vol
belangstelling naar de ‘bijlage’. Je denkt dan misschien al vooruit, hoe die zou zijn
deze maand, omdat toch altijd December de ‘kerstvacantie’ brengt, die zoo vol van
herinneringen en van verrassingen is, en die òok zulk een stil gewijde stemming
meebrengen kan. Aan dit laatste gevoel sluit zich dan deze reproductie aan en wanneer
je die nu eens dezen tijd op je kamertje hangt, zoo stil in een eigen hoekje van je zelf,
zul je wel ondervinden dat er van dit wonderfijne kunstwerk een groote bekoring
uitgaat, een stille vrede. Maar je moet je er geheel aan overgeven, je moet 't maar
niet zoo ‘even’ bekijken en 't dan weer wegleggen, je moet 't rustig op je laten
inwerken - en we moeten het daartoe eerst maar eens trachten te ‘zien’. De kleur van dit kunstwerk is geheel in overeenstemming met het onderwerp, vol
zachte tinten, fijn blauw-rood, rose-groen en alle deze in mooie overgangen afgestemd
naar de donkere partijen. Het is geschilderd door den Italiaanschen schilder Filippo
Lippi, een Florentijner, die van 1406-1469 leefde, en wiens werken spreken, van een
groote devotie niet alleen maar ook van een warm sterk aanvoelen van het leven en
van een bezieling die bij de oude meesters wel eens ontbreekt, of tè veel schuil gaat
onder een devoot gebaar. Hoofdfiguur is de Madonna, neerknielend met gebogen
hoofd en aanbiddende handen, voor het kind - Jezus. - Haar kleed valt in strakke
plooien neer en omhult haar ranke gestalte, om het hoofd plooit zich een sluier van
wondere stofuitbeelding, fijntjes valt deze over het linker oor naar beneden over den
hals - met deze neergaande lijnen aan weerszijde van het gezicht wordt de gebogen
houding van het hoofd nog versterkt -. Het gezicht is jong en vol ingetogen
verwondering, zuiver in de volkomen overgave aan het wonder dat voor haar ligt,
het Jezuskind. Haar blik is stil voor zich uit, naar binnen gekeerd. De handen zoo strak van lijn, zoo fijn van vorm, drukken mee aanbidding uit. Het
kind is daar aan haar voeten uitgestrekt in onbewusten kindereenvoud. Het bloeiende
levende element heeft Lippi hier mede uitgedrukt, verwachtingsvol zooals ieder jong
leven, rein en onbewust - omstraald door de aureool, het symbool van heiligheid. -
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Echt Florentijnsch droomt Lippi de Madonna in een fantastisch woud, in de
mysterieuze natuur, vol kinderbloemen, zòò mooi en waar geschilderd, uitstaand van
den bodem met hun strakke blaadjes, lichte kleurnoten in den voorgrond vormend.
- Tusschen een rotsachtige bedding stroomt rechts een beekje. De bodem, de
rotspartijen, de boomen, alles is vast van vorm, strak van lijn, met liefde geschilderd
ieder onderdeel. Links half verscholen achter een rotspartij, bidt Jozef. - De krachtige
kop, omgeven door den heiligen glans, komt uit de kap van zijn mantel naar voren
in even gebogen houding - de kleine handen, zoo verschillend weer van expressie,
gevouwen. Zijn lichtere mantel, is als contrast met den achtergrond van belang. Vòòr
hem een takkebos - symbool van zijn werk. - In het tweede plan staat Josef, ontroerend
in den achtergrond en tòch opgenomen in het groote geheel. Tusschen hem en het
kind staat het jongensfiguurtje van Johannes den Dooper. Mooi is de oplossing
gevonden in de compositie, de Joseffiguur bijna een driehoek vormend; de holle lijn
van de rotspartij trilt nog na in het even overgebogen staan van de Johannesfiguur,
zwaait om naar het kind op den grond, om te vervloeien in de plooien van Maria's
kleed en weer achter haar om te buigen, naar boven in de lijnen van de beek. Johannes de Dooper, symbool van den prediker, houdt in de hand een staf waaraan
een spreuk bevestigd is met de woorden: Zie Het Lam Gods - Ecce Agnus Dei.
Tusschen hem en Maria is een donkere schaduwpartij welke wondermooi oplost
in de lichtende duif, die de bovenaardsche lichtglanzen op het kind doet neerdalen,
symbool van den Heiligen Geest, de wolken doorborend, uitstortend kracht in de
donkere wereld - komend van God den Vader, Die met het ontfermend handgebaar,
de compositie volmaakt, en zichtbaar de gedachte u vertolkt van den kunstenaar. Glanzende sterren omgeven deze figuur, en zingen als hooge tonen mee in het kunstig
rythme van dit werk. - Het schilderij is vervaardigd voor de familiekapel der Medici's.
- Aan weerszijden van dit altaarstuk, waren door een ander kunstenaar fresco's
(muurschilderingen) aangebracht, voorstellende de drie koningen - die omgeven door
vele edelen het ‘Kind’ zochten - zij traden dan als 't ware op dit tafreel in het bosch
toe; de idee lag hieraan ten grondslag, dat de Madonna, haar kind aanbiddend in de
natuur, verrast werd door de ‘wereld’ die het ‘Licht’ zoekt. Thans is dit schilderij in het Kaiser Friedrich-Museum in Berlijn. Het is een vroeg werk van den kunstenaar en het getuigt van een stil en devoot
[Zie verder p. 227]
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[Afbeelding bij ‘Bij de plaat’]
Bijlage ‘Droom en Daad’ 1e Jrg. Nr. 9 (December 1923)

FILIPPO LIPPI
AANBIDDING VAN HET KIND
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[Vervolg van Bij de plaat]
zich overgeven aan de gedachte, deze uitbeeldend in eenvoud. - En daarom moet je
zelf met overgave dit werk bezien, het is als muziek waar wij naar luisteren. Al de
kleine dagelijksche dingen vallen weg, groot is het Wonder dat zich hier afspeelt,
het wonder van Bethlehem - dat ieder jaar weer terugkeert in onze herinnering en
ieder jaar weer glanzend oplicht de donkere Decembermaand. - Het teere feest, zoo
bij uitstek voor kinderen, omdat het spreekt van nieuw leven - van vreugde. - En het
is alsof al wat jong is elkaar de hand reikt, een lange, lange keten vormend, zingend
het kind tegemoet tredend, vol blijdschap, in reinen eenvoud, het oude kerstlied
aanheffend:

Daar is een Kin - de - tje ge - bo - ren op aard.

Bladvulling
Laten wij denken aan de groote dagen,
Waaraan wij deelen met ons kleine leed, Laten wij denke' aan hen, die zijn verslagen,
En aan den strijd, dien elk der dooden streed,
En aan wat al die duizende' oogen zagen,
Toen 's werelds lot over hen henen schreed;
Laten wij denke' aan hen, die ondergingen
Voor het geluk van later stervelingen.
..................................................................
Laten wij denken aan de groote tijden,
Waaraan wij bouwen met ons klein bestaan;
Laten wij denke' aan 't doel waarheen zij leiden,
Al kunnen wij nog niet hun doel verstaan;
Laten wij denke' aan de uren der getijden,
Dat zij niet vruchteloos voorbij ons gaan Laten wij denke' aan wie ééns zullen vragen:
‘Wat deedt gij toen en wat hebt gij gedragen?’

Uit ‘Zingende stemmen’ van C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA.
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[Aan het strand]

De golfjes Kabblen rustig Deinend
te - gen't strand, - De zon schijnt op de duinen
En op het ge - le zand, - Het windje blaast zoo
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Zachtjes Tegen de zeiltjes aan -------- En ik ben moe van al
het kij-ken --- Zou ik gauw sla -- pen gaan? --

Droom en Daad. Jaargang 1

230

Morgen zal het kerstavond zijn
door C.M.v.H.-G.
Met teekeningen van Nans van Leeuwen

Klein jongetje is naar het bosch gegaan,
Waar de hooge, de donkere sparren staan;
En langs den witten, besneeuwden grond
Zocht hij, waar voor hem een kerstboompje stond;
Daar vond hij een boompje, heel dicht en heel klein...
Want morgen zou het Kerstavond zijn.
Klein jongetje is droomend naar huis gegaan:
Mijn boompje zal morgen voor 't venster staan
Met lichtende kaarsjes, die stralen van ver
En hoog in den top de goudene ster;
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Tusschen de takken, groen, geurig en slank,
Hangen de klokjes met zilveren klank,
Klink-klank.
En diep in de kamer vertelt dan een stem
Van den heiligen nacht in Bethlehem:
De herdertjes komen zoo zacht, zoo zacht,
Ze hebben de schapen meegebracht,
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Ze knielen neer voor het liefste Kind,
Boven het stalletje zingt er de wind,
Suja zacht - Heilige nacht.
Maria zit stil en haar lieve gezicht
Is op het Kind in de kribbe gericht,
En dë os en dë ezel, heel dicht bijeen,
Kijken over den voederbak heen;
In 't zachte hooi ligt het Kindekijn
En glimlacht naar allen, die bij Hem zijn,
Douw, douw, dijn.
Klein jongetje spint stil voort aan zijn droom,
In zijn handjes draagt hij zijn sparreboom;
Hoog flonk'ren de sterren met gouden schijn,
En morgen......
Morgen zal het Kerstavond zijn.
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Johann Sebastian Bach
door Jacoba Repelaer van Driel
ALS kind van tien, twaalf jaren dacht ik bij 't hooren van den naam Bach aan iets
taai's. Dat komt doordat ik, evenals vele anderen, hem veel te jong te ‘slikken’ kreeg.
Op pianoles b.v. waar we hopeloos knoeiden aan zijn praeludiën, fijne kantwerkjes,
die we moeizaam herschepten tot logge, zandsteenen ballustrades; op muziek-avondjes
waar 'n stukje van Bach ons als zulke pràchtige muziek werd aangekondigd (dat
hadden ze gelezen uit

JOHANN SEBASTIAN BACH

boeken en kritieken!) en we voelden ons na afloop als na de geheime mededeeling
van onzen oudsten broer dat hij 'n meisje had, dat o zoo beelderig was en ons toen...
'n mislukt kermiskiekje van dat meisje liet zien! Want, o dat ‘stukkie’ van Bach werd
zoo afgrijslijk mishandeld op dat avondje. Dat hopelooze ‘'n beetje doen aan muziek!’
Meisjes, ik zou jullie willen smeeken, neem nooit muziek als tijdverdrijf! (dit woord
alleen al maakt je naar!) Doe er heelemaal aan of laat 't heelemaal! Nu moeten jullie
me goed begrijpen en dat kan ik niet met genoeg nadruk zeggen: ik bedoel volstrekt
niet, dat iedereen die 't een of ander instrument leert bespelen of elk meisje dat haar
stem leert gebruiken, dat die allen 't concert-podium moeten betreden en Vera
Schapira's, Kathleen Parlow's en Julia Culp's moeten worden!
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(de hemel beware ons voor zóó'n misverstand!) Maar met ‘heelemaal’ bedoel ik:
werk aan je muziek in je ochtend-uren b.v. en breng er 's avonds geluk mee - 't doet
er niet toe waar: in de huiskamer, op de school, in 't ziekenhuis; of bewaar 't voor je
eigen kamertje, voor als je 's heel dankbaar gelukkig bent, of ook voor als je 's héél
eenzaam verdrietig bent.
Zulk muziek maken kan dan 'n héél enkel maal bidden zijn. Het is moeilijk, héél moeilijk om met woorden te zeggen wat muziek voor ons is.
Muziek is van alle kunsten de meest abstracte, omdat zij ontastbaar en onzienlijk is,
omdat wat wij er van opnemen door onze ooren, alleen dóór en ìn onze ziel kan
worden vastgelegd. En wat is er moeilijker dan te zeggen, zóó, dat ook 'n ander 't
begrijpt, wat er in 't diepst van onszelf op sommige oogenblikken van ons leven
omgaat. Sommigen van ons kunnen dat alweer 't beste, soms uitsluitend, in muziek,
in klanken, in die zuivere zieletaal die wij als 't ware van zelve, van uit ons binnenste
verstaan, zonder dat wij 't ooit leerden. Zooals ook 'n heel klein kind weet, heel zeker
weet dat zijn Moeder voor hem zorgt en 't lief heeft en met 'n klein, onhandig gebaar
of geluid 't zegt, zóó dat ook de Moeder zijn liefde voor haar voelt. - Er zijn echter
ook velen voor wie muziek 'n onverstaanbare taal is en aan hen zou ik willen zeggen:
luister met je ziel, d.w.z.: zet open 't beste in je, dan ontvang je ook 't beste, zooals
we onze ramen naar 't Zuiden openen, om alle zon op te nemen. Toch moeten we
allen wel degelijk leeren onderscheiden goede van slechte muziek - we kunnen daarbij
niet alles overlaten aan onze intuïtie, ons gevoel, evenmin als we iemand kunnen of
mogen beoordeelen alléén naar z'n stemklank, al kunnen we naar dien klank heel
dikwijls 'n gevoel hebben van: ja of van: neen! 'n gevoel dat bij nader kennen
meermalen blijkt juist te zijn. We mogen daar in ons oordeel toch nooit uitsluitend
op afgaan. En nu kom ik op datgene wat ik ten opzichte van Bach's muziek, heel
speciaal wilde zeggen: we moeten hem bestudeeren, hem leeren waardeeren,
bewonderen, liefhebben.
Hoe leeren we hem waardeeren, bewonderen, liefhebben? In de allereerste plaats
door hem te leeren kennen. Nu kan ik in zoo'n kort praatje niet meer doen dan Bach
aan u voorstellen en op enkele bijzondere schoonheden in zijn werk uwe aandacht
trekken. Hem leeren kennen moet ge zelf doen en dan weet ik wel haast zeker dat
bewondering en liefde voor hem daar uit groeien zullen.
Zijn beeltenis, op een vorige bladzij afgedrukt, is nu niet om dadelijk zoo maar
‘smoor’ van hem te worden! Het breed, wat vadsig gelaat, de
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dubbele kin, de zware neus, de kleine oogjes, de onnatuurlijke pruik! 't zegt ons
weinig. Alleen 't hooge, strak-gewelfde voorhoofd kan ons doen vermoeden dat er
in dat hoofd meer omgaat dan de zorg voor 'n groot gezin.
Zorgen heeft hij ongetwijfeld gekend, hij die twee maal gehuwd, 21 kinderen had,
waarvan hij er helaas niet minder dan tien zag sterven.
Zijn jeugd was niet bijzonder zonnig: reeds heel jong verloor hij beide ouders

HET BACHHUIS TE EISENACH (ACHTERKANT)

en werd opgevoed door 'n ouderen broeder die hem, zooals dat nu eenmaal in de
familie Bach sinds ruim 100 jaar gebruikelijk was, muziek onderwees; maar naar
den zin van onzen Johan Sebastiaan werd hem dit veel te weinig geleerd en zoo wordt
verteld dat hij als jongen van 10 jaren eenige malen 's nachts is opgestaan en zich
uit 'n kast muziek wist te verschaffen om die bij maanlicht te copieeren. Eenige jaren
later, toen hij als jongen van nauwlijks 18 jaar, reeds door de gemeente Arnstadt (in
Thüringen) als organist was aangesteld, trok hij er te voet op uit (daar hij geen geld
had voor andere vervoermiddelen) om beroemde organisten in den omtrek te hooren.
Bach is echt een van die naturen die overal wat ‘opsnappen’, die van iedereen en
alles iets leeren, niet omdat die ander 't onderwijst, maar omdat ze zèlf bewonderend
opzien en dan denken: zóó wil ik 't ook, zoo kàn ik 't ook, àls ik maar werk! En dan
werken ze hardnekkig door, tot ze 't kunnen. Zoo was 't met Bach: zeker, hij had 'n
groot talent, maar ook geweldigen arbeidsijver.
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Talent alleen is niets, is 'n oude viool in 'n kast, achter glas; en toch talent is àlles,
want 't is 'n prachtig instrument dat pràchtig bespeeld, pràchtig klinkt! Eenigen indruk
van Bach's reusachtig werkvermogen krijgen we zeker wanneer we 'n catalogus zijner
werken doorzien en daar, behalve de groote beroemde Passionen, concerten, sonaten,
orgelwerken, - niet minder dan 300 cantaten zien. Die cantaten, die helaas veel te
weinig uitgevoerd worden, vormen toch in veel opzichten de kern van zijn werk,
omdat 't dat deel is, dat samen groeide met den kerkdienst. - In onze dagen is uit den
protestantschen kerkdienst, helaas, de muziek zoo goed als verbannen (want 't futlooze
psalmen en gezangen uitdreunen van de meeste kerkdiensten, kan men bezwaarlijk
muziek noemen).
In den tijd van Bach echter, d.i. de eerste helft der 18de eeuw, was er werkelijk in
den Lutherschen godsdienst - dank zij den nog na 200 jaren werkenden invloed van
den echten muziek-vereerder Luther, - nog plaats voor muziek, nog verlangen er
naar, nog geloof in haar goddelijke macht. De volgers van Calvijn hebben daar
zooveel van gedood en hun geloof daar door, ik geloof 't vast, vele levenskiemen
ontnomen. Een godsdienst zonder eenig schoonheidsverlangen moet op den duur
verdorren.
Voor Bach waren godsdienst en muziek dooreen geweven en komen we 't innig,
kinderlijk vrome, bijna in al z'n werk tegen, zoodat we wel van hem durven zeggen:
hij was 'n vroom man. Maar 'n vroom man wil vooral niet zeggen: 'n stijve, saaie
man en nog minder 'n melancolieke man! 'n Vroom mensch is 'n blij mensch, omdat
die mensch nooit alle hoop verliest, want hij gelooft en jubelt: ‘Mein gläubiges Herze
frohlocke, sing, scherze!’ Deze aria uit 'n Pinkstercantate maakte oorspronkelijk deel
uit van 'n soort allegorische jachtcantate die 'n klein Saksisch vorst aan Bach bestelde.
Oppervlakkig bekeken zouden we zeggen: hoe kan dat? 'n jacht - met 'n Pinksterlied
ruilen! Maar ik geloof juist dat ons dit 'n bewijs te meer is, hoe de eigenlijke kerkstijl
Bach in hart en nieren zat en hij dien nooit verloochende, al moest hij soms de
ongerijmdste rijmen bezingen. - Zooals in bijna al Bach's aria's komt in
bovengenoemde 'n veelvuldige tekstherhaling voor - iets waar veel hoorders min of
meer ongeduldig onder worden en waardoor zij Bach maar dadelijk langdradig
noemen. Aan die menschen zou ik den raad willen geven: luister naar die muziek,
zooals je kijkt naar 'n bloeienden appelboom of 'n wei vol margrieten! Daar zeg je
toch ook niet: ‘'n bloem, weer 'n bloem en nog een en nòg een!’ Maar geniet je met
één langen, vollen blik van al die blije bloemengezichten!
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'k Sprak daar straks van Bach als 'n vroom, dus als 'n blij mensch. 'k Zou hem willen
noemen 'n stil, blij mensch. Hij uit z'n gelukkige blijheid op ingetogen wijze. Dit
hoort ge 't beste uit z'n ‘Weihnachtsoratorium’, (eigenlijk 'n reeks cantaten) dat
Kerstoratorium dat van 'n zacht kerstboomen-licht overgoten schijnt. 't Eerste koor
is 'n grootsche, jubelende oproep naar vroolijkheid: ‘Verbannet die Klage, stimmet
voll Jauchzen und Frölichkeit an’ en alle kelen, alle fluiten, hobo's, trompetten,
pauken, àlles juicht mee! 't Is 't blije gevoel dat we, als kinderen vooral, zoo sterk
gevoelden, de blijheid van 't kerstfeest. Maar dan wordt stil aan 't kerstverhaal verteld
en nu en dan vragen de kinderen iets. Zoo in 't koraal: ‘Wie soll ich dich empfangen?’
Nu is 't eigenaardige dat Bach deze schijnbaar blije woorden - 't is immers de gemeente
die na den oproep van de dochter Zions om den bruidegom tegemoet te gaan, vraagt:
hoe zal ik u ontvangen? - Dit doet op de wijze van: ‘o hoofd bedekt met wonden’,
daarmede 'n floers over de vreugde werpend, om ons allen er aan te herinneren, hoe
't leven eindigde van dat kindeke Jezus, van dien hemelschen Bruidegom. - Zulke
muzikale zinspelingen worden in Bach's werk telkens en telkens aangetroffen. Zijn
kennis van de sinds eeuwen bestaande kerkliederen, liederen ontstaan midden in en
door en niettegenstaande de kettervervolgingen, is iets dat ons hoe meer wij hem
leeren kennen, meer verbaast. Vooral in zijn orgelvoorspelen komt dit zoo uit, hoe
hij dikwijls in 't voorspel voor 'n bepaald lied, één of meer andere liederen verwerkt,
omdat die a.h.w. als associeerende, als na-verwante gedachten bij hem opkomen.
Hij verwacht natuurlijk die zelfde kennis bij z'n hoorders en vond die misschien ook
wel in zijn tijd.
Ik noemde Bach 'n stil blij mensch. Hij is ook 'n stil ernstig mensch, die de diepste
droefheid kende. Maar ik zou haast zeggen: hij liep daar nooit mee te koop. Hij wil
nooit medelijden met zijn eigen droefheid wekken, hij laat alleen heel sterk innig
voelen dat hij anderer leed geheel doorproefd heeft en hij heeft 't groote menschlijke
wee verpersoonlijkt gezien in Jezus, den zachten mensch die wreed aan 't kruis
geslagen wordt, en ons van hem in zijn Johannes- en Mattheus-Passie een beeld
gegeven dat ons hem duidelijker doet zien dan alle schilderijen der wereld. 'k Geloof
dat als er iemand aan de al-goedheid van Jezus mocht twijfelen, hij daarvan overtuigd
zou worden bij 't hooren van dat roerende: ‘Er hat uns allen wohl gethan, den Blinden
gab er das Gesicht, die Lahmen macht er gehend...’ in de Mattheus-Passie, bij die
opsomming van al zijne wonderdaden met dat kinderlijke slot: ‘sonst hat mein Jesus
nichts gethan’. De sopraan die dat alles rustig hoog uitzingt,

Droom en Daad. Jaargang 1

238
terwijl de twee hobo's in tertsengangen voortschrijden, als illustreerend 't weldoende
gaan van den Heiland.
En wilt ge hooren al 't opgestapelde leed dat in dien zelfden mensch geborgen lag:
hoort dien donkeren roep: ‘mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij

HET BACHHAUS TE EISENACH (WOONKAMER)

verlaten? Dàn die bekende aria voor alt met viool uit de Mattheus-Passie: ‘Erbarme
dich, mein Gott’ - waarin ons zoo begrijpelijk wordt gemaakt de wroeging van een
die voelt mede zware schuld te hebben aan dat ontzag'lijk lijden. En dan nog meer
in die tenor-aria uit de Johannes-Passie: ‘Ach mein Sinn, wo willt du endlich hin?’
In de geheele muzieklitteratuur ken ik geen stuk, dat sterker de vertwijfelde wanhoop,
de radeloosheid van een door wroeging verwrongen menschenziel
h a r t v e r s c h e u r e n d e r weergeeft. 't Is of Petrus met 't hoofd in de handen naar
buiten rent en zich telkens hoekig wendend, tegen onmetelijke muren te wonde stoot.
- Helaas! Slechts zelden hoor je dit stuk zóó voordragen, dat 't je koud over den rug
loopt! En wilt ge grooten troost en groote berusting voelen: laat dan over u komen dat
prachtige slotkoor van de Mattheus-Passie: ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’ en
laat u rustig, heel rustig en overtuigd maken door dat wiegende: ‘Ruhe, sanfte Ruhe’.
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Onwillekeurig ben ik 't meeste gaan vertellen van Bach's Passionen, omdat ik vermoed
dat deze onder mijn lezeressen 't meest bekend zijn. Zoo niet, dan hoop ik dat je lust
gekregen hebt ze te gaan hooren of ze weer te hooren, misschien met andere ooren,
of nòg opener ooren!
Je moet echter vooral niet denken dat Bach's andere werk minder is! Het is
misschien moeilijker opnemen, vooral daar waar geen hulp van woorden is, zooals
b.v. in z'n ‘wohltemporierte Klavier’, z'n sonates, concerten en vooral z'n groote en
grootsche orgel-fuga's. - Zooals soms twee zielen harmonieeren zonder 't waarom
hunner liefde uit te spreken, zoo brengt soms abstracte muziek, dat is zuiver en alleen
muziek, zonder directe of indirecte uitlegging van woorden, ons nader tot den schepper
van 't werk. Zoo kunnen, dunkt me, geen woorden in eenig levende of doode taal dàt
uitdrukken wat Bach ons te voelen geeft in zijn concert voor twee violen. Dat
ontroerend innig samen opgaan van twee die één doel hebben en telkens voor elkaar
verschuiven, hooger steeds hooger dat te bereiken doel en telkens voor elkaar openen
nieuwe vergezichten! Twee die elkaar helpen zoeken naar Waarheid en zich eindelijk
verliezen samen in goudene verten van oneindige harmonie.
Dan voelen we over ons komen 'n ontzag'lijk goed-willen - helaas! dat we te zwak
zijn die momenten vast te houden, zoodat goed-willen zelden wordt goed-doen! Maar
toch, ik wéét 't: sterk-levende herinnering aan zulke oogenblikken kan nog van
krachtigen invloed zijn en altijd voelen we na 't hooren of 't studeeren van Bach, ook
van zijn werkelijk moeilijk te begrijpen, dus nog moeilijker uit te leggen fuga's,
voelen we ons verlangen sterker naar méér Bach en we geven Beethoven gelijk die
zeide: ‘Nicht Bach, Meer sollte er heissen’. ‘Bach’, dat is beek, ‘Meer’ dat is zee,
dat is grootschheid, wijdheid, diepte. Dat alles geeft Bach!
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Vluchthaven
door C.M. van Hille-Gaerthé
JOOSJE was een wanhopige soes, vond Joosje's heele familie. Niet dat Joosje dom
was en onbelangstellend, maar heel het gewone, practische leven van werken en
zorgen gleed aan Joosje voorbij, zonder dat hij er zich iets om bekommerde. En
achter die wereld van arbeiden en haasten, van klaarkomen, van inhalen en zegevieren
waren andere stillere werelden, waar Joosje zich thuis voelde: De wereld van het
speelgoed en de mooie platen, de wereld van het vlammende houtvuurtje vol
geheimzinnige heerlijkheid, de wereld van het eigen tuintje, van den verborgen
kamerhoek tusschen 't zware gordijn en de vensterbank vol rose cyclamen en bonte
chrysanten, de wereld van Barts aquarium en de groote, groote wereld van de
eindelooze droomerijen en de eigen bedachte verhaaltjes, waarin Joosje zelf een rol
vervulde.
- Als Joosje naar school gaat, zal het wel beter worden, troostte moeder de anderen,
die vonden, dat Joosje nu heusch eens moest leeren dat twee maal vier acht was, wat
Jet toch alleen had uitgerekend, lang voor haar vijfden verjaardag.
- En de namen van de week, moeder, die weet hij ook nog niet en niet eens dat het
na den winter weer lente wordt.
- En hij kan ook nog heelemaal niet op de klok zien, zei Betsy en dat heb ik mezelf
geleerd en Jet kende het ook, voor ze naar school ging.
- Je zult zien, sprak Bart schamper, dat Koen het nog eerder kent dan hij en die is
twee jaar jonger.
Maar Joosje, opziend van den groenen melkkroes tusschen z'n beide handen, zei
rustig - zonder eenige rancune om al die miskenning: ‘Ik weet best, hoe laat het nu
is’. En hij bleef strak kijken naar de oude Friesche hangklok tegenover hem.
- Nou, zèg het dan eens, daagde Betsy uit.
- Kwart over negen.
- Prachtig, roemde moeder, maar Betsy snibde dadelijk: ‘Heeft Jet het je
voorgezegd?’
- Nee, riep Jet, want ik zit immers met m'n rug naar de klok.
- Hoe weet je het dan? vroeg Betsy.
- Omdat, zei Joosje bedaard, omdat het altijd kwart over negen is, als de klok lácht.
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Met een strengen blik had vader al de opkomende pret op de gezichten om de
Zondagsche ontbijttafel in bedwang gehouden; moeder glimlachte zacht naar Joosje
en om hem snel af te leiden van de critische oogen der anderen, zei ze: ‘Dat is echt
knap van je, om het daaraan te onthouden. Want op de klok zien, dat leeren ze pas
in de tweede klas en je bent nog niet eens op school. Later, alleen met Joosje, vroeg
ze: “Weet je nog meer van de klok?”
- Ja, vertelde hij, als je denkt, dat er één wijzer kapot is, maar dan is hij niet kapot,
dàn is het twaalf uur; en als het al een poosje half vijf geweest is, dan heeft de klok
een snor, zoo'n rechte, schuin naar beneden, wees hij met twee vingertjes langs zijn
roode mondje, net als chineezen.
- Ja zeker, zei moeder, zoo is het. En ze zag voor het eerst in de doode wijzerplaat
nu ook het bol en zelfgenoegzaam-glimlachend gezicht van kwart na negen en den
hooghartigen chinees, die z'n aandoeningen verborg onder de sluik-neerhangende
snor... als 't al een poosje half vijf geweest was.
Nee, moeder vond het niets erg, dat er onder haar voortvarend, luidruchtig troepje
één klein droomjongetje was, stiller en zachter dan de anderen, eentje, dat ze een
beetje beschermen moest tegen de nuchterheid van de gewone wereld.
En als hij naar school ging zou het immers vanzelf wel beter worden.
Maar het werd niet beter, toen hij op school was.
Want toen de juffrouw dien eersten morgen met alle onbeholpen kleine jongetjes
en meisjes in de gang stond en van haar lijstje las:
Jan Aalberts, de plaats van jouw jas is bij kapstok No. 1 - bij 't plaatje van de
trompet,
Beppie van den Berg No. 2 - het plaatje van de pop,
Hansje Duna...
En toen alle kindertjes gedwee en vol ijver dadelijk hun hoedjes en jasjes op de
hun toegewezen kapstokken gehangen hadden en ze al aangeland was bij Johan van
Merlen No. 14... had opeens een klein bruin handje aan haar rok getrokken en een
verrukt stemmetje had gevraagd: “Mag ik hier, juffrouw, bij die roode geranium?
Die vind ik juist zoo prachtig...”
Ze werd meegetrokken, vijf kapstokken verder.
Even voelde ze zich van haar stuk gebracht, toen ze keek naar de alphabetische
lijst in haar handen en naar het alphabetische rijtje zoete, onderworpen kindertjes elk voor zijn eigen kapstok - want nu geraakte de nauwkeurige voorbereiding opeens
in de war; Johan van Merlens naam stond bij No. 14, een trommel met
trommelstokken, en heelemaal niet bij No. 19 van 't jongetje Verkerk.
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- Er zijn nog twee knoppen, vertelde het hooge, zangerige stemmetje naast haar. En
als die dan óók bloeien... klonk het droomerig.
O, kind, dacht de juffrouw van de eerste klas en ze moest even iets wegslikken,
wat ben je nog een kindje.
- Ja, zei ze snel, ja, hang jij dan maar je jasje bij die geranium. En dienzelfden
morgen, toen de juffrouw zoo prachtig verteld had van de plaat, waarop een jongen
en een meisje met een geitje speelden bij een heerlijk huis, waaraan een duiventil
hing, waar een zwaluwnest onder de kroonlijst gebouwd was en een poes in de goot
wandelde, had ze op het laatst gewezen naar een rijtje bloemen voor het open raam
en toen had ze gezegd: “En nu weet ik, dat er in de klas een heel knap kind is, dat
precies den moeilijken naam van deze bloemen kent en wie het óók weet, mag z'n
vinger opsteken”.
Toen waren alle kinderhanden om het hoogst de lucht ingegaan en de een zei “een
roos” en de ander “een klaproos” en weer een ander: “van die rooie tulpen”; het werd
een verrukkelijk, lang raadsel, want altijd weer zei de juffrouw: “mis - vinger weg”.
En op het allerlaatst, juist, toen Joosje zijn hand liet zakken, omdat z'n armpje zoo
raar alleen boven alle hoofden uitstak, vroeg de juffrouw: “Johan van Merlen?”
En Joosje's ijle stemmetje zong door de klas: “Nertuurlijk wéér een geranium”.
Toen pas hadden de andere kinderen het moeilijke woord ook geweten, want: “Bij
ons thuis, juffrouw hebben we er ook een”.
- En bij ons in de vensterbank, net als op de plaat.
- En wij in den tuin, juffrouw, een heele rand, wel duizend.
- En ik, in mijn eigen tuintje.
- En bij mijn Oma...
Ja, ja, knikte de juffrouw en nu heb ik er vanmorgen nòg een in de school gezien.
- Op 't plaatje van dat jongetje, dat zoo gek praat, wees een bij-de-hand meisje met
een krommen garnalenvinger naar Joosje.
- Op 't plaatje van den kapstok van Johan van Merlen, verbeterde de juffrouw, ja,
dat heb je heel goed onthouden.
En toen was er weer van alle kanten geroepen: “Ik heb een vogeltje op mijn plaatje.”
- En ik een harlekijn.
- En ik een schip.
Hoe wordt dit ooit een klas, die wat léért? had de juffrouw gedacht en ze zei, dat
nu ieder op zijn beurt mocht zeggen, welk plaatje bij z'n jas hing.

Droom en Daad. Jaargang 1

243
En om twaalf uur hadden ze allemaal bij Joosje's kapstok gekeken, of het precies
zoo'n bloem was als op de plaat. Maar toen was Jet van de trap komen stuiven, had
Joosje uit de kluwen kinderen getrokken en hem met de woorden: “Heb je al een
handje gegeven, want dat moet je altijd doen in de eerste klas”, voor de juffrouw
geplant.
Een week later was moeder de school eens binnen geloopen.
- Hoe 't ging met Joosje?
- Goed, zei de juffrouw, heel goed, hij doet erg zijn best. Maar hij soest dikwijls
en och, het is zoo'n jongetje, dat nog een beetje beschermd moet worden.
- Ja, glimlachte moeder, een beetje beschermd moet hij wel worden. Ze hadden
elkaar begrepen zonder veel woorden. En moeder was op het punt van de school
volkomen gerust gesteld.
- Alles goed en wel, zei vader, maar met al die bescherming wordt hij nooit een
jongen; hij kan toch niet zijn heele leven lang met zijden handschoenen worden
aangepakt.
- Ach nee, zuchtte moeder, hij zal ook nog wel duwen genoeg krijgen; hij wordt
immers door de eigen broertjes en zusjes niet ontzien. Maar hier en daar in de wereld
moet ons Joosje toch een vluchthaventje hebben.
- Op jouw schoot? vroeg vader.
- Aan jouw hand, op jouw knie.
- Maar ik meen het, hield vader vol, hij moet een beetje weerbaar worden, hij staat
tè onbeholpen in 't werkelijke leven.
En toen tot ontsteltenis van de heele familie Joosje na de Kerstvacantie 's morgens
bij 't naar school gaan wéér vroeg: “Is 't vandaag Dinsdag? Hebben we dan 's middags
vrij?” zei vader een beetje strak: “Nee Joosje, dat is nu te erg, zulke dingen moet je
toch eindelijk eens weten”. En toen ze samen op weg waren - vader naar zijn bureau
en zij allen naar school - en juist de heele troep soldaten met trommels en trompetten
langs hen heen marcheerde, had vader Joosje's roode wante-vuist in zijn groote hand
gevat en samen met Bart en Betsy - en Jet, die altijd te laat was op hun hielen - hadden
ze, alsof vader het vers zoo maar uit de lucht greep, opeens gezongen op de wijs van
't signaal der vierde kompagnie, dat de hoornblazers vóór hen door de heldere
vrieslucht schetterden:
En Woensdag en Zaterdag mìddag vrij
En Zòndag de heele dà-hag vrij
En Woensdag en Zaterdag mìddag vrij
En Zondag de hééle dag vrij.
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En dag aan dag, met of zonder begeleidende hoornblazers, hadden ze bij 't naar school
gaan met hun allen het vers herhaald, tot Joosje voor zijn leven wist, welke de vrije
middagen van de week waren.
Maar toen Joosje in de tweede klas zat, weer bij de juffrouw, wier begrijpende
belangstelling al zooveel dreigend leed voor hem had afgewend, was hij onder de
nuchterder kinderen van de klasse en tusschen de kordate broertjes en zusjes nog
altijd het droomjongetje, dat verdiept in z'n afwezige gedachtenspinsels dikwijls het
antwoord schuldig bleef, dat als iedereen lachte de grap niet eens gehoord had, dat
zonder iets te zien de bekende menschen op straat voorbij liep en dat de eenvoudigste
opdrachten vergat.
- U moet hem veel meer laten doèn, gewone dingen en zoo, moederde Betsy,
boodschappen, die hij ècht onthouden moet.
- Ja, hielp Jet, die van boodschappen even grooten afkeer had als Betsy,
boodschappen... daar léér je van onthouden.
- En rekenen, wist Bart. Want o, moeder hij kan zoo suf rekenen en hij weet het
toch wel, als hij er z'n best voor doet.
- Maar hij doet zijn best niet, nóóit op dingen, die hij niet prettig vindt.
- Hij teekent toch zoo aardig, verdedigde moeder haar kleinen jongen en wat bouwt
hij prachtig! Zoo precies en overlegd heb jij 't zelfs nooit gedaan, Bart.
- Nou ja... bòuwen... smaalde Bart.
- En hij doet toch geregeld de boodschappen bij den bakker en bij den kaasman
en dan is alles altijd in orde.
- En dan moet u weten, hoe dat gaat, riep Betsy. Laatst kwam ik toevallig in den
winkel, toen Joosje er was, en de juffrouw achter de toonbank zei - en ze bouwde de
wat lijzige, welwillende stem van de bakkersjuffrouw heel precies na: “Bedenk het
nu eens goed, Joosje, was het een wit broodje?”
Maar Joosje haalde de schouders op.
- Een grijs broodje kan het niet zijn, dat heeft Rika vanmorgen al gehaald. en
gisteren hebben jullie een groot roggebrood gekocht en bloem. Heeft moeder
misschien speculaas gezegd, Joosje?’
En toen begon Joosje vreeselijk te knikken.
- Ja en dan denkt ù, moeder, wat kan Joosje toch knap boodschappen doen; en
naar den kaasman kunt u Black even goed als Joosje sturen. Hij hoeft niet eens wat
te zeggen; 't is immers tòch altijd een pond kaas van tachtig cent. Bart had wel gelijk,
dacht moeder en Betsy ook... en misschien was ze ook wel te zacht voor Joosje...
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- U moet hem eens boodschappen laten doen in winkels, waar de menschen hem niet
kennen; hij wordt heusch onmogelijk, moeder.
- Hè Bets...
- 't Zou goed voor hem zijn, drong Bart; u is voor ons toch ook niet zoo bang
geweest, u heeft ons toch ook wel eens ergens op afgestuurd.
Wat zijn jullie reëel, dacht moeder, maar misschien voed ik hem ook wel te week
op.
- Voor zijn zelfvertrouwen, moeder...
Wat zijn kinderen toch streng voor elkaar, peinsde ze... wat zijn ze eigenlijk hard
voor Joosje... Maar misschien redt hij er zich prachtig uit, dat zou z'n prestige
tegenover de anderen ten goede komen. En ik moet hem toch ook z'n kans geven.
- Roep Joosje eens, vroeg ze aan Jet.
- Joosje, zei moeder, wil je een heeleboel boodschappen voor me doen? Ik heb
vandaag erg veel noodig.
- Ja, knikte Joosje bereid.
- Een rolletje kleine beschuit bij den bakker.
Boven Joosje's achterhoofd schudde Jet uitbundig ‘neen’, omdat deze opdracht te
gemakkelijk was.
- En dan bij Vegt...
Joosje keek geheel onthutst.
- Die fruitwinkel, twee huizen van den hoek.
- Waar die kerstmandjes waren met zilveren belletjes?...
- Ja, ja, hielp moeder, dat weet je dus best, tien sinaasappelen voor toe... tien... en
ze spreidde Joosje's dunne vingertjes als twee kleine rose waaiertjes uit.
- En bij Harmsen, den kruidenier aan den overkant van de straat, een pond stroop
van achttien cent; je moet maar een leeg jampotje meenemen, daar gaat het juist in.
Weet je waar het is?
- Eten we vandaag grutten met een stroopkuiltje? vroeg Joosje afwezig.
- Ja, en daarom moet jij stroop halen.
- En dan vraag ik, of vader weer zoo'n prachtig stroopfiguur voor mij maakt... een
sterre-wiel.
- Maar luister nu eens goed naar de vierde boodschap: zes schriften met lijnen
voor zestig cent, in den boekwinkel van Veenstra, je weet het wel, aan den anderen
kant van de straat.
- Van die plaat met die honden...
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- Veenstra, riep Bart luid, Véén-stráá, je kunt toch wel lezen, 't staat schuin op de
deur geschilderd.
- Natuurlijk kan hij dat lezen, maar er was ook een plaat met honden; vier
boodschappen, Joosje, kom maar gauw terug.
Moeder gaf hem een rieten tasch mee en een leeg jampotje. Ze stopte de beurs
met de dubbeltjes in den zak van zijn jekkertje, ze kuste de zachte wang van z'n
opgeheven gezichtje en bracht hem tot de voordeur.
- Kom maar gauw terug, zei ze nog eens.
In den donkerenden namiddag trok Joosje met de rieten tasch en een hoofdje vol
opdrachten naar de winkels.
- Een rolletje kleine beschuit van twintig cent.
- Als je belieft, zei de bakkersjuffrouw en stak zelf de rol in de tasch. En een flikje
voor Joosje. En heeft moeder nòg iets gezegd?
Joosje dacht heel lang.
- Nee, wist hij toen met zekerheid, alleen beschuitjes.
Toen ging hij naar den fruitwinkel. Tien vingers, dacht hij, tien sinaasappelen. Er
waren veel menschen in den winkel en er kwamen na hem weer andere kinderen,
die vóór hem drongen; zoo moest hij lang wachten. Hij keek naar de druiventrossen,
die aan touwtjes boven zijn hoofd hingen.
Net krakeling-happen, dacht hij. Hij stelde zich voor, hoe het zijn zou, als je met
een blinddoek voor je oogen ineens tegen zoo'n druiventros aanliep - leuk koud tegen
je neus - en of je dan den heelen tros zou mogen houden of alleen de druif, die je er
af hapte...
- En wat moet jij hebben, jongetje?
Joosje hoorde niets.
- Hei, jô, porde een jongen naast hem, schiet 's op, wat mot je?
Joosje keek verdwaasd rond; toen zag hij den grooten meneer, die ongeduldig
stond te wachten: ‘Nou, komt er haast wat?’
- Tien, sprak Joosje snel.
- Tien, riep de meneer door den winkel, zóó hard, dat het galmde in de hoeken,
tien aardappels misschien, tien meloenen...
Alle menschen lachten.
- Tien sinaasappelen, fluisterde Joosje.
En om den meneer niet nog meer te ontstemmen, kwam hij aangeloopen met zijn
open tasch, tot achter de toonbank. De rol beschuit legde hij even op een bak met
appelen.
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Toen Joosje weer op straat kwam, brandden alle lantaarns. Hij keek er naar met kleine
oogjes, zoodat er gouden stralen banden waren tusschen de lantaarns en zijn gezicht.
Hoe kon dat? Als je je oogen wijd open deed, was alles weer gewoon.
Er waren ook lichten in de winkels. Voor een raam vol fleschjes en busjes stond
een meneer-pop die al maar knikte met zijn hoofd in een zakdoek en dan met een
gekken, stijven arm naar een dropjesdoosje reikte en net deed, of hij iets in zijn mond
stak en dan ging hij wéér met zijn kop naar beneden. Zou er iemand ergens zitten
draaien? Zou hij daardoor bewegen? Of ging het electrisch?
Joosje stond midden voor 't groote raam; in zijn rechterhand hing laag de rieten
tasch.
Twee kleine schooiertjes kwamen aangeloopen, getrokken door de kleurige
beweging achter de glazen ruit. De een zag de oranje vruchten in de open tasch. Ze
spraken niet, ze wezen elkaar met vingers en oogen en glipten uit de klompen; toen
graaide een kleine hand snel en behoedzaam twee sinaasappelen weg. Op hun kousen
liepen de jongetjes, drie huizen verder verdeelden ze den buit, gluurden weer naar
Joosje, die nog altijd met een argeloos snoetje den dropjes-meneer stond te
bewonderen.
De jongens keerden, slopen terug. En weer dook een vuil handje in de tasch der
verleiding...
Toen voelde Joosje een schok tegen zijn been, hij keek op en ontdekte den diefstal.
- O, geméénert... riep hij, maar de anderen waren al bij den hoek van de straat,
waar ze vliegensvlug in de klompen schoten en Joosje met een verbouwereerd
gezichtje bleef verdrietig en roerloos staan, tot het laatste tergende geklepper van de
vlugge voetjes in de zijstraat verdwenen was.
Joosje telde... vier... vijf... zes. Vier waren er gestolen. Gestólen hadden ze als
echte, gemeene dieven...
En nu moest hij nog stroop halen. Waar?... zocht hij. Wat had moeder ook weer
gezegd van een winkel aan den anderen kant van de straat? Ja, daar was een winkel,
dien hij kende, waar ze tijm kochten, als Koen hoestte en pepermuntjes voor de
buikpijn.
En Joosje, weer een beetje opgemonterd, nu hij ineens weer wist, wat vergeten
scheen, liep den winkel binnen, reikte het jampotje aan de juffrouw, die zat te lezen
achter de toonbank.
- Een pond stroop als 't u belieft.
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Achter een stapel doozen met watten, bukte de juffrouw naar een vat op den grond.
- Als 't je belieft, Broer, zestig cent.
Moeder, bedacht Joosje, had achttien cent gezegd. En toen hij opkeek van een
groote flesch vol jujubus, als kleurige lichtjes achter het glas, zag hij tot zijn schrik
in 't jampotje, dat de juffrouw hem reikte, een wit doorschijnende vloeistof.
- Nee, zei hij bedremmeld, ik moest bruine stroop hebben van achttien cent, géén
witte.
- Bruine stroop, sprak de juffrouw op beleedigden toon. Kind! je bent hier toch
niet bij een kruienier. Als je bruine stroop wilt hebben, dan mot je bij Harmsen zijn.
En ze zette het volle potje met een smak op de bank.
Harmsen, wist Joosje nu, ja, dat hàd moeder gezegd.
- Maar mag ik dan als 't u belieft het potje terug? vroeg Joosje met een klein
stemmetje.
Maar de juffrouw, die andere klanten den winkel in zag komen, snauwde: ‘Nee
hoor, dat kleverige goed haal ik er nu niet meer uit’. En toen ze heel Joosje's gezichtje
als een angstig protest zag, voegde ze er haastig bij, om hen maar den winkel uit te
krijgen: ‘En al kom je ook met je vader en je moeder en al je broertjes en zusjes om
dat potje zeuren... je krijgt het niet’.
Toen ging Joosje. Verward en wanhopig, met zijn tasch aan den arm, rende hij de
straat over. Bij den hel verlichten bakkerswinkel keek hij naar binnen; daar boog
zich juist de juffrouw, die altijd zoo vriendelijk en zacht voor hem was, naar een
ander klein jongetje... en toen dacht Joosje aan de beschuit, die hij had laten liggen
op den appelenbak.
Als in een vlucht rende Joosje de straat door... naar huis! Hij klepperde zoo hard
en aanhoudend met de brievenbus, dat Rika met het zoutvat nog in de hand, door de
gang vloog, om hem open te doen.
- Och, mien jong, zei ze meewarig, wat is 't er gebeurd, mien kind?
Maar Joosje holde haar voorbij.
‘Móeder!’ riep hij in de gang en het klonk als een wanhoopskreet.
- Moeder, o, moeder, het is zoo vree-eeselijk! snikte Joosje, toen hij de kamer
inliep, recht op moeder af, op haar schoot, met z'n hoofd tegen haar schouder.
- Wat is er dan? vroeg moeder verschrikt, ben je gevallen, Joosje? Heb je je zoo'n
pijn gedaan?
- Nee, nee.
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- Heb je 't geld dan verloren?... dat is niet zoo heel erg.
- Nee, nee, snikte Joosje nog heviger en uit zijn warme vuistje rolden den
overgebleven centen en dubbeltjes, die Betsy hulpvaardig weer opgrabbelde van den
grond.
- Vertel het toch eens, drong moeder en ze beurde zijn rood, behuild gezichtje in
haar handen.
- De jongens hebben gestolen, vier sinaasappels hebben ze gestolen en ik zag het
niet en ineens zag ik het en toen waren ze al weg en de beschuit, die ligt op de
appelenbak bij de fruitman en ik was in een verkeerde winkel voor de stroop, in een
winkel van witte stroop en dat deed ze er in en de juffrouw zei, dat ik het potje niet
terug kreeg en ze was zoo verschrikkelijk boos en als vader en jij en Betsy en Bart
en allemaal komen, dan krijgen we het potje toch niet terug... nóoit zei ze... en o...
het is toch ons eigen potje...
En de schriften, snikte Joosje, weer met z'n hoofd verstopt tegen moeders blouse
- en haar mouw was nat tot op haar arm - die heb ik ook allemaal vergeten...
- Was ze bóós! riep Betsy, boos op joù, omdat zìj witte stroop had gegeven, wat
een valsch mensch, maar je moet er niet om schreien, Joosje, dat is dat mensch van
Bels en die is altijd zoo akelig. En het was maar een leeg jampotje en dat is niks
waard en moeder heeft er nog wel honderd, overdreef ze in haar verontwaardiging.
- En Joos, luister eens, troostte Bart, vanmiddag eten we allemaal een hàlven
sinaasappel en dan doen we maar, of de andere helft al op is, dan is 't net zoo goed
als een heele. En morgen ga ik met je mee naar school en als we dan die schooiers
zien, zal ik ze voor je afranselen.
En Jet zei: ‘Ik ga dadelijk naar Vegt om de beschuiten terug te halen, Joosje, en
de schriften hebben we vandaag niet eens noodig.
Toen kwam Koen binnen, in iedere hand had hij een rauwen wortel, uitbundig
oranje en nog glimmend van het nat.
- Van Rika, zei hij.
Even weifelde hij, liet z'n blauwe oogen gaan van den slanken naar den dikken
wortel; toen - dwars tegen z'n begeerig verlangen in - reikte hij den diksten aan zijn
broertje.
- Da-hank je whel, hikte Joosje, en zijn bevende lipjes sloten zich om den harden
peen; fel beten de kleine, sterke tanden.
Toen glimlachten ze allen naar Joosje, die als een heel klein kindje op moeders
schoot met een vuil en betraand gezichtje den dikken wortel at.
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En wat sterker was dan hun spot en hardheid - hun saamhorigheidsgevoel en hun
bewust-geworden liefde had dicht om hem heen het beschuttende vluchthaventje
gebouwd, waarbinnen het geschokte, smadelijk miskende broertje zoetjes aan tot
rust kwam.

De regendrop en de zonnestraal
door H. Behrns
JIJ bent maar gelukkig’, sprak een regendrop tot een zonnestraal, ieder roemt je en
is blij als hij je ziet. Maar ik kom den menschen bijna altijd ongelegen. Hebben zij
daarom niet het spreekwoord: ‘Na regen komt zonneschijn?’ Ik vind het zeer
onrechtvaardig, dat ik juist een regendrop moet zijn en jij een zonnestraal’, en boos
drukte hij zich breed uit op het rozeblad waarop hij lag.
De zonnestraal wist niet wat hij antwoorden zou. Het was alles waar, wat de
regendrop had gezegd en hij begreep ook niet waarom hij juist een zonnestraal was
en geen regendrop.
‘Jij doet den menschen toch veel goed’ sprak hij eindelijk opbeurend.
‘Ja, zeker, misschien meer dan jij en toch ben ik zoo weinig bemind’, antwoordde
de regendrop geërgerd, is dat dan niet onrechtvaardig?’
De zonnestraal wilde niet boos worden maar peinsde hoe hij den armen regendrop
wat gelukkiger zou kunnen maken.
Hij trilde een weinig op zij, zoodat zijn gloed juist viel in het hart van den
regendrop, die nu opeens aan alle zijden begon te schitteren in de schoonste kleuren
als zuiver diamant.
De menschen uit het huis kwamen naar buiten en riepen: ‘Zie toch, hoe mooi die
regendrop schittert, mooier nog dan juweel’.
De regendrop verheugde zich zeer, maar schaamde zich tevens. ‘Dank je’, zeide
hij tot den zonnestraal, ‘jij bent beter dan ik’.
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Uitslag van den fotowedstrijd
‘Droom en daad’ (jury W.H. Idzerda, C.R. de Klerk en L. Simons)
HET aantal inzendingen heeft de verwachting overtroffen, een bewijs dat de nobele
fotokunst heel wat aanbidsters tot zich trekt.
Wat nu betreft de toekenning der prijzen, stond de jury voor een moeilijk geval.
Bijna alle inzendingen staan op ongeveer

ANNIE WOLFF

hetzelfde niveau. Eén bizonder uitblinkende foto, welke als zoodanig voor den eersten
prijs in aanmerking zoude komen, ontbreekt, zoodat deze prijs helaas! niet kon worden
toegekend. Na rijp beraad kende de jury toe drie tweede prijzen (boeken ter waarde
van f 10. -) r e s p . a a n M o t t o ‘Z o n s o n d e r g a n g ’; ‘Motto ‘Natura Artis
Magistra’ en Motto ‘Katjes’; waarvan de maaksters bleken te zijn:
Annie Wolff, Bussum; Bien van Drooge, 16 jaar, Dordrecht; Cathrien Scheygrond,
19 jaar, den Briel. Deze drie foto's zijn hier afgebeeld. De jury liet zich bij h a r e
b e o o r d e e l i n g door de volgende gedachte leiden. Voor het maken van foto's is
noodig een ‘droom’ èn een ‘daad’. De droom, de idee, die elke foto, wil ze iets zijn,
tot grondslag moet hebben; en daarnaast, de daad, de technische uitvoering. Wat nu
de idee betreft, is deze in de drie gereproduceerde foto's goed belichaamd. In motto
‘Natura Artis Magistra’ speelt een mooi teer zonnetje over het loof en het slootje,
een prachtig hoekje, dat de doorsnee-mensch voorbij gaat, zelfs met geen blik waardig
keurt. Compositie, lichtindeeling, stemming, alles is goed; heel aardig doet het bochtje
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links onder. Zonder dit zou het een ‘stijve’ foto zijn geweest. Het standpunt van
opname is juist gekozen.
Hetzelfde valt te zeggen van ‘Zonsondergang’. De foto is niet hard, eerder zacht
harmonisch, het water kabbelt rustig in den stillen avond, de teere en fijne takjes, de
boomsilhouetten doen goed tegen de lichtomzoomde wolkjes,
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het bootje verlevendigt de scène zonder opdringende stoffage te zijn. Een aardig,
rustig motiefje. Wat betreft ‘Katjes’ ligt hier een geheel andere idee tot grondslag.
Het stilleven, doch niet heelemaal stil, de leuke poese-kop met de dottige pootjes,
het katje in al zijne bekoring en daarnaast de doode katjes der natuur. Bij deze
eenvoudige compositie is ‘gedacht’. Aan de belichaming is een ‘droom’ voorafgegaan.
Daarom is deze foto goed geslaagd en geeft zij bevrediging. Wat betreft de ‘daad’,
zijn ‘Katjes’ en ‘Natura Artis Magistra’ afgedrukt op resp. glad en mat daglichtpapier
(formaat resp.

BIEN VAN DROOGE

7.5 × 10, en 8.3 × 10.7 cM.), ‘Zonsondergang’ op glad gaslicht (formaat: 4.5 × 8
cM.).
Voor den derden prijs (een exemplaar: W.H. Idzerda, Neerland's Fotokunst)
kwamen in aanmerking zes foto's, resp. onder motto ‘Door oefening wordt de Kunst
verkregen’; motto ‘Baby’; motto ‘Klein maar dapper’; motto ‘Alle begin is moeilijk’;
motto ‘Virtute dicet: non sanguine niti’ en motto ‘Beter laat dan nooit’, inzendsters
resp.:
To Boers, 17 jaar, Roordahuizum (Fr.).
C.M. Pflitsch, den Haag;
A. Yolanda Gerlings, Bilthoven;
Marie van Eck, 17 jaar, Amsterdam;
Marguerite R.E. Nibaut, 18 jaar, Haarlem;
Katie Op de Coul, 17 jaar, Amsterdam.
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Ook deze foto's getuigen van goeden wil. ‘Alle begin is moeilijk’ geeft op den
voorgrond een personen-stoffage welke een goede houvast is voor het heuvellandschap
daarachter. ‘Firtute decet: non sanguine niti’ een goed
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meisjesportret. Bravo! In ‘Klein maar dapper’ is het jongske met zijn scheepje druk
doende in het zilte nat; er is ‘verband’ in dit kiekje. Het zelfde geldt van ‘Baby’.
Moetje gelukkig vooroverbuigend naar baby in den kinderwagen, blij dat datgene,
‘waar alles om draait’ 5½ maand is geworden. ‘Door oefening wordt de kunst
verkregen’ getuigt, dat onze toekomstvrouwtjes geen afkeer toonen van frisch water.
‘Pootjes baden’ in een heerlijk,

CATHRIEN SCHEYGROND

helder heideslootje; terwijl ‘Beter nooit dan laat’ den padvinder geeft droomend voor
het venster. Een goede tegenlichtopname.
Hiermede heeft de jury haar taak volbracht, zij dankt de vele inzendsters voor hare
deelneming en hoopt dat deze wedstrijd vruchten zal afwerpen. Laat de bekroonden
doorgaan op den door hen ingeslagen weg; het is zoo echt leuk te fotografeeren, en
vooral, wanneer zoo'n simpel kiekje iets te denken geeft. Wanneer er een gedachte
in belichaamd is, verveelt zij nooit; ze blijft iets, waar men gaarne naar kijkt. Denk
er om: ‘Droom en daad’, ‘idee en een juiste technische vertolking der idee’, hierin
ligt het geheim van welslagen!
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Uitslag van den kussenswedstrijd
door L.H. Oort
(jury: B. Midderigh-Bokhorst, L.H. Oort en C. Proos-Berlage)
TOEN de jury ter beoordeeling van de kussens bijeenkwam in het gebouw der
Wereldbibliotheek waar in een mooie lichte kamer op tafel, stoelen en lage
boekenkasten de kleurige kussens lagen uitgestald, was haar eerste indruk een heel
prettige. - Je kon dadelijk zien, daar was met ijver en liefde uitgedacht en uitgevoerd
- er was goed werk geleverd. - Er waren ronde kussens en vierkante kussens - kussens
voor een serre, voor een rustige heerenkamer, voor een licht jongemeisjes boudoir.
Ook van die gezellige groote pouffe's om op te zitten vlak bij een knappend houtvuur
- en een practisch reiskussen voor harde, derde klasbanken. Een heele verscheidenheid
dus! - En toch moet ons iets van het hart. Het viel ons op dat zooveel van de jeugdige
inzendsters toch eigenlijk niet begrepen hadden wat een kussen is. Het begrip ‘kussen’
is niet zoo heel eenvoudig. Het is een versiering voor je kamer, een kleurig of stemmig
voorwerp dat je prettig aandoet op een stoel, een sofa of ergens op den grond. Maar
het is tegelijk ook iets dat je moet kunnen gebruiken. En het was opmerkelijk dat
veel meisjes aan dat laatste eigenlijk niet gedacht hadden. Ze hadden wel een versierd
opgevuld voorwerp gemaakt maar geen kussen. Ik denk b.v. aan een groote zwarte
pouffe - waarvan de versiering wat kleur betreft het ‘deed’ - en waarvan de compositie
op zichzelf niet leelijk was en zeker origineel - een bloempot met zoo'n mooie
matgroene vetplant erin. Deze was in relief uitgevoerd en als wandversiering
misschien niet te verwerpen maar als kussen is zooiets niet te gebruiken omdat je nu
eenmaal niet graag met je hoofd tegen een bloempot rust. En is een kussen met een
spin in een web niet om dezelfde reden minder goed van oplossing. hoe mooi ook
op zichzelf een spinneweb tegen een achtergrond van kleurige herfstbladeren voor
een ‘vrije’ teekening is. Dit om te beginnen. - Nu het verslag van de jury. - Als je denkt dat het gemakkelijk
werk is om zoo'n massa werkstukken te vergelijken en te beoordeelen, dan heb je je
nooit goed in het werk van een jury ingedacht. Wat een verschillende hoedanigheden
moeten er aan een eigen ontworpen handwerk niet worden onderscheiden. Daar is
allereerst de compositie - het ontwerp als geheel. Dan techniek en uitvoering - kleur
- en ten slotte originaliteit.
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Met dat laatste bedoel ik vooral of zoo'n ontwerp aandoet als een frissche eigen
gedachte - niet als een doode herhaling van dikwijls gebruikte motieven en
indeelingen. En nu zou ik wel graag iets over elk kussen willen zeggen, want aan alles was iets
goeds op te merken. Maar je kunt niet alles bekronen en ik moet kort zijn. We hebben
heel lang geaarzeld tusschen de twee beste kussens om uit te maken welke de eerste
prijs verdiende. Ten slotte werd algemeen gevonden, dat het mooie zwarte kussen
met de cirkelvulling van kleine kleurige veldbloemen, heel fijn in wol en zij uitgevoerd
- het mooiste was. Het motto was ‘mille fleurs’ en bij opening van het briefje bleek
dat het gemaakt was door Elly van Hille te Den Haag - oud 16 jaar. - die haar heerlijke
eerste prijs - voor f 20 boeken uit de W.B. eerlijk verdient. Hartelijk geluk uit naam
der jury met het mooie stuk werk - zoowel van gedachte als van uitvoering. Ik
persoonlijk had die eerste en tweede prijs kussens zóó wel mee willen nemen! - De
tweede prijs behaalde Juut van Wamelen uit Bussum. Ook 16 jaar oud. Motto ‘Heet
van de naald’. Zij maakte haar kussen achthoekig en deelde het met rechte lijnen in
vlakken in, die wat kleur en vorm betreft mooi en evenwichtig aandeden. Het was
onberispelijk van uitvoering en verdient ten volle de tweede prijs - voor f 15 boeken
uit de W.B.
De andere tweede prijzen werden niet toegekend.
Derde prijs kussens behooren aan:
I. Tili Stiemens uit Gennep - oud 16 jaar - motto: ‘Voor Vader's kamer’, die een
mooi geslaagd heerenkussen maakte - lila kleuren op een grijzen fond - een
aardige rechtlijnige rand.
II. M.E. Jansen uit A'dam - oud 14 jaar. Motto: ‘Op hoop van Zegen’ - een wollen
kussen met wolversiering, - mooi van kleur.
III. Zwaanhilde Casimir uit den Haag - oud 16 jaar - die een geweven kussen maakte,
paars op grijs - dat hetzelfde motto droeg als het voorgaande.
IV. To van Hille uit den Haag - oud 15 jaar - die onder het motto: ‘3e-klasse-Harde
Banken’ zoo'n frisch practisch, aardig kussen verzon, dat je met alle derde
klassen verzoend zou worden - (ik ga er zeker zoo een probeeren na te maken
-) en...
V. Jeanne ten Have uit A'dam - oud 20 jaar - die een heel eenvoudige goede
lijnversiering vond voor een middenstuk van een rond haardkussen. Haar motto
was ‘Haveke’. Alle meisjes van deze rubriek krijgen een ingebonden
‘Winterboek’ van de W.B.
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En dan zijn er ten slotte nog een paar eervolle vermeldingen.
Beeldig gewerkt waren: ‘Iederen dag een draadje’ van Jo Jonker en ‘Op hoop van
Zegen’ van Rineke Goethart. Die twee jongste inzendsters van 12 en 13 jaar verdienen
genoemd te worden.
‘Het resultaat van Droom en Daad’ van T. Koekebakker - een geschabloneerd
kussen met een fuchsia motief - had veel goeds, evenals ‘de Aanhouder wint’ van
Willy Kampf. Ik zou nog een heelen tijd over al die genoegelijke kussens kunnen
vertellen, maar een beschrijving geeft toch niet den juisten indruk. Helaas kan er
dezen keer niets van een tentoonstelling komen. Misschien een volgend jaar, als er
voor den nieuwen wedstrijd, die zeker wordt uitgeschreven, nog grooter deelneming
is. Wij hopen dan al de inzendsters van dezen eersten wedstrijd weer te ontmoeten,
niet alleen de prijswinsters, maar ook de anderen. Want dàt moet ten slotte het resultaat
van zoo'n wedstrijd zijn: niet dat je een prijs wint - hoewel dat op zichzelf natuurlijk
heerlijk is, maar dat je weer met moed en liefde aan den gang gaat om meer mooie
dingen te maken, beter dan de vorige.
‘A thing of beauty is a joy for ever’ is het bekende woord. En ik zou het in het
Hollandsch zóó willen vertalen: ‘Een mooi ding is een vreugde voor altijd en voor
ieder’. En niet het minst voor degene die het maakt.
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