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[Ontmoeting 1947, nummer 1]
J.A. Rispens
Teekenen
't Wezenlijke is niet uit te spreken,
Alleen door de aura van een woord
Trilt als een schier onmerkbaar teeken
De hartslag voort.
Ons innigst zijn, ons diepste denken
Wordt in het vluchtigste openbaar,
Als van een vogel 't scherend zwenken,
Een blik, een onbewust gebaar.
Een schucht're glimlach, 't nauw-bedwongen
Beven der lippen, geven meer
Dan dichters ooit in lied'ren zongen
Van 't leven weer.
Wat in Maria's boezem gloeide
Werd door geen woord, geen stemklank luid:
In nardus en in tranen vloeide
Haar liefde uit.
Niet in het overmachtig bruisen
Van 't stormgetij,
Maar in der stilte stoorloos ruischen
Ging God voorbij.
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J.A. Rispens
Mara
O smart van wien 't dierbaarste ontnomen,
Een lief pand van het hart werd gescheurd. Bitterder dan de smart van een vrome,
Die om 't lot van Jeruzalem treurt.
Want zij kunnen als hij niet meer hopen
Onder leed, dat zichzelve steeds voedt,
Maar de wond, hun geslagen, blijft open,
Als een stigma, dat altijd weer bloedt.
En het hart verzucht in zijn ellende,
Nu zijn blijdschap en kracht zijn vergaan:
‘Noem mij Mara, o gij, die mij kende,
Want de Heer deed mij bitterheid aan.’
Wie die bitterste bete moest smaken,
Kan slechts gaan, waar hij niet heeft gewild,
Tot de donkere engel zal naken,
Die de waat'ren des levens verstilt.
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J.A. Rispens
De eenzame in de lente
't Oorlogsgeweld dreef als een onweer af;
Het voorjaar bloesemt over puin en graf.
Kalm vloeit de in 't zonlicht sprank'lende rivier
En uit de verte vlaagt het stadsvertier.
En een stem zegt: ‘'t leven is toch goed!’
Omdat wie leeft het leven prijzen moet.
‘Hoe ondoorgrond'lijk 't zij wat is geschied,
Hoe zwart, een ander antwoord is er niet.’
Het water der rivier stroomt naar de zee,
Zoo zeker neemt ook ons een stroomen mee.
En de aarde bloeit met ieder lente-tij:
Eeuwig is 't leven, maar wij gaan voorbij.
Een nieuwe wereld rees uit 't oud bestaan,
Als eens Amerika uit de Oceaan.
En ieder wil zijn part en deel ervan Slechts eenzaam gaat wie niet vergeten kan.
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Arjen Miedema
Gesprekken met Gabriël
Eerste gesprek
Gisteravond, toen mijn vrouw al sliep en de maan zo vredig door het open raam naar
binnen scheen. viel me opeens het grote verschil op tussen de natuur en mijn huis.
Daar buiten, in mijn tuin, was alles in de puntjes. Moest je dat maanlicht eens op die
pereboom zien... dat kun je met mensenhanden toch maar niet maken. En in mijn
huis is het een rommeltje, met permissie. Dekens met gaten, lakens met verstelstukken,
rafelige vloerkleden, kapotte ganglopers; bijna elke dag breekt een van de meisjes
haar nek. We hebben geen servies meer in de kast, zeven bordjes voor acht personen,
de linnenkast is leeg, mijn beide oudsten dragen hemden, die hun nog niet tot de
navel reiken, omdat ze er in de oorlog uitgegroeid zijn, mijn vrouw loopt in opgelapte
japonnen van 't jaar nul. Mijn sokken bestaan uit aan elkaar gestopte stoppen, en
sokkenhouders is Frans. ‘Bind er maar een touwtje om,’ zegt mijn vrouw, maar elke
morgen, als ik zo'n onderbroeksbandje om mijn kuiten knoop, krijg ik opnieuw de
pee in.
Soms denk ik: Als God een pereboom zo mooi kan maken, waarom laat Hij mij
dan met die treiterende kuitenbandjes lopen. Want al ziet geen mens ze, ik voel me
voor gek over straat gaan. Ik ben toch zeker meer dan een pereboom? Dan denk ik
weer: God bemoeit zich alleen maar met de wolken en de wind, met bloemen en
vogels, maar met sokkenhouders en gebroken kopjes houdt Hij zich niet op. Dat is
beneden Zijn stand. Ze hebben mooi praten in de kerk over de leliën des velds, zij
arbeiden niet en spinnen niet... hoe staat het er ook al weer?... nou ja, 't komt hier op
neer: Salomo heeft nog nooit zo'n mooi pak aan gehad en ik kan net zo'n mooi leliepak
krijgen als ik maar wil, als ik maar geloof had. Ja, morgen brengen, met al die
lelieteksten zitten wij in een sjofele arbeidersboel, loop ik onder een verschoten
hoedje, terwijl ik toch zo graag meneer wezen wil. Het gebed vermag alle dingen,
zei Dominee verleden Zondag, maar ik heb nog nooit een gebroken bordje heel
kunnen bidden. Hoe vaak heb ik al niet om een paar sokkenhouders gevraagd, maar
't blijft nog steeds bij een bandje.
Toen ik er aan dacht, dat ik de volgende morgen weer aan die
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dingen geloven moest en mezelf al midden op straat zag stilstaan om een sok op te
hijsen, werd ik opstandig. Ik keek de tuin in; die boom stond daar majesteitelijk, die
was in stijl, terwijl ik met mijn gezin en mijn garderobe en hele inventaris hopeloos
uit de toon hen. Dat klopt niet... dat klopt niet, zei ik hardop; in het paradijs was de
mens toch zeker ook het mooiste om naar te kijken.
't Was net, toen ik dat zo zei, of er een huivering van schrik door de takken van
mijn pereboom voer, want ik hoorde de bladeren vreemd ruisen. 't Suisde lang in
mijn oren na, net of ik tegengesproken werd en dat irriteerde me. Niet dan? vroeg ik
door het open raam... en toen er geen antwoord kwam, begon er een eigenaardige
trilling langs mijn ruggegraat te lopen... dat heb ik altijd als ik ontroerd word... net
of er electrische vonken uitspatten. Als het me zo heet en koud over de rug loopt dan
moet ik oppassen, want dan kan ik zo maar beginnen te huilen of te vloeken en wie
me in zo'n bui tegen komt, is nog niet gelukkig.
Driftig gooide ik de benen buiten mijn bed om met mijn armen op de vensterbank
geleund beter de tuin te kunnen toespreken, alsof daar die tegensprekende krachten
schuilden. Maar toen ik mijn verweer wilde beginnen, zweeg ik, overweldigd door
de glans op de heesters, de appelbomen en over het verre weideland tot aan de
schemerende kim. Je kunt toch wel zien, dacht ik vertederd, dat er een paradijs is
geweest. Jammer, dat we het zelf verknoeid hebben. Maar er komt gelukkig weer
een nieuw, het daalt al af uit de hemel, zei Dominee verleden Zondag. De mensen
menen, dat God Zijn Zoon alleen maar op de wereld gezonden heeft om zondaartjes
zalig te maken, maar het was natuurlijk om het paradijs te herstellen en o.a. worden
daarbij ook de zondaren zalig.
Hè, dacht ik toen, 'k wou, dat je het paradijs maar een beetje beter kon zien. In de
natuur gaat het nog wel; als je op een Meimorgen in een park wandelt, nou, dan ben
je er al zowat, maar als je naar de mensen kijkt, dan lijkt het net of God zijn Zoon
voor niks gezonden heeft. Net een hel. Alles is kapot na die oorlog. De huizen zijn
lelijk en verveloos, we zijn zo arm als een kerkrat en blije gezichten zie je haast nooit.
Ik lijk met mijn verkleurde pak en mijn bandjes om de kuiten tenminste helemaal
niet meer op Adam. Eigenlijk moest het toch zo zijn, dat alle mensen, die in de Here
Jezus geloofden, zich weer als koningen konden kleden. De dominees hebben het er
altijd over, dat je weer rechtvaardig bent, maar dat is niet genoeg, we moeten ook
weer schoon worden, en naar onze stand gekleed gaan.
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Mijn vrouw zegt, dat de zonde er tussen zit, maar dat vind ik onzin. Als je nou toch
gelooft, dat alles vergeven en vergeten is, dan zijn de gevolgen van de zonde ook
weg en hoeft God ons niet meer te plagen met gebroken bordjes en een kapotte
inventaris. Nee, ik blijf bij wat Dominee zei: Er is geen geloof meer, daarom zie je
het paradijs niet meer onder de mensen. Je krijgt alles, wat je vast gelooft.
Plotseling voelde ik een vreemd verlangen in mijn hart. Ik wou, dacht ik, dat Onze
Lieve Heer een man was... dat ik eens met Hem over die dingen praten kon, want ik
heb nou al zo'n dertig jaar om dat paradijs gebeden en kan niet zeggen, dat ik iets
opgeschoten ben. 't Is net, of je wensen niet woordelijk doorkomen en je moet je zelf
altijd maar een antwoord uit de Bijbel bij elkaar zoeken en natuurlijk zoek je dan
alleen uit, wat je graag hebben wilt. Ik beland altijd weer bij:
Bid en U zal gegeven worden.
Klop en U zal opengedaan worden.
Elia was een man van gelijke beweging als wij, enzovoorts.
Gij ontvangt niet, omdat ge kwalijk bidt.
Opent uwe mond, eis van mij vrijmoedig.
Indien ge het geloof had als een mosterdzaadje...
Nou, en hoe vaak heb ik niet vrijmoedig geëist, een klein hoekje van het paradijs te
mogen zien. Nee, er moet iets anders gebeuren. Eigenlijk moest je zo concreet kunnen
bidden, dat je bij wijze van spreken bij God een briefje in de bus kon stoppen met
al je verlangens er op. Kinderen dienen toch voor hun verjaardag ook een verlanglijstje
in? De Bijbel zegt zelf, dat we kinderen moeten blijven en sinds Gods Zoon het
paradijs weer opnieuw is begonnen, zijn we eigenlijk alle dagen jarig en hebben de
cadeautjes maar voor het vragen. De hemelse vader is rijk genoeg, je kunt het niet
zo gek verzinnen, of Die kan het geven; ik geloof, hoe meer je vraagt, hoe liever het
Hem is...
En toen ineens, zeker omdat ik toch zo gek aan het denken was, wilde ik iets geks
doen ook. Ik ging weer in bed zitten, greep potlood en papier uit het nachtkastje en
zette me tot schrijven bij het licht van de maan.

Verlanglijstje
zette ik er boven. En toen, met de punt van het potlood in de mond, begon ik te
verzinnen, wat ik er op zou zetten. Wat eerst? Onwillekeurig zwierf mijn blik zoekend
de tuin in. De pereboom putte zich uit in uitbundigheid en voor ik het me bewust
was, schreef ik: Het aardse paradijs. Toen kon ik een poosje niet verder
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denken, want ik weet eigenlijk niet eens wat een aards paradijs is. Zo, zonder meer,
was het nog een vage wens en ik zou immers nu concreet zijn. Weet je wat? Ik zette
een accolade achter het woord paradijs... nu enkele concrete dingen er achter zetten,
die voor mij de paradisische sfeer brengen. Wat geeft me een geluksgevoel, dacht
ik, en terwijl ik dat dacht, zag ik mijn schoenen onder de stoel staan met mijn sokken
er in, een wit bandje hing slap neer tot op de grond. Sokkenhouders, schreef ik en
toen had ik meteen meer stof: een nieuwe inventaris. Ja en wat nog meer? Och waarom
geen Canadese cigaretten? Wat was het een echt paradijsgevoel, toen ik de eerste
Sweet Caporal rookte, na de bevrijding. Plotseling... ja wat er nou precies gebeurde...
of ik sliep en droomde... ik kan het onmogelijk met zekerheid zeggen, maar plotseling
stond er een man, met zijn ellebogen op het raamkozijn geleund, rustig naar me te
kijken. Hij zag er zo vredig uit en had zo'n mooi gezicht, dat ik helemaal niet schrok.
‘Goede avond, Jacobus,’ zei hij, ‘ik ben blij, dat je nu eens duidelijk opgeschreven
hebt, wat je van Onze Lieve Heer verwacht. Geef mij dat verlanglijstje maar, dan
zal ik het voor je op de bus doen. Dat wilde je toch, nietwaar? Je hebt gelijk, aan
halve gebeden hebben we daarboven niets: jij spreekt tenminste mannentaal.’
Terwijl de man sprak, merkte ik, dat ik dwars door hem heen de pereboom kon
zien en het was net of de man een paarlemoerglans bezat.
‘Wie bent U,’ vroeg ik een beetje timide, want ik voelde wel aan mijn ruggemerg,
dat het mijn buurman niet was.
‘Ik ben je beschermengel,’ zei de man, maar ik keek zeker een beetje apocrief,
want hij voegde er aan toe: ‘Dat geloof je niet hè? Jij denkt, dat een engel witte kleren
en grote vleugels draagt, maar dat is lang niet altijd waar. Ik verschijn nu eens zus,
dan weer zo, maar altijd in de gedaante, die past bij de gedachtegang van mijn
beschermeling. Jij was nu eens echt aards aan het denken, daarom verschijn ik je
ook echt aards, als een doodgewoon man, en mijn taal is even stijlloos als jouw
gedachten van zopas.’
‘Hoe heet je,’ zei ik, een beetje geprikkeld, want ik voelde me beledigd door dat
woord stijlloos.
‘Dat doet niets terzake, Jacobus,’ zei de engel, want een engel moest hij toch wel
zijn, hij kon gedachtenlezen en ik kon door hem heenkijken.
‘Dit kan ik je nog wel zeggen,’ ging hij voort, ‘hoe groter zondaar, hoe groter
engel.’
Toen schrok ik wel even en voelde de neiging in me, mijn hoofd
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onder de dekens te verbergen, want daar stond dus niemand minder dan Gabriël voor
me. Groter zondaar dan ik moet er nog geboren worden, niemand kan zo godslasterlijk,
tegen alle beter weten in vloeken als ik.
Weer scheen Gabriël mijn gedachten gehoord te hebben, want hij zei: ‘Goed,
Jacobus, noem me maar Gabriël en wees maar niet bang. Je ziet, ik doe je niets,
integendeel, ik houd van je. Je was daar zo aardig aards aan het denken... je probeerde,
geloof ik, wat meer hou-vast aan Onze Lieve Heer te krijgen, is het niet?’
‘Nu je het zelf zegt,’ antwoordde ik, wat vrijer, ‘ja,... ik weet eigenlijk niet meer,
wat ik van Jullie denken moet. Ik moet maar bidden en bidden en ins Blaue hinein
geloven, maar ik krijg nooit wat te zien. Ik zeg maar zo: het eerste paradijs was
tastbaar, de hemel later is ook tastbaar, dus... moet het herstelde paradijs ook tastbaar
zijn.’
‘Dat heb je aardig gezegd, Jacobus,’ zei Gabriël, ‘en daarom verschijn ik je nu
tastbaar. Als je wilt, kun je me een hand geven, dan kun je een stukje van je paradijs
en van de hemel voelen.’ Hij stak een hand uit; ik drukte die; het was een echte hand.
Er tintelde iets in mijn polsen bij 't contact, net of ik een hoogspanningskabel
aanraakte, maar inplaats van me te verkolen, maakte die aanraking me heel blij van
binnen; 't was net of er een licht in mijn ziel begon te branden.
‘Ziezo,’ zei Gabriël, ‘en geef mij nu dat verlanglijstje maar. 't Is wel een beetje
gek... wie schrijft er nu een gebed op een papiertje, maar omdat je zo muurvast in
de hemel en het paradijs gelooft en omdat je eens praten wilde, kreeg ik opdracht,
dat gesprek met je te voeren en je verlanglijstjes in ontvangst te nemen. Laat ik, om
te beginnen, je verzekeren, dat we ons daarboven wel degelijk met gebroken kopjes
en schoteltjes bemoeien. Bedenk maar eens, hoe je je laatste twaalf diepe borden
bent kwijt geraakt!’
Bij toverslag zag ik een chaos van scherven op de stenen gangvloer liggen. Mijn
kleine meid, die moeder wilde helpen, had de kopjes laten vallen en het waren de
laatste. Wat heb ik toen gevloekt en mijn vrouw zei: ‘daar krijg je ze niet weer heel
mee, Jacobus.’
‘Dus,’ zei ik.
‘Ja dus,’ sneed Gabriël mijn woorden af. ‘En nu Jacobus, begin je gesprek, want
daarvoor ben ik gekomen. Wat is er van je dienst?’
Maar alles tolde zo door elkaar in mijn hoofd, dat ik geen begin
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en geen grief kon vinden. ‘Ja,’ zei ik, de eerste de beste gedachte in de vlucht
grijpende: ‘Waarom neb ik bijna een halve eeuw geleefd, zonder dat je je ooit hebt
laten zien?’
‘Ik ben er altijd geweest, Jacobus, maar jij zag me niet.’
‘En waarom zie ik je dan nu wel?’
‘O, omdat je de hemel en het paradijs tastbaar wilde maken. Er zijn maar weinig,
die het met hun handen begeren te tasten. Ze nemen met de gedachte alleen wel
genoegen, daarom zien ze mij ook nooit en slaan de gelovigen zo'n slecht figuur in
de wereld en dat is wel een beetje verdrietig. Maar kom, ik zie dat je voor vanavond
uitgepraat bent; ik moet verder, geef dat gebed maar hier... tot morgen...’, en hij
vertrok.
Zijn stap verklonk in 't grint om mijn huis. Vreemd... het grint knarste niet onder
zijn voetstap, het was meer het ruisen, dat je hoort, 's avonds aan zee, als de branding
uitloopt op de kust.
Het was net, als lag ik met mijn oor op de grond; en de zee ruiste in mijn hoofd,
als in een grote kinkhoorn.
Zo ben ik ingeslapen en mijn droom was vervuld van iets groots, dat geen vormen
nog aannam, maar dat me zo gelukkig maakte, dat ik vanmorgen, heerlijk uitgerust,
glimlachend ontwaakte.

Derde gesprek
Ik ben vanmorgen ontwaakt met een gevoel of alles nieuw was. Mijn tuin stond al
vroeg vol zon en door het open raam zag ik de aardbeien rood glanzen tussen het
groen. Dat was echt feestelijk. Ik sprong zo in mijn pyjama het raam uit en plukte er
een. Wat een geur. Hoe is God toch op de idee gekomen zulk een geur uit te vinden,
dacht ik, en dadelijk was ik in een paradijsstemming. De vogeltjes in de aangrenzende
tuinen jubelden geëxalteerd, die hadden het ook te pakken en wat klonk die verre
roep van de houtduif diepzinnig over het weiland. Het riep in me òp de geheime,
heilige sfeer van een veilig nest en van liefde, want zo koert de doffer alleen, als het
duifje op twee witte eitjes broedt.
‘Zou je je eerst maar niet gaan aankleden?’ vroeg mijn vrouw, die bang was, dat
de buren me zo en negligé zouden zien. Ik werd boos. Net of er een steen in mijn
vijver gegooid werd. Daar stond ik even onbewust van mezelf één met de natuur,
had ik 'n heerlijke paradijsstemming, glad en helder als vijverwater, je kon je
gedachten zien zwemmen als goudvissen, en plons... een steen, allemaal rimpels, de
goudvissen schieten onder de waterplanten. Wat konden mij die buren schelen. Zal
ik toch weten, of ik daar in mijn ondergoed en op blote voeten in mijn tuin wil staan?
Dat
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ellendige, burgerlijke gedoe. Korzelig ging ik naar binnen. Nu niet door net raam,
maar door de achterdeur, die mijn vrouw inmiddels had opengedaan. Ik zei niets,
kleedde me aan, pakte mijn boterhammen in en ging weg. Ik wilde met mijn gevoelens
alleen zijn. Maar 't was net, of het me niet gegund werd. ‘Goeie morgen, Van den
Domme,’ riep mijn overbuurman, die met een genoegelijk pijpje in zijn mond, in
zijn tuintje van het zonnetje stond te genieten. Die man is me altijd een doorn in het
oog. Rentenier, met alleen maar belangstelling voor onkruid in zijn tuintje, pijpje
lurken, en kijken of zijn horloge wel gelijk ging met de dorpsklok en of deze beide
wel samenstemden met de acht uur fluit van de fabriek. Echt zo'n burgertypje. Hij
had het zeker gek gevonden als-'t-ie mij daar in mijn onderbroek bij de aardbeien
had zien staan. Om kort te gaan... geen paradisische mens. ‘Morge,’ zei ik kribbig,
want het irriteert me altijd, als die man me Van den Domme noemt, terwijl hij zelf
zo stom is als het achtereind van een varken. ‘Mooi weer hè,’ zei hij, en toen ineens
(hij scheen erg in zijn knollentuin te zijn), ‘hoe vindt u mijn tuintje?’ Ik moest wel
stil staan en ‘mooi, mooi,’ huichelen, maar ik dacht: ‘Och man, stik met je tuintje.’
‘Ja, ja,’ zei het renteniertje gretig, ‘ik zei vanmorgen nog tegen mijn vrouw: net
een paradijsje.’
‘Verroest,’ dacht ik zo spontaan, dat de man het wel gehoord kan hebben en ik
liep door zonder groet. Ik voelde me persoonlijk beledigd. Zo'n vent, wiens gedachten
nooit hoger klommen dan zijn sik, nam het woord paradijs in de mond. Je reinste
blasphemie. Het paradijs is toch zeker het tegenovergestelde van knusheid en
genoegelijkheid en pijpjelurken en stomweg rentenieren en onkruidjes wieden en
nette grasrandjes en bloembedjes met voor een dubbeltje zaad. Och, och, dacht ik,
wat krijgt Gabriël de handen nog vol, voor hij zulke heikneuters een beetje
paradijsfähig heeft. Als ik nou eens een Bijbeltekst mag maken: Aldaar komt niet
binnen, iets dat burgerlijk is.
Ik was van pure verontwaardiging harder gaan lopen en kwam voor ik het wist in
het park. Er was nog niemand. Ik had het rijk alleen. Toen was ik gauw genezen.
Uitbundig stond daar het paradijsgevoel in het goud van de morgenzon. De fontein
spoot al fel. Geen boom verroerde een vin, ik kon iedere druppel horen vallen. Als
ik de fontein zie spuiten, dan is het net of ik het water hoor juichen, dan komt altijd
weer dat versje boven, dat ik zei, toen ik als klein jongetje voor het eerst een fontein
zag: Heer, ik hoor van rijke zegen... In ons paradijs zullen natuurlijk duizendvoudige
fonteinen spuiten en onbewust begon ik het park er eens
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op aan te zien en met het komende paradijs te confronteren. Vijvers moesten er
natuurlijk zijn en waterpartijen met rustieke bruggetjes en romantische eilandjes,
waar je roomblanke Eva's als schimmen door 't gebladerte kon zien dansen. Kijk,
een zwaan roeit statig onder de fontein-stralen door. Wat een majesteitelijk, wit dier,
dacht ik, wat een aristocratische hals. Regenboogkleurige druppels vielen op zijn
rug en rolden af in de vijver. Ik stapte over het gazon, boog het riet opzij en gooide
een korstje van mijn brood in zijn richting. Zonder overhaasting, kwam hij reeds in
stijl aangegleden, maar aan de overkant ontwaakte een begerig gesnater en toen, met
luidruchtig geplas en geklepper vloog een hongerige eendenzwerm op en streek vlak
voor me neer. Ik liep maar gauw terug. Ook de zwaan trok zich voornaam terug onder
een treurwilg aan de oever, die met zijn tere bladerhandjes de waterspiegel streelde.
Die dichterlijke vogel wendde zich ook teleurgesteld af van dat vulgaire gesnater
om voer en nog eens voer. Ik voelde me solidair met die fijnbesnaarde vogel, die als
dodelijk gewond zijn kop in de veren stak en zich maar drijven liet op de
morgenstemming van de vijver. Ik ging tegenover hem zitten op een witte bank en
mijmerde voort, in het eerst zonder bepaalde gedachten, want het klaterende geel
van de lissen tussen het fris-groene riet overstemde alles in me. Ik had het uitzicht
over het hele park. De meest exquise boomsoorten stonden om me heen gegroepeerd.
Enthousiaste tuinlieden hadden als verliefde jongelingen, die bloemen voor hun
meisjes hadden uitgezocht met een gezicht van Mein Liebchen, was willst du noch
mehr? alles bijeen gebracht wat er aan siergewas maar te bedenken viel. Ja, wat wilde
ik eigenlijk nog meer? Ik zou zo, stuk voor stuk alles wel in mijn paradijs over willen
planten. Achter mij lag het hertenkamp; in het midden, op een terpje, stond een
romantisch stalletje met deur en ramen en rieten dak. Pauwen pronkten er en
goudfazanten liepen te schitteren in het gras. Een heel pril reegeitje kwam naar het
hek en stak een aandoenlijk teer snoetje door de spijlen. Ik liet het een stukje brood
uit mijn hand eten en zei vertederd: ‘Jij komt ook in mijn paradijs’, en toen ik het
diertje lekker zag eten, voelde ik dat ik ook nog niet ontbeten had. Ik ging terug naar
de bank. En terwijl ik het papier ritselend openvouw, hoor ik het tergend geschraap
van een wandelstok door het grint. Ik kijk op... mijn overbuurman, pijpje lurkend,
glimmend van zelfingenomenheid. Ik hoorde op tien pas afstand zijn vunzig pijpje
sputteren.
Ongevraagd kwam hij naast me zitten, zijn sik stond haaks van genoegelijkheid.
Ik denk: als hij nou aanstonds nog in zijn handen begint te wrijven, bega ik een klein
moordje, maar tot mijn ver-
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wondering zei hij niets, alleen zijn pijpje liet hij verwoed rochelen. Ik had moeite
mijn spijsbrok door te slikken. Er lag me iets giftigs op de tong, dat ik op het punt
stond het manneke in zijn gezicht te spuwen, toen ik ineens een hemelsblauwe aura
hem als een aureool zag omstralen. Zo, zo. zei mijn buurman en wat zeg je nu van
me? Hij lichtte zijn kalotje voor mie. Ik voelde de spot in dat gebaar en had hem nu
zeker van de bank getrapt, als iets, geheimzinnigs me niet weerhouden had.
Onwillekeurig, waardoor, weet ik niet, keek ik om naar de zwaan. Met stijfgestrekte
hals en scheve kop lag hij geboeid naar ons te kijken, hij voelde ook iets eigenaardigs
in de atmosfeer. En nog zou ik niets in de gaten hebben gehad, als niet een Blitzlicht
van een fractie van een seconde uit de ogen van het mannetje had geflikkerd. ‘Gabriël,’
riep ik verschrikt, maar het volgend ogenblik werd ik razend. Was me dat een
verschijning? Het was een kras door het verhevene van de vorige keren. Ik voelde
me voor de gek gehouden. Was ik voor deze paskwil gisteravond tot tranen toe
bewogen geweest? Had ik me hiervoor zalig geloofd in dat goudlichtende
engelencordon?
‘Ik vind,’ begon ik ruw, ‘dat je aardig bezig bent je waardigheid te moeren.’
‘Waarom?’, zei Gabriël laconiek, ‘omdat ik je niet verschijn in een witte japon
met vleugeltjes?’ En hij deed tergend een sputterende haal aan zijn vunze pijpje. Het
volgend ogenblik had ik hem dat prozaïsche ding uit zijn mond geslagen. Gabriël
glimlachte, maar 't was toch net of hij van de schrik enigszins transfigureerde. Het
genoeglijke in zijn houding was verdwenen. Dat had ik er dan maar vast uitgeslagen.
Maar toen moest ik toch even met de ogen knipperen, want ik kon me zelf niet
geloven... Daar stond in martiale houding een heer voor me, die een goed figuur als
koning zou hebben gemaakt. Ik was zo beduusd, dat ik er weer bij zitten ging en
maar afwachtte, wat er verder zou gebeuren. Mijn hele houding scheen te zeggen:
‘Ik ben de kluts kwijt, zeg jij het nu maar,’ want Gabriël begon, alsof ik het hem
gevraagd had: ‘Goed, ik zal je alles uitleggen. In de eerste plaats moet je nu eens en
voor altijd onthouden, dat ik je verschijn in de gestalte, die bij je gedachten past.’
‘Dan ben je nu abuis,’ zei ik beledigd, ‘want ik had juist een gruwelijke hekel aan
alle burgerlijkheid.’
‘Weet ik,’ zei Gabriël, ‘en toch... vertel me je gedachten maar eens.’
‘Gaat je niks aan,’ zei ik stijf, want ik voelde me niets op mijn gemak.
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‘Dan zal ik het je wel zeggen.’ zei Gabriël, ‘want je gedachten staan nog in je ogen
te lezen. Je was bezig een paradijs op te bouwen. Erg origineel was je niet, wel? En
daarbij lijd je zwaar aan romantiek, Jacobus, en alle romantiek, vooral die goedkope
van jou, is je reinste burgerlijkheid. Je wilt er een groot park van maken, hè, met
boompjes en hertjes en zwaantjes en naakte meisjes. Toen dacht ik, ik moet maar
gauw tussenbeide komen, want aanstonds wil hij nog het Noorderlicht in zijn tuin
hebben en als jouw wensen voor de Witte Troon worden gerapporteerd, dan moet ik
er maar voor zorgen.’
‘Zie je wel,’ riep ik verrukt uit en toen struikelde ik over mijn eigen woorden,
want ik werd door mijn gevoel meegesleept; ik voelde opeens een energie in me
trillen, alsof ik een radiozendstation was en de macht had, mijn wensen rechtstreeks,
zonder bemiddeling tot voor de Witte Troon te kunnen doorstoten. Maar plotseling
werd alles voor mijn ogen zwart en ik wist een tel niets meer.
‘Ik zal jou de domper nog maar even opzetten, Jacobus,’ zei Gabriël, ‘je krijgt te
veel praats, je anticipeert, je moet eerst nog leren, wat je voor de Witte Troon zeggen
en zwijgen moet. Ja, kalmeer maar, je ziet wit van woede, alles komt in orde, maar
op zijn tijd. Je moet voorzichtig zijn met je gedachten, Jacobus. Blijf, wat ik je bidden
mag, nog een poosje met je gedachten van het paradijs af, je zou er een burgerlijk
zaakje van maken.’
‘Zo,’ zei ik, ‘noem je een park burgerlijk?’
‘O ja,’ zei Gabriël, ‘net zo burgerlijk, als jij het tuintje van je buurman. Snap dit
nou eens: Het paradijs staat tot jouw fantazie, als dit park tot het tuintje van je
buurman en eigenlijk is de afstand nog oneindig veel groter. Die afstand is zo groot,
dat wij van boven geen verschil zien tussen dit park en dat tuintje. Je bent met je
fantazietjes net zo belachelijk kleinburgerlijk, als jij je buurman vindt.’
‘O,’ zei ik ‘en dus sputterde je zo met dat walgelijke pijpje om me uit te lachen.’
‘Nee, Jacobus,’ zei Gabriël nu zeer ernstig, ‘denk dat niet, ik lach je nooit uit, maar
ik wilde je het besef van proporties bij brengen. Elke keer als de wind der ontroering
door je heen blaast en je je zo ver boven je bekrompen buurman verheven gevoelt
dat je hem in het paradijs, ja, nog niet eens in je park kunt dulden, lijk je op dit pijpje,
dat zijn vuil laat sputteren, zodra er in geblazen wordt.’
‘En waarom veranderde je dan in deze gestalte, toen ik dat ding uit je mond sloeg?’
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‘Dat was iets anders,’ zei Gabriël snel, alsof hij haast had iets bij me recht te zetten.
‘Je handelde uit heilige verontwaardiging. Je vond dat pijpje een belediging van je
eerbied voor een aartsengel. Daar heb ik altijd respect voor, ook al had je het nu weer
bij het verkeerde eind. Sla jij maar alles van je af, dat je zuiverste gevoelens dreigt
te bezoedelen.’
‘En wat had ik dan nu weer bij het verkeerde eind?’, vroeg ik.
‘Dat vieze pijpje doet aan mijn waardigheid niets te kort, Jacobus, ik zal je nog
wel in andere vermommingen moeten verschijnen en daarom besloot ik je maar
meteen uit de droom te helpen. Het gaat met mijn gedaante net als met het tuintje
van je buurman. De stoutste fantazie kan slechts een kleinburgerlijke voorstelling
maken van mijn werkelijke gedaante, die ik draag als ik voor de Troon moet
verschijnen. En of ik nu als pooier of als koning voor je kom, dat maakt niets uit. Al
kwam ik hier als dronkaard, in lompen, met een pruim achter mijn kiezen naast je
zitten, daar blijf ik wel Gabriël om. En als ik geen Haags tegen je spreek, dan moet
je daardoor niet gechoqueerd zijn, de hemeltaal is zo rein, dat jullie fijnbeschaafd
Nederlands er een boeventaaltje bij is.’
‘Dat is zo,’ riep ik vol vuur, ‘maar je moet toch een beetje rekening houden met
mijn draagkracht, Gabriël, ik kan niet alles tegelijk verwerken. Ik zie mijn vrouw
ook niet graag als zigeuner verkleed en ik hoor haar ook niet graag vieze taal
uitbraken. Daar blijft mijn vrouw geen dame bij.’
‘Hoor eens Jacobus,’ zei Gabriël opeens kleintjes, ‘ik ben Onze Lieve Heer niet,
ik ben, maar een gewone aartsengel, ik ben gebonden aan mijn opdracht en die is:
Laat Jacobus van den Domme zijn eigen zielsgestalte zien. Het ligt dus aan je zelf.
Zodra jij geestelijk beschaafd bent, verschijn ik je blinkende.’
Ik knikte schuldbewust, ik voel me immers altijd een boerenheiplag als ik aan God
denk, zo'n stomme ezel, die harpspelen wil.
‘Ik heb een goede naam gekregen Gabriël,’ zei ik. ‘Zul je dat altijd bedenken, want
als je het te bont maakt, kan ik haast niet meer in je geloven. Het is toch al zo gek,
met je beschermengel praten.’
‘Wees maar niet bang, Jacobus,’ zei Gabriël vaderlijk, ‘er wordt voor je gezorgd.
Er is er een, die weet, wat maaksel je bent.’
Met die woorden stroomde er zulk een bedwelmend heerlijke geur naar me toe,
dat ik op de bank neerzeeg, als in een liefdesroes. Toen ik weer tot mezelf kwam,
was Gabriël weg. Ik keek versuft de vijver over. Hé, de zwaan was verdwenen.
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W.M. Kruseman
Wij kennen niet...
Wij kennen niet Uw wezen, doch wij weten
in leed en schuld ons toch met U verwant.
Hoe dikwijls wij de diepste grond vergeten,
toch hunkeren wij naar dit ongeweten,
dit onbewust en heimelijk verband.
Wij kunnen U, de oergrond, niet verklaren.
Experimenten gaan aan U voorbij.
Doch waar Gij U aan ons wilt openbaren
in zekerheid van innerlijk ervaren,
komt Gij ons machtelozen zeer nabij.
Gij heerst over de zonnen en planeten,
die Gij bestiert met macht en zekerheid.
Doch dieper heerst Gij in ons door het weten,
dat waar wij dagelijks Uw wil vergeten
Gij nadert in erbarmend medelij.
Gij heerser in het rijk der electronen,
die in onwrikbre wetten het verband
legt tussen eeuwigheden en aeonen,
wilt ons ellendigen Uw liefde tonen.
En reikt in stille uren ons de hand.

Ontmoeting. Jaargang 2

16

J.A. Rispens
Het humanisme-nummer van ‘Wending’
Bijzonder belangrijk is de Juni-aflevering van het tijdschrift ‘Wending’, gewijd aan
de verhouding van Christendom en Humanisme. Een recensie in kort bestek is niet
gemakkelijk, omdat ze licht aan de verscheidenheid van de besproken aspecten te
kort doet. Daar een bespreking der artikelen stuk voor stuk, ondoenlijk is, en ook
buiten mijn competentie ligt, zij 't mij vergund, mij tot enkele hoofdmomenten te
bepalen.
Het heeft me bij de lezing getroffen, wat, gezien de aard van het probleem ook
niet verwonderen kan, dat de historische- en wijsgeerige analyse van het vraagstuk
doorzichtig genoeg is, maar bij de pogingen tot synthese der elementen aarzeling en
onzekerheid intreedt en nergens een concrete oplossing aan de hand wordt gedaan.
Het gaat er om, of in de tegenwoordige wereld, waar men staat voor de taak van de
wederopbouw, samenwerking tussen christendom en humanisme mogelijk is. Men
zou zelfs kunnen vragen, of ze, met het oog op de noodtoestand der samenleving,
vooral wat de geestelijke situatie betreft, geen eisch behoort te zijn. In dien zin is
b.v. het artikel gesteld van Dr A.A. van Rhijn. Hier komt de overtuiging tot uiting,
dat de na-oorlogsche ontreddering ons te dien opzichte eigenlijk geen keus laat. Het
christendom mag zich niet terugtrekken in een isolement, maar heeft met het
humanisme samen te werken aan de opbouw van een betere maatschappij. Dr v.
Rhijn geeft enkele voorbeelden, op welke terreinen men die samenwerking in praktijk
zou kunnen brengen (Indonesië, De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de Radio).
Mr Verkade gelooft, dat, waar het humanisme in de laatste jaren in verschillende
‘richtingen’ uiteengevallen is en getrokken wordt naar optimistisch liberalisme of
-socialisme of cynisch communisme, er nog slechts een kleine groep humanisten
overblijft, die met de christelijke stromingen zou kunnen samengaan. Hij gaat dieper
dan Dr v. Rhijn op de practische consequenties in, hij heeft, zou ik willen zeggen,
op de verhoudingen een reëeler blik. Want als het waar is (en dat is iets wat men
door eigen waarneming kan controleeren), dat het humanisme voor de genoemde
tendenzen openstaat, dan is b.v. het gevaar van de verabsoluteering der staatsidee
van de zijde van humanistisch gezinde politici, vol-
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strekt niet, zooals Dr v. Rhijn meent, denkbeeldig.
Globaal beschouwd vallen deze artikelen in twee groepen uiteen, n.l. zulke, die
zich, zonder daarom het contact met de religieuze- en wijsgeerige achtergronden uit
't oog te verliezen, vooral met de practische problemen van het onderwerp
bezighouden en andere, die zich tot de religieuze- en wijsgeerige fundamenten van
christendom en humanisme beperken.
Hieruit volgt niet, dat men de kwestie der samenwerking uit z'n aandacht zou laten
wegvallen, want deze kwestie was juist aanleiding tot wijsgeerig onderzoek en
bezinning. Maar uit dit onderzoek blijkt wel, dat een vruchtbare samenwerking, die
toch een zekere overeenstemming van voelen en denken veronderstelt, niet zoo voor
de hand ligt, als sommigen willen doen geloven. Ongetwijfeld vindt het humanisme
het christendom aan zijn zijde, waar het er op uit is voor de deugden der humanitas,
als waarheidsliefde en rechtvaardigheid, tegen de machten, die de geestelijke vrijheid
willen onderdrukken, op te komen. Maar het christendom is er bang voor, om te
steunen op de deugd (ook in het Katholicisme is de deugd toch van de goddelijke
genade afhankelijk), bang, om door een onreële visie de vijand in eigen veste voor
die van buiten over 't hoofd te zien. Want er schuilt in 't humanisme een tendenz, om
t.a.v. de mensch en zijn gezindheid enkele dogma's te poneeren of te veronderstellen,
die het christendom, als naar zijn opvatting met de werkelijkheid in strijd, niet
aanvaarden kan. Zoo b.v. het dogma van de van nature goede mensch, of het dogma,
dat de mensch zelf de schepper en wetgever der moreele waarden zou zijn. Het
geweten is voor het christendom niet normatief, maar, als het Sokratisch daimonion,
correctief. In de veronderstelling van het humanisme ligt de menschelijke autonomie
opgesloten. En deze autonomie leidt zeer licht tot geestelijke tyrannie. Het principe
der verdraagzaamheid is in handen van sommige humanistische fanatici menigmaal
een katapult, waarmee men anderen steenen naar het hoofd slingert.
Nu zijn er, die zeggen: laat het christendom alle theorie achterwege laten en met
het humanisme voor de wederopbouw doen, wat zijn hand vindt om te doen. Maar
kan men van iemand eischen, dat hij tegen zijn overtuiging, daar begint, waar hij
eindigen moet? Want wat is het geval? Het christendom is van oordeel, dat men
beginnen moet bij het begin, d.w.z. bij de mensch zelf, dat eerst de mensch zijn
gezindheid moet veranderen, maar dat dit onmogelijk is, zoolang hij op 't standpunt
staat, dat hij zelf het huis kan bouwen krachtens eigen vermogen en superioriteit,
zoolang hij niet in het besef van eigen afhankelijk-
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heid het Archimedisch punt vindt, van waaruit hij de wereld kan bewegen en een
religieus verband hersteld wordt, slat dreigt voorgoed uiteen te vallen. Tengevolge
van dit verschil in standpunt legt het humanisme de nadruk op het aardsche koninkrijk,
het rijk van aardsch geluk, terwijl voor het christendom het aardsche niet definitief
kan zijn, omdat het karakter van het christendom eschatologisch is. Dit houdt geen
onverschilligheid of zorgeloosheid in t.o.v. het aardsche, integendeel, maar wel een
verschil in waardeering. Vooral het artikel van prof. v. Oyen is in dezen zeer
instructief1). Volgens het christendom zullen de aardsche zaken vanzelf terechtkomen
(hoe ironisch het in de huidige situatie moge klinken), als men de voorrang geeft aan
wat de voorrang toekomt. Het christendom wil alles op deze kaart zetten. Het
humanisme verwacht overeenkomstig z'n rationalistische inslag alles van het rechte
inzicht; naar christelijke opvatting is het inzicht in de eigen toestand wel noodig,
maar niet afdoende. Op het inzicht volgt niet met zekerheid de daad. Voor
daadwerkelijke bereidheid acht het een kracht vereischt ‘uit hooger Kracht gesproten’.
Men ziet het overduidelijk in de wereldpolitiek. Nog schallen onze ooren van de
juichkreten der bevrijding, nog worden wij door de plannen en leuzen van een opbouw
tot afstompens toe overstelpt, of reeds weer staan de wereldmachten in een houding
van nauwelijks gecamoufleerde aggressiviteit tegenover elkander. Men houdt een
dergelijke visie voor funest wegens haar gevaar-aantrekkend pessimisme. Maar kan
men dan met struisvogelpolitiek de werkelijkheid bezweren?
De chaos der wereld is niet slechts een materieele, maar allereerst een geestelijke
ontreddering. Ze dateert niet van heden, men ziet ze reeds voorgevoeld in het
wijsgeerig- en historisch bewustzijn op 't eind der vorige eeuw en in de runen van
zijn schrift aangeduid (cf. Nietzsche en Burckhardt). Het herlevend humanisme liep
in zijn consequentie op atheïsme uit. De conclusie van prof. Banning t.o.v. het
Humanistisch Verbond in Nederland luidt den ook: ‘terwille van een humanisme,
dat aan de dieptedimensies van de mens recht doet, moet het Humanistisch Verbond
worden afgewezen’. Maar een humanisme, dat deze dimensies recht wil doen, zal
de humanistische grondgedachte van de suprematie en autonomie der rede moeten
laten varen. ‘Maar’, zal men zeggen, ‘inzake goed en kwaad hebben wij immers geen
andere toetssteen, dan ons bewustzijn?’ Geen andere toetssteen,

1) Ook verwijs ik in dit verband naar Dr Emmens stuk ‘De Kerk als vreemd element’.
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neen, maar dit woord houdt, zooals ik straks reeds in andere formuleering uitdrukte,
in, dat de rede niet constitueerend is, maar reguleerend, dat ze is aangewezen op
openbaring. Ten spijt van de idealistische filosofie overschouwt het bewustzijn niet
het geheel, en wat het ethische betreft: wij hebben een instinct van het goede, maar
ook een neiging tot het kwade. De werkelijkheid is niet altijd redelijk en de strijd
der geesten is in laatste instantie geen rationalistische strijd.
Van humanistische zijde wordt Christus vaak voorgesteld als een humanist bij
uitnemendheid. Men houdt ervan, een tegenstelling te scheppen tusschen Christus
en Paulus, waarbij de laatste dan, ondanks z'n dialectische theologie, als dogmaticus
van het irrationneele (‘het goede, dat ik wil, doe ik niet’ enz.) de redelijkheid der
religie te scherper moet doen uitkomen (bij Nietzsche, omgekeerd, worden de pijlen
der levensfilosofie op de rationalist Paulus gericht). Deze tegenstelling is geforceerd.
Het is Christus, die telkens weer wijst op het hart van de mensch als de bron van alle
kwaad, maar ook op de mogelijkheid van een geestelijke omkeer (nachtgesprek met
Nicodemus).
In deze verzameling komt eveneens de verhouding van het humanisme en de kunst
ter sprake, in het artikel van Dr L.E. Smelik over Dr F. Schmidt-Degeners dramatisch
werk ‘De Poort van Ishtar’. Hij noemt het het drama van ‘het humanisme, dat
overmeesterd werd’. Een teekenende karakteristiek, die zeker niet alleen voor dit
werk geldt. Want de structuur van het humanisme is van dien aard, dat de christelijke
elementen als het ware voorbestemd zijn, door de heidensche te worden overwoekerd.
Ik bezigde daar het woord ‘heidensch’, maar bedoel er geen denigratie mee van het
cultureel heidendom als zoodanig, ik gebruik het alleen als aanduiding van een
verschijnsel, dat de religieuze ontbinding der oude wereld weerspiegelt. Men zou de
stelling kunnen verdedigen, dat humanisme een neergangsfase markeert in de
cultuur-ontwikkeling, van analytische - overspiritueele verfijning in de hoogere - en
kwetsbaar, wereldvreemd idealisme in de lagere regionen.
Dezer dagen nog, op een signifische conferentie, trof het mij, hoe weinig het
humanistisch denken in z'n theoretische uiteenzettingen nog altijd rekent met de
demonische krachten der menschelijke natuur. Men heeft ze gedurende de oorlogsjaren
vooral, in hun extreemste vorm ervaren, maar het eigenaardige is, dat men ze
desondanks door zekere vooropstellingen, nog kansen geeft. Men schijnt soms in de
meening te verkeeren, ze door ze te localiseeren, te kunnen bezweren. De listige
dialectiek van onze lagere natuur

Ontmoeting. Jaargang 2

20
maakt daarvan een dankbaar gebruik; ze interpreteert, niet geheel ten onrechte,
dictatuur, van welken aard ook, als autonomie. Dat is de consequentie van de
suprematie-gedachte, die het creatuurlijk karakter van het wezen van den mensch
miskent. In dit opzicht zou men het humanisme, met omkeering van de stelling van
Sartre, een existentialisme kunnen noemen.
De beschouwing van deze artikelen over de verhouding van humanisme en
christendom, in een conclusie samenvattend, mogen we zeggen, dat er eerst dan van
samenwerking sprake kan zijn, van een eenheid in de verscheidenheid, als onder de
religieus-georiënteerde humanisten, het probleem der levensbeschouwing, zooals
o.a. door prof. Banning gedaan is, scherp wordt gesteld.
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Peter v.d. Braken
De Vreemde
Een Ster van Bethlehem bloeit voor mijn raam,
dat uitziet over late akker-landen.
De grauwe hemel houdt met gramme handen
het donkre dreigen van den regen saam.
Schokkende op den akker voortgedreven
steekt er de zware wagen oogst-belaan
en giftig knalt de zweep in driftig slaan
waaronder de afgebeulde paarden beven.
De koop'ren bellen schallen aan het haam
en touw en schakels kraken in de strengen.
Wie zal den lesten wagen veilig brengen?
Verbitterd roept de voerman lasterend Gods naam.
Maar noch het schel misbaar, noch 't wilde dreigen
kunnen de ruinen nieuwe krachten geven.
Doller en driester striemt de opgeheven
zweep, tot in vermanend zwijgen
een vreemde aankomt over 't donker land.
Hij neemt de teugels van den menner over
en streelt de paarden. Met geheimen toover
roept hij hen rustig uit het rulle zand.
De voerman slaat ontsteld de handen saam
en zwijgend gaat de vreemde zijne wegen.
Dan breekt de hemel. Zachtkens ruischt de regen.
De Ster van Bethlehem straalt voor mijn raam.

Ontmoeting. Jaargang 2

22

Anna Mertens
Sonnet
‘De muur van wanhoop is de deur der Hoop.’
Fluister dit, ziel, en zwijg en ga weer verder
Tot ergens in de nacht de groote Herder
U vindt en brengt en leidt uw verdre loop.
En doe het need'rig werk, het groote niet.
Dit doet de Vorst, die 't kleine u toevertrouwde,
Wat onder uwe hand zich wonderbaar ontvouwde
Tot heerlijkheid en wereld en Gods lied.
Hij werkt het groote werk, dat gij niet weet
En leidt uw onderworpenheid in vrede
En maakt u vrij en voert u met zich mede
Tot waar ge uw liefde vindt, want God vergeet
Geen ding, geen wensch van u, die u eens maakte
En uw verlorenheid met trouw bewaakte.

Ontmoeting. Jaargang 2

23

Anna Mertens
Rozen
Omdat niemand mij rozen geeft,
Heb ik mij rozen gekocht.
Zoo heb ik een wonder doorleefd,
Een geluk, dat ik zelf heb gezocht:
De knoppen, die zich ontvouwen,
Hun kleur als van avondrood,
Hun onzegbaar-teedere bouw en
Hun langzame, geurende dood.
Maar ik heb deze vreugde gestolen
Uit onrust en ongeduld;
God had het nog niet bevolen,
Zelf heb ik mijn wensch vervuld.
God zal het mij wel vergeven,
Hij weet mijn schamele deel,
Maar wie wint, verliest zijn leven:
Dit wordt niet meer goed, niet meer heel.
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P. Korthuys
In de ban der tropen
(Twee fragmenten uit een gelijknamige roman)
I.
Afscheid in Priok
De middaghitte trilt boven de kaden en loodsen, slaat vuur uit het havenwater van
Tandjong-Priok en brandt onbarmhartig op de bruine ruggen van de koelies, die de
laatste barang aan boord sjouwen. Twee auto's die nog overbleven op de kade, worden
het laatst met de kraan aan boord gehesen. Ze zijn van een rijke Amerikaan, die Indië
per auto doet en in Singapore zal afstappen voor de Straits.
Op de dekken lopen mensen zenuwachtig rond, in de salons, waar de fans de
warme lucht vermalen en daarbuiten, overal waar slechts een plekje is om te staan
of te zitten, omringen groepjes vrienden en familie de vertrekkenden. Heet en verhit
klinken de mannen elkaar met volle bierglazen een goede reis en behouden thuiskomst
toe.
Ambtenaren brengen collega's weg, blij met dit vrije uurtje in de lange kantoordag
van halfacht tot twee; schoolkinderen doen een leraar uitgeleide, leden van de
Volksraad brengen een laatste groet aan een inlands lid, dat met zijn vrouw in prachtig
Javaans gewaad in de eerste klasse salon recipieert. Handelslui van de Kali Besar,
dikke buiken en brutale ogen, doen opgewonden vrolijk bij het vertrek van een
hunner, een lange nadenkende man, meer filosoof dan koopman, wiens hoofd met
haviksneus boven de koppen der anderen uit, een vreemde vogel lijkt, die uitziet als
een arend op een rotspunt. Enkele Chinezen nemen afscheid van een rasgenoot. Hun
gezichten, waarin de streepogen nog verder wegschuilen achter het geglinster van
gouden brillen, glimmen van beleefdheid. Ook een groepje Japanners pleegt als
beschaamd beleefdheden met neergebogen hoofden. In de vierde klas gaat een troep
kolonialen mee terug na afgelopen diensttijd; zij verlangen naar Holland en de
ruizevoetbalmetsjes in de Europese stadions. De werktuigkundigen zwoegen in de
statische hitte van de machinekamer tussen glad geoliede stangen en zacht ruisende
assen. In de keukens zijn de koks bezig met de bereiding van het noenmaal, waarvoor
kort na het vertrek uit de haven de gong zal
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luiden, eerst voor de vierde en derde klasse, dan voor de tweede en later voor de
eerste.
Het schip gonst van bedrijvigheid en zenuwen.
Vlak bij Clara met haar man en Tommy in zijn rode tjelanamonjet staat een
Europese planter met een inheemse vrouw en twee bruine Indo-kinderen. Zij komen
blijkbaar uit de binnenlanden; er is niemand om ze weg te brengen en het treft Clara
- zelfs in dit moeilijke ogenblik kan zij niet alleen met zichzelf bezig zijn - hoe
eenzaam deze mensen zijn temidden van de roezige volte op de boot.
In dit laatste uur voor de scheiding weet Luuk niets meer te zeggen, hoe vol zijn
hart ook is. Hij luistert naar de brabbelpraat van Tommy zonder dat het tot hem
doordringt wat zijn zoontje zegt. Soms moet hij wel opletten en kijken, als een klein
handje aan zijn linnen jasje trekt en een dringende stem hem vraagt, te zien in de
richting waar het andere handje met een dik vingertje wijst, naar een grote kist die
in de takels hangt en door de slurf van de kraan aan boord wordt gezwaaid, of naar
de schoolkinderen op de kade, die serpentines naar vriendjes aan boord uitgooien.
Clara en Luuk vermijden elkaar aan te zien. Haar ogen zijn rood en vochtig. Het
geraas en de woeling om haar heen beroeren haar nauwelijks, nu zo sterk dit ene
voor haar leeft: het afscheid voor twee jaar van Luuk, die straks alleen op de
onderneming zal terugkeren, terwijl zij naar Holland vaart, om die ellendige spruw
kwijt te raken, die in dit wrede hete land maar niet wil genezen. Zij kijkt over de
reling heen naar de kade en de lange loodsen, blikkerend in de schitterhitte, waar
onder de smalle luifels een rijtje mensen die reeds afscheid hebben genomen aan
boord, wachten op het vertrek van de boot. De meesten staan in de smalle schaduw,
tegen de wanden gedrukt, enkele dames met pajongs en mannen met tropenhelmen
wagen zich in de zon. De scherpe lichtweerkaatsingen op hun witte kleding pijnigen
de ogen.
Clara schrikt op als plotseling de harde zware scheepsfluit loeit. Tommy kruipt
dichter tegen zijn moeder aan. Al de vreemde gebeurtenissen, waarvan hem al lang
tevoren is verteld verwarren hem. In heel deze omgeving zijn alleen zijn ouders het
bekende. Verder is hem alles nieuw en vreemd. Hij ziet zijn ouders in een dichte
omhelzing, waaruit ze moeilijk loskomen; hij staat hier+

+ tjelana monjet - letterlijk: apenbroekje; kinderpakje.
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geheel buiten: zo zijn het niet vader en moeder, maar twee onbekenden. Even later
voelt hij zich de lucht ingeslingerd en bij het warme gezicht van zijn vader gebracht,
die hem knuffelt en zegt, lief voor mama te wezen.
Samen zien ze dan de brede rug van Luuk verdwijnen tussen de van alle kanten
aanschuivende schouders die naar de loopplank bewegen.
Clara neemt Tommy op en drukt hem tegen zich aan, verweer tegen de
eenzaamheid, die haar bedreigt.
Op de kade, buiten de touwen, die een vrij stuk afzetten voor de boot wordt het
een licht gewemel van witte figuren in de helle zon: Vrouwen met pajongs en breed
gerande hoeden, mannen in toetoeps, shantung en palmbeach, meisjes en jongens
blootshoofds of met tropenhelmen en witte slappe hoeden.
Over de reling op de verschillende dekken hangen de thuivaarders, de meesten
zijn opgewekt, dat zij ‘de goede kant’ uitgaan. Er wordt gefotografeerd van beide
kanten, serpentines en stemmen onderhouden nog de verbinding. De koelies rollen
de loopbrug weg. Weer loeit de fluit.
Luuk heeft de gele japon van zijn vrouw, waartegen het rode figuurtje van zijn
zoontje kleurt al gauw ontdekt. Er is een vreemde smaak in zijn mond en er roert een
raar gevoel in zijn maag als hij de boot langzaam van de kade ziet wijken. Tommy
zwaait verwoed met een witte doek en daarnaast beweegt de slanke hand van Clara.
Haar gezicht is een witte vlek.
Flarden van de strijkjesmuziek waaien over: ...Het Vaderland getrouwe, blijf ik
tot in den doet...
De afzetting is weggenomen en de mensen lopen naar de kadekant. Langs al de
dekken is het een gewirwar van wuivingen. Er wordt van de wal af geschreeuwd van
‘goede reis’, ‘hou je maar taai, Leen’, ‘prettig verlof’, ‘groeten in Amsterdam’.
Snel wordt het stuk water tussen schip en achterblijvers groter, de mensengestalten
aan dek lossen zich op in het onpersoonlijke van de menigte. Lang tracht Luuk het
geel en rood vast te houden, tot zijn ogen pijn doen; hij wuift tot zijn arm loom en
zwaar wordt. Dan is de boot al één geworden met de mensen, een grote grijze schuit
tussen water en lucht, waar de sleepboten als watertorren omheen kruipen. De haven
voor de kade is leeg en de kade doelloos geworden. De mensen haasten zich van de
lege weg naar de auto's en de boottrein, die iets verder gereed staat; de locomotief
bulkt zwarte smook uit in de tintelende hittelucht van de hoge middag.
Alleen, een verloren man tussen de anderen, keert Luuk terug.
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De taxi's die met veel geschreeuw op de kade worden aangeboden, wijst hij af. Hij
zoekt het nummer van de taxi, waarmee hij hierheen reed, tussen de onafzienbare
rijen auto's langs de brede weg aan de andere kant der loodsen. Als hij hem eindelijk
gevonden heeft, dank zij de chauffeur die naar hem uitzag, moet hij deze tot een
dringend ‘djangan terlaloe lekas’ manen, zo vlug wil hij tussen de drukte wegschieten.
Langs de vaart bloeien de flamboyants uitbundig. De rode takken maken een fleurig
plafond boven het grijze asfalt, waarop het gele zonvuur in plassen neerplenst. De
file terugkerende auto's is lang en snel. De hitte davert over de neergelaten linnen
kappen, maar de zucht van het rijden brengt een sensatie van koelte. Slechts bij de
stilstand voor de spoorwegovergang brandt de hitte als in de woestijn.
Het hotel op het Koningsplein is leeg zonder vrouw en kind. Luuk Iaat de lunch
aan een tafeltje achteraf opdienen en trekt dan haastig naar zijn kamer, waar hij nog
kort geleden met Clara en Tommy koffers had gepakt. Hij laat er de krees neer, sluit
de deuren, gooit snel zijn nat gezwete kleding af en legt zich te bed in zijn koele
pyama. Hij is bek-af van dit laatste uur, en blij, reeds dadelijk te hebben besloten,
niet dezelfde dag naar de kebon terug te gaan, doch deze dag in Batavia te blijven.
Na mandiën, krant lezen en theedrinken, toen de wind over het plein de warme lucht
wat bewoog, liet hij zich door oud-Batavia rijden. De Kali-Besar lag uitgestorven;
alleen in de Chinese zaken was wat vertier, de Europese rustten achter de gesloten
luiken. Er hing een vreemd licht over het grijze kasteelachtige gebouw van de Javase
Bank, dat wegsprong achter de ontzaglijke betonnen massa van de Factorij. Aan de
overkant, wit tegen de oranjelucht, boogde de geweldige halve ellips van het station
Batavia-stad. Enkele late kantoorlui, kleine figuren tegen het hoge gebouw, verdwenen
door de deuren naar de perrons.
Luuk liet de chauffeur maar poeteren zoals hij wilde. De twee zwarte toppies voor
hem, van chauffeur en kornet, gelijkmatig voortschuivend met de wagen gaven er
iets van decorum aan: de Europeaan, voorafgegaan door twee dienaren. Hij hield
ervan, in dit oude stadsdeel rond te rijden, langs de grachten, met de ongelijkmatige
gebouwen in dit handelskwartier, waar de banken+
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en cultuurkantoren, de ex- en importmaatschappijen, de notarissen en advocaten
gevestigd waren. Vooral op dit uur, nu de zon al minderde, scheen het hem, of de
historie van deze oude stad hem zeer na kwam, waar de Hollanders eeuwen geleden
kun nederzetting op zulk een klein stuk grond verdedigden tegen de inlandse vorsten
van Jacatra. Hoeveel Hollandse levens waren kier ondergegaan in de bloei der jaren,
hoeveel jonge vrouwen opgeëist door ket klimaat en zijn ziekten, waartegen toen
nog geen remedies waren gevonden.
Maar wat een volharding en moed hadden hier onder de laaiende zon gebloeid!
Het zij dan, dat de Hollanders geld wilden verdienen en handel drijven - maar dezen
zetelden thuis in het grootse Amsterdam, - die hiér kwamen dreef toch iets anders
ook: kun zwerflust, de eeuwige drift naar de verte, de ruimte, het gans andere, door
welke kracht ook hij hier was gekomen. Wonderlijk, dat zij ziek hier op oorspronkelijk
enkele honderden meters in het vierkant hadden saamogedrongen. Was het de angst
voor het onbestemde van dit ontzaglijke tropenland geweest, de huiver voor wat er
achter de bergen lag, de Slamat en de Gedéh, die zij's morgens vroeg bij helder weer
ver in het land zagen liggen?
Hij reed het ronddeel Culemborg voorbij met de vierkante toren, van waaruit
vroeger de zee werd verkend, naar de vissershaven en de afslag. Enkele
vissersvaartuigen en een Chinese jonk met kleurig hout- en zeilwerk lagen er langs
de kant. Naar het al donkerende noorden strekte ziek het lange kanaal uit, tussen de
moeraslanden naar zee, de oude haven van Betawie met in de grijze verte de
vuurbakens.
Hij liet de chauffeur stilhouden en keek uit over het vlakke land. Links in het
westen, waar de lucht van oranje verkleurde tot donker rood, ver al in de Javazee,
voer de boot met vrouw en kind. Daar, verder in het noordwesten, lag het moederland,
met zijn kleine verhoudingen en de warme intimiteit van zijn binnenhuizen.
De eerste Hollanders hadden getracht, veel van dat goede land hierheen over te
brengen. De grachten met de ophaalbruggen, de bouwtrant der pakhuizen, zelfs de
kleding en levensgewoonten, de taal, de Bijbel en de kerken. Maar het land had hen
opgenomen in zijn eigen sfeer en stijl. Toch had de ontzaglijke macht van de
tropennatuur de steile godsdienstvormen, zo sterk en gesloten, oorspronkelijk weinig
aangetast, al was op den duur de inhoud binnen de oude vormen wel veranderd van
toon.
Op één van de stille grachtjes liet hij weer stilhouden. Uit een huis van een
zijstraatje kwam een Chinees, in wit, over de glimmend zwarte broek heenkangend
hemd. Stukjes mager bloot been
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staken uit iedere pijp en verdwenen in de donkere pantoffels.
Wat een rust, hier! Ook de hoge palmen die in de verte boven een wit stuk muur
uitwaaierden, hielden de bladeren stil. Hoe nam dit land, deze sfeer, je gevangen,
altijd weer. Een wonderlijk beslag legde dit op je wezen, een stilte en een rust, die
een antwoord zijn op een diep, onbewust levend verlangen van de ziel. Op dit moment,
evenals de laatste jaren zo vaak in ogenblikken van passief-zijn, gevoelde Luuk
duidelijk, hoe in zulk een land de droom van een nirwana kon worden gedroomd.
Hoe willoos liet de ziel zich hier gaan naar het oord van de diepste vergetelheid en
het schoonste zichzelfvinden-en-verliezen in enen, actief en passief tegelijkertijd,
maar altijd van een activiteit als buiten het individu om, een werkzaamheid van
ongeweten krachten onder de bewustzijnsdrempel. Zalig, dit zich weg laten drijven.
Maar ook van een vage beklemming, een huivering voor dit ongewetene,
angstschaduw, die zich vooral verbergt in de korte schemer.
De Chinees keek even naar de eenzame Europeaan in de taxi met de twee zwijgende
inlanders voorin en schuifelde toen het straatje uit, de andere kant van de gracht op.
Uit een kampong in de nabijheid zwierven onbestemde geluiden aan, stemmen die
soms uitschoten, een jankende gladakker, gerucht van een emmer boven een put.
Maar daaronder lag onverstoorbaar de rust, het zwijgen van deze tropische natuur,
een zee van stilte, die onaanraakbaar voor de geluiden, golfde naar oeverloze kusten.
In de nu snel aanvarende schemer gaf Luuk order, terug te rijden naar het hotel.
Het was als een vlucht voor het gevaar der overlevering aan de eenzaamheid.

II.
Eiland van bestemming
Op het Lawangse perron wandelde Luuk heen en weer in afwachting van de trein
naar Soerabaja, vanwaar hij in drie dagen zou terugkeren naar Soekawétan. Het was
het uur van de salatmagrib, het avondgebed.
Hij was weer tot het eind gelopen, toen zijn aandacht geboeid werd door een
Arabier, die in een hoek achter de afrastering zijn gebeden pleegde, zich heffend en
buigend, geknield op het uitgerolde matje, het aangezicht naar de oranjelucht in het
westen gekeerd, waar hij Mekka, het heilige centrum voor het Mohamme-+
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daansegeloofsleven, wist liggen. De man was volkomen geconcentreerd in zijn
oefening. Het schuifelend verkeer van inlanders aan de overzijde, vlak langs hem,
deerde hem niet, zomin als het kijken van de witte Europeaan.
Een wonderlijke glans overgloeide de dingen, een vurend licht uit het Westen,
waar een oranjerode krater in de wolken brandde, een kort ogenblik slechts. Toen
sloeg een mistige gloor over de wereld, nog gelig doorschenen van een vreugde die
het Westen niet kent. De hoge kransen van een groep koningspalmen tipten nog juist
even langer in de gloed, lager trok reeds de donkerte van de aarde op, waarin de
kleuren snel vergrauwden.
Maar onverschillig voor dit mystieke moment, waarin hij en de Arabier samen
zweefden, boven de aarde uit geheven in het aanschouwen van dezelfde God, al werd
Hij met andere namen geweten, sloeg het inlandse leven schel zijn geluiden de lucht
in. Na de doezeling van de middag die ook in de bergstreken een hete vermoeienis
over de levende wezens drukte, wekte de avond met koelere wind hen weer op tot
een tweede, kortere en snellere dag. Harde stemmen klonken tussen de langs elkaar
heen bewegende inlanders, getjingel van sado-bellen, een enkele autotoeter. Een
bonte beweging, een ogenschijnlijk kalm en gemoedelijk voortkabbelende
levensstroom, vol variatie van rassen en mensen.
De Arabier was nu gereed met zijn gebedsoefening, rolde zijn matje en stond op.
Zijn lange stakerige benen namen onmogelijk lange stappen, sloegen wisselende
driehoeken in zijn lange witte kaftan, terwijl hij, boven de kleinere inlandse menigte
uit, zich verwijderde.
Tegen de al duisterende avondhemel rustte in de verte het ontzaglijke massief van
de Tengger, waaruit eenzaam de Bromo opstak. Luuk dacht terug aan de prachtige
tocht die hij van de zendingspost waar hij logeerde, naar het plateau had gemaakt,
waar, een hoge woestijn, de zandzee gestold lag tussen de oude kraterwanden,
verrassend van starre rust. Een lang gerekte wolk zeilde er toen als een scheef schip
over. Zo onzegbaar geweldig was dit bergcomplex in die enorme stilte van de hemelse
velden. Een schepping van Allah, die groot is, van de God zijner vaderen uit het
Christenland, die eeuwig te prijzen is! Wat deden namen ertoe, die de mens gaf aan
de oneindige en onkenbare geest, die dit alles droeg! Bij neef Visser op de
zendingspost had hij ondanks de dynamiek van het Christelijk geloof die er werkte,
toch+
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weer sterk het besef der overbodigheid en onbetekenendheid van menselijke namen
voor het Allerhoogste gevoeld.
Verder naar het Zuidoosten sneed de top van de Seméroe zich nog juist een opening
in de dampige hemel. En aan de overzijde van het dal der Brantas, die hier zuidwaarts
stroomde, naar het Zuidwesten toe, de Kawi en de Keloet, waarvan de kali zijn water
verzamelde, dat hij met een grote boog westwaarts voerde óm die berggevaarten
heen, daarna naar het noorden en weer naar het westen, waar de straat Madoera het
eindelijk overleverde aan de eeuwige zee.
Zijn blik verder draaiend, zag hij, hoe tegen de lichte Westerlucht de greep van
de Ardjoeno zijn omtrekken scherper afschaduwde. Hoe had hij de laatste maanden
dit land nog meer lief gekregen, terwijl hij bij zendeling Visser op die kleine afgelegen
nederzetting in de Oosthoek, bekwam van de schrik en de wond. Goed en mooi was
het leven, hem dierbaarder nog, nu zijn eigen deelhebben eraan had gewankeld.
Nog te weinig had hij gezien en genoten, nog niet genoeg was hij binnengedrongen
in de geheimen van dit Oosten, waaraan hij zich innerlijk verwant voelde en waarmee
hij nu ook door het bloed verbonden was.
Hoe fel en sterk had hij het leven begeerd, toen telkens weer de dood scheen te
willen toespringen in de stille kamer van het Buitenzorgse hospitaal! Want hij wilde
meer van Indië kennen, de tropenwereld verder doorvorsen en daarvoor was wel heel
een mensenleven nodig. Deze eerste tijd bleek ver te kort, maar na het verlof kwam
weer een reeks van jaren, althans wanneer Claras gestel terugkeer naar het oosten
gedoogde, en het in de rubber beter zou gaan dan thans, nu de prijzen waren ingestort
en de Rubber Growers Association had voorgesteld, voor het volgend jaar van de
geraamde productie een kwart te laten vervallen. Uit de verte, terwijl hij herstelde
op de afgelegen zendingspost bij zijn neef, had hij ervan vernomen, het ging als
buiten hem om.
Hij wandelde terug naar het midden van het perron, want uit het zuidoosten
rommelde de trein van Malang aan.
Die avond, in Soerabaja, waar de hitte van de dag nog zwaar woog, en de volgende
dagen, op zijn spoorreis naar het Westen van het grote eiland, één dag
Soerabaja-Djokja, één dag Djokja-Batavia en de volgende morgen de trein tot
Buitenzorg, vandaar met de vrachtauto van de fabriek naar Soekawétan, groeide de
vreugde om het herkregen leven te sterker, nu hij door heel de uitgestrekte tuin van
Java reisde. In de bergstreken, waar de trein
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met vervaarlijk gepuf, onder het uitstoten van roetige rook en smook de hellingen
opzwoegde om even later met stijve wielen aan de andere zijde van een berg weer
de gewonnen hoogte prijs te geven, werd zijn oog niet verzadigd van zien. De
sawahdijkjes slingerden zich als slangen om de hellingen, omsingelend de
waterspiegels op wisselende hoogten, die de onmetelijke hemel weerkaatsen, voor
zoveel ze al niet gekleurd werden door het prachtige jonge groen van de uitspruitende
padiplantjes of door de sarongs en kabaja's van de dessavrouwen, gebogen bezig om
ze te verplanten, stuk voor stuk, de waarde van elk spruitsel erkennend, een zo sterk
geïndividualiseerde verzorging van het gewas als de Westerse, zelf zo individueel
aangelegde boer, niet kent, die immers met handen vol het zaad zaait - áls hij het
met de hand doet, en die met de zeis de halmen in getale neerslaat, - áls hij het al
niet met de maaimachine doet. Alleen in de Europese tuinbouw was het werk ook
meer persoonlijk, maar dit was toch weer andersoortig. Op de sawah waren zaaien,
verplanten en oogsten individueel, een persoonlijk iets van millioenen, die nochtans
samen die grote zwijgende massa vormen. Hier leefde meer dan in het
gemechaniseerde westen de vreugde om de enkele voedselplant, hier was ook meer
geduld voor elke kleine bezigheid, die toch in het grote geheel betekenis heeft. Stamde
ook uit de oosterse wereld niet die persoonlijke evangelieboodschap met de uiterst
individuele vreugde in de hemel om de ene zondaar die zich bekeert?
Hoe voelde hij zich verwant aan dit leven, dit rustige, geduldige leven zonder
dwingende tijdsindeling, alleen vredig deinend op het rhythme, dat de natuur zelf
aangaf: de gang der moessons.
En te sterker verlangde hij naar zijn terugkeer op Goenoeng Merah, zijn dagelijkse
werken tussen de thee en de rubber, dat hij voor maanden had moeten verlaten.
Vlak voor een open coupéraampje genoot hij van Java's pracht. Soms, als de
locomotief al te dikke rook langs de wagens blies, moest hij het raampje sluiten,
want de schuifhor, die speciaal ter bescherming van de reizigers tegen smook en stof
was aangebracht, trok hij liever niet uit, omdat het landschap dan zulk een somber
aspect kreeg. En hij wilde alles onbelemmerd zien, nu tij er zoveel meer van kon
genieten dan toen hij naar Visser trok, ternauwernood in staat tot de lange reis.
Van het Oosten af werden de velden met het hoge suikerriet allengs minder, voorbij
midden-Java eindigden ze geheel. Daar groeide in de vlakte de tabak, hoger langs
de hellingen kleurde het frisse groen van de theestruiken, nog hoger ontwaarde hij
soms
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koffie en de berkenbossen van de kina. En overal waaierden tegen de schitterlucht
de klapperbomen in verschillende variaties en de koningspalmen. Dan sprong weer
een ketellaboom met zijn recht uitgestrekte takken tussen het andere geboomte uit,
soms stond er zulk een begroeide mast met raas alleen temidden van een
alangalang-stoppelveld, tragische clown zonder gezelschap.
Hoger tegen de hellingen donkerde het oerbos, dat hier en daar ook in de lagere
streken woekerde, vol geheimen van plantaardig en dierlijk leven, een in zichzelf
begrensde grootheid, zichzelf opbouwend en verterend met behulp van alles wat er
voor levends en doods in huisde: de vruchtbomen en slingerplanten, de schimmels
en paddestoelen, de varens en mossen, de insecten in duizendvormige variëteiten,
de rupsen en vlinders, de mieren en vogels en de veelsoortige grote dieren uit bomen
en holen, één ontzaglijk besloten levenscomplex. Zo, van de trein uit gezien, was
het een donkere plek tegen een bergflank, zonder zichtbare beweging. Maar welk
een geweldige wereld ging daar elke dag zijn mysterieuze gang, zonder besef van
tijd, jaren en eeuwen in een cirkelkring die nooit werd doorbroken, in zichzelf genoeg.
Een zwijgende majesteit en toch vol van de wreedste vervolging en de felste angsten,
verscheurd door een strijd om te bestaan, om zich door te zetten in dit geheimzinnig
aangedreven leven, een strijd, donker en noodlottig. Wat kon de bedoeling zijn, die
de Schepper daarmee had gehad? Waarom moest alle schepsel, ook daar, tezamen
zuchten als in barensnood, zonder uitzicht op verlossing?
Maar dan plotseling was er een station met Oosters vertier, mannen en vrouwen
met vruchtenmanden volgetast met alle heerlijks dat dit land bood: gele djeroeks,
rossig-rood aangelopen blimbings, sawoh's, grauw als aardappelen maar gaver,
gladder en bruiner van huid, groen-gele manga's, rood-stekelige ramboetans, bruin
vezelige klappers.
Potsierlijk stond de Javaanse stationschef de Westerse donkerblauwe uniform met
de rode pet boven op de kleurige hoofddoek, kleine figuur in de scherpe witheid van
het onoverkapte station. Oost en West tezamen.
Luuks verlangen, hier in de tropen heel zijn leven door te brengen, groeide
gedurende deze reis. Maar dan doemde de weerstand op, welke onafwendbaar rees
met de ziekte en het vertrek van Clara. Zij had hem nu pas weer geschreven, dat de
dokter haar opnieuw verblijf in het Oosten afried, haar gestel was er ongeschikt voor.
In Nederland voelde zij zich best, hoe blij schreef zij hem van haar beterschap, die
op Java maar niet had willen komen en in Nederland vanzelf kwam. Vurig hoopte
zij, dat hij het vol-
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gend jaar ook in het vaderland zou kunnen blijven. Zij keek al uit naar een betrekking
voor hem.
En in het licht van mogelijk afscheid voorgoed uit dit land werd hem de schoonheid
en de verwante sfeer te meer dierbaar, dronk hij te gulziger alles in, namen zijn ogen
te gretiger alles op, wat er te zien was, snoof zijn neus zelfs met een zweem van
vreugdige herkenning en lichte humor - was dít zijn liefde, deze kwalijk riekende
bruid? - de onaangename geuren van inlandse lekkernijen, de stank van zweet en
verrotting op.
Hij zou natuurlijk moeite doen in Holland weer te aarden en te werken, maar
heimelijk hoopte hij, dat er een andere weg zich zou openen, welke hem niet voor
altijd van het Oosten zou afsnijden.
Het eerste fragment uit hoofdstuk I, het tweede uit hoofdstuk VI van de roman ‘In de
ban der tropen’.

Anthonie Stolk
De maaltijd
Wijzen noch dwazen vragen om hun dood,
maar eten eensgezind het levensbrood.
toch zou de Dwaasheid tot geen prijs verdragen
dat zij de Wijsheid kreeg als disgenoot.
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Vluchtige Notitiën
Repliek
Zeer geachte Heer G.E. Woneman,
Tja, daar zitten we nu als redactie met de gebakken peren. Je laat zo'n brief als u in
het vorig nummer schreef, in goedheid des harten afdrukken en dan komen je
kennissen en die zeggen je smalend: Nou, zèg daar nou es wat op! Dat kun je niet!
En dan trekken ze daar een gezicht bij van daar-zit-je-es-lekker-tussen.
Nu is het vast waar, dat redacteuren onbeschaamde lieden zijn met steenharde
harten en stalen gezichten: lieden die de euvele moed bezitten de tederste gevoelens
van candidaat-medewerkers met een onvoldoende te honoreren, wanneer die gevoelens
niet in een taalpakje gestoken zijn, dat naar hun smaak fatsoenlijk genoeg is. Maar
het is éven waar, dat ze 's nachts wel es wakker liggen en dan naar de sterren kijken
(of naar de zoldering, dat is waarschijnlijker, maar minder poëtisch), en dan verontrust
en vertederd worden. Ik had van de week zo'n melancholieke nachtbui gehad en dat
vertelde ik zo onder een praatje aan de rest van de redactie en toen zeiden ze:
‘Antwoord jij dan meneer Woneman maar, je bent er net voor in de stemming.’
Van harte hoor! Ik geloof zelfs, dat ik van vaders kant nog familie van u ben en
van je eigen vlees en bloed kun je meestal nog wel wat hebben.
Kijk es, u hebt gelijk. Tenminste, dat zit nog. In ieder geval hebt u een beetje
gelijk. En wie 't kleine niet eert, is 't grote niet weerd. En ook heb ik niks tegen u. Ik
lig wel es met uw familie overhoop, maar dat is toch zeker zo tragisch niet? Edoch,
het feit bestaat. Want die lui denken maar, dat de hele wereld voor hen klaar moet
staan. Dat noem ik je reinste dictatuur. Bij alles wat je doet, moet je tegenwoordig
vragen: heeft de familie Woneman er wel wat aan? En die familie vereenzelvigt zich
maar met de gemeente of het niks is. Toe maar. En als hun klachten nou nog gegrond
waren! Ze kunnen de gedichten van de tegenwoordige dichters niet meer lezen. En
dus kan de gemeente ze niet lezen. Asjeblieft. Je moet maar durven. En nou vraag
ik me af: Zou dat ook niet een beetje aan de familie kunnen liggen? Gelooft u niet,
dat we ook diè kant uit moeten zoeken?
Ik geef direct toe, dat er veel geschreven wordt dat, zacht gezegd, niet op het eerste
gezicht begrepen kan worden. Maar hoe zit dat met de theologische artikelen in uw
lijfblad en met het spoorboekje en met duizend en één andere dingen? Redeneert u
dan ook: ‘Ik begrijp dat zo gauw niet en dus heeft de gemeente er niets aan.’ Maakt
u zichzelf dan ook tot norm? Nee toch zeker. Daar ken ik u te goed voor. Welnee,
dan gaat u uw licht opsteken en probeert er achter te komen, wat de bedoeling van
wat u niet begreep eigenlijk was.
En dan de gemeente, wie zijn dat toch? Er zitten nog andere mensen in dan de
familie Woneman. Er zitten er in, die de zogenaamde moeilijke gedichten wél mooi
vinden, en er wèl behoefte aan hebben, ze te lezen. Daarenboven, wat weet u precies
van uw bloedeigen zeventienjarig dochtertje? En van dat vriendje van uw oudste
zoon, dat zo onbe-
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grijpelijk graag de avonduren in uw woning doorbrengt en desnoods, wanneer
vriendlief moet Ieren of afwezig is, met dat dochtertje een straatje omloopt? Je hèbt
zo van die zelfopofferende lieden!
Wanneer die twee nu eens het wonder hebben herkend in elkanders wezen (in alles
schuilt een beetje wonder, zelfs in uw gewoonste kind), zouden die twee dan niet
met dwepende gezichten liefdesgedichten willen lezen? Dwaze, een beetje overdreven,
in de echt goeie zin harts-tochtelijke minne-poëzie? Die twee horen toch zeker ook
bij de gemeente? Wie dus minne-dichten schrijft, schrijft voor de gemeente. Als hij
't maar góéd doet. Zuiver van inhoud en goed van vorm. Dat laatste ook. U gaat toch
zeker niet in pyama naar de kerk? En het wonder kun je niet vertellen in de woorden
van het huishoudboekje. Dat mág je niet. Je mag een mooi gevoel niet door op zichzelf
goede woorden om hals brengen. En dat doen we, als we de passende woorden niet
gebruiken. Wanneer u in de kerk een heel mooie preek gehoord hebt en u hebt er
veel aan gehad zoals dat heet, zegt u dan: ‘Sjonge jonge, wat voel ik me van binnen
nou kiplekker?’ O zo. Ik wed, dat u dan zegt: ‘Ik vond het heel mooi vanmorgen.
Mooi, dat is het woord niet... Hoe zal ik het zeggen, je kunt er misschien geen woorden
voor vinden...’
U voelt dan, dat u de gewone woorden niet gebruiken kunt, althans niet op de
gewone manier. Kijk, de dichter probeert het daarom op een ongewone manier; hij
gebruikt maat en rijm en beeld en hij mislukt daarbij nogal eens een keertje.
En als dichters in bepaalde perioden van hun leven pessimistische gedichten
schrijven, zo van die echte jammerverzen, zijn die dan soms niet de woorden die bij
uw gevoel passen, wanneer u zich een enkele maal bang en alleen voelt of verdrietig,
of denkt aan een groot verlies of een diepe teleurstelling? Is het leven dan niet een
gestadige dood, niettegenstaande zonneschijn en kinderlach en vrede des harten?
Dat zal de gemeente de dichter dan toch moeten nazeggen. Of méént de gemeente
het niet, als ze die verschrikkelijke woorden belijdt? Ziet u nu wel, dat zo'n in-en-in
droefgeestig gedicht de gevoelens van de gemeente vertolken kan? Er is eigenlijk
geen tegenstelling: gemeenschapsgedicht en individualistisch gedicht. Ieder gedicht
is het altijd allebei. Het is alleen zo, dat het ene gedicht tot een groter deel van de
gemeente spreekt dan het andere. Maar het laatste woord van de gemeente moet,
neen, zál altijd een blij woord zijn. Natuurlijk. Maar dat blije woord spreken de
dichters óók. Als u probeert te luisteren, zult u 't horen. Maar we leven nu eenmaal
op een verdorven aarde. En dat ervaren dichters vaak pijnlijk. Ze zijn de stem van
de gemeente, maar ook van de wereld. Dat is in diepste zin hetzelfde.
U schrijft ook nog over jaarvergaderingen. Natuurlijk moet u daar voordragen.
Maar heus, er is nog genoeg. Zoekt u wel goed? En als u eens bedenken wou, dat er
nog zoiets als stijl bestaat. En de plicht je stand op te houden als gemeente. Ik heb
heel wat jaarvergaderingen in ‘onzekringen’ meegemaakt. Zand erover. Maar laten
de dichters zich liever niet aanpassen. Dat lijkt me toch beter.
Nu heb je ook onder dichters rare snuiters. Ze doen net zo hebberig als sommige
leden van de familie Woneman: ze denken, dat de wereld om hén draait. Zo gek
kunnen ze 't niet maken, of wij moeten het mooi vinden. En dan geef ik u groot gelijk
als u zegt: ‘Ik zou je lekker danken.’ Ja, er zijn gekke groenteboeren en er zijn gekke
dichters. Maar dat wil nog niks van de soort zeggen.
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Op één punt zijn we het gelukkig eens. De dichter en de gemeente horen bij elkaar.
De dichter doet niet altijd zijn best en hij maakt vele fouten en zo is het ook met de
gemeente. Zolang die twee elkaar in broederlijke min op de vingers tikken, is de
zaak gezond.
Ik ben eigenlijk nog lang niet klaar, want ik had nog willen uitleggen, op mijn
manier dan altijd, waarom een dichter niet anders kan dan dichten zoàls hij het doet.
En ook had de verhouding van enkeling en gemeenschap nog een beurt moeten
hebben. Maar, zult u zeggen, die vent weet van geen uitscheiden. Voor vandaag is
het dus welletjes. Het komt nog.
Met hartelijke groeten en verschuldigde eerbied,
uw dw.
P.O. Eet.

Kritieken
Romans en novellen
D.H. Lawrence, De Regenboog, Vertaling H.J. Balfoort en J. de Jong.
Uitgeverij De Driehoek, 's-Gravenland z.j.
Dit boek is één hooggestemde verheerlijking van de menselijke zinnen, die zijn
hoogtepunten vindt in de beschrijvingen van het liefdeleven. Het vertelt de
geschiedenis van enkele generaties Engelse boeren, die op de marsh wonen en door
de aanleg van een kanaal en een spoorweg uit hun isolement getrokken worden. Wij
bemerken hoe elke generatie steeds nauwer met de beschaafde wereld in aanraking
komt. Vooral bij de vrouwen is er een verlangen, die wereld te leren kennen, er deel
van uit te maken. Maar allen, mannen zowel als vrouwen houden toch in meerdere
of mindere mate een instinctief verlangen naar de oneindigheid van de natuur. Zij
zoeken die nu in hun zinnen te beleven. Met elke generatie groeit dat instinctief
verlangen en als zij die andere wereld bereikt hebben, lokt het hen als een verloren
paradijs in hun verhouding tot de andere sexe, in het vervloeien der persoonlijkheden
in het huwelijk. Dan dompelen zij onder in het oerbestaan.
Lawrence schreef zijn boek in een prachtige taal, vol verrassende beelden, die in
de vertaling nog meeslepend is gebleven. Verrukkelijk zijn zijn natuurbeschrijvingen;
in zijn uitbeeldingen van het zieleleven weet hij het bijna onzegbare uit te spreken.
Zijn indringingsvermogen in de psyche der verschillende personen is poëtisch, meer
dan psychologisch, zijn taal is scheppend en niet analyserend. Daarom gaat deze
psychologische roman hoog uit boven het gewone genre psychologische romans.
Het boek is één hunkering naar het verloren paradijs, naar het oneindige, dat in
de mystiek van het oerbestaan en de volledige beleving van menselijkheid en natuur
gezocht wordt. Daardoor is deze roman volmaakt heidens. De regenboog is dan ook
niet zoals in de Bijbel het teken van het verbond tussen God en mens, maar een poort
die op deze chaotische wereld van krotten en fabrieken staat gespannen als het
verlangen naar het oneindige. En dat verlangen zal naar schrijvers mening scheppend
zijn ‘tot een nieuwe groei, opgaand naar het licht en de wind en het heldere des
hemels’. Het verlangen zal het verloren paradijs doen hervinden.
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‘De Regenboog’ werd voor het eerst uitgegeven aan het eind van de eerste
wereldoorlog, maar vond toen over het algemeen weinig waardering. Begrijpelijk,
want men droomde toen nog van een de beschaving reddende Volkenbond. Ook
werd de beschrijving van het sexuele in het nog sterk Victoriaanse Engeland als
onfatsoenlijk ervaren.
De Nederlandse uitgevers, die het boek na de tweede wereldoorlog uitgeven, zijn
van mening dat het boek thans beter gewaardeerd zal worden. Dit is, in zekere zin
helaas, heel goed mogelijk. Wie gelooft thans nog aan een de beschaving reddende
internationale samenwerking? De massa zoekt genot, ongeremd zich
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verliezend in cultuurloze genietingen en sexuele uitspattingen. Lawrence kan voor
hen als profeet optreden van een natuurmystiek, die zich in de hoogste menselijke
genieting, het huwelijk, uitleeft. Er Is reeds een sterke neiging de geslachtelijke liefde
tot religie, het sexuele tot mystiek der aarde en tot god der vruchtbaarheid te verheffen.
Gods Woord openbaarde ons dat dit afgodendienst is.
C.V.

Ferdinand Langen, De Speelgenoten, Een novelle. Bayard reeks No. XV.
F.G. Kroonder, Bussum 1946.
Een mens sterft, niet voor zijn droom, maar aan zijn droom. Zijn spel in de droom
eindigt met zijn dood. Zo is dat in deze wereld. Wij weten het, maar we kunnen er
niets aan doen. We kunnen er alleen de alarm-klok bij luiden. Alarm! Weer sterft er
een aan zijn spel. Zo zal het altijd zijn - tot eenmaal een nieuw spel zal beginnen,
dat zonder einde en zonder tranen is.
Dat is het motief van de novelle ‘De Speelgenoten’ van Ferdinand Langen. Ik kan
niet onverschillig zijn tegenover ‘de droom’. Ik geloof er zelf in. Daarom begin ik,
ondanks vroegere ervaring, de lectuur van Ferdinand Langen telkens weer met hem
een zeker voorschot aan sympathie te geven. Helaas, zijn droom lijkt me zo verdacht
veel op ‘doen waar je zin in hebt’. Als je voor God en de mensen niets anders te
dromen hebt, geef mij dan maar een kwezel of een rooie.
Hoe hardnekkig Ferdinand Langen zijn droom ook belijdt, toch geeft zijn wijze
van spreken mij niet het gevoel dat hij er moedig mee van wal durft te stoten. Waar
hij als tastend de werkelijkheid vervormt of ontwijkt, overal houdt hij voorzichtig
natuurlijke grond onder de voeten. Meer dan een verhaal - laat staan een verbeelding
- meent men een allegorietje te lezen, bleek met verdacht rode kleurtjes.
J.D.

J. Versnel, Twee weken water. W.L. Salm & Co, Amsterdam 1946.
Wie eerst ‘De Regenboog’ gelezen heeft en daarna ‘Twee weken water’ in handen
krijgt, merkt al spoedig verband op tussen deze twee boeken, hoezeer verschillend
zij overigens ook mogen zijn. ‘Twee weken water’ is niet meer dan een middelmatig
boekje van het gewone genre vacantielectuur. Stylistisch geeft het niet meer dan
dragelijke journalistiek. Maar de mensen die hier voor twee weken het water opgaan,
doen dit in een verlangen om hun sleurleven in de gecultiveerde samenleving te
ontvluchten en in aanraking te komen met de prille natuur. In de grond der zaak drijft
hen eenzelfde verlangen naar een verloren paradijs als de mensen in ‘De Regenboog’.
Zij zijn modern, losser van zeden dan de figuren uit ‘De Regenboog’. En wat
Lawrence poëtisch en onbevangen beschrijft, wordt hier bij de naakte naam genoemd.
Het is ook lang niet zo diepzinnig. De mensen keren hier weer tot het maatschappelijk
leven terug met de verworven wetenschap, dat het vagebonderen in de natuur op den
duur evengoed een sleur zal worden, als het dagelijks maatschappelijk leven dat voor
hen was. Men moet zich echter aan elkaar leren aanpassen. ‘Wie zichzelf zoekt, vindt
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niets dan walging.’ Men moet leren elkander te dienen. ‘Of je nu gelooft in God, of
niet in hem gelooft, dat is een academische kwestie. Dienen moet je toch.’
De schrijver komt hier dus tot een ethische oplossing, in tegenstelling tot Lawrence,
die we een religieuze oplossing zagen vinden. Daarom geloof ik, dat voor de moderne
mensen, zoals die in ‘Twee weken water’ voorkomen, en voor wie het geluk een
relatief bezit is, Lawrence een grote bekoring moet hebben. Ook hen gaat het om de
grootst mogelijke zinnelijke genieting, waarvan Lawrence de verfijning, de cultivering
gaf. Met een eenvoudige afwijzing van dit soort boeken zijn wij niet klaar, want er
spreekt een tijdgeest uit, die heidens van oorsprong en wezen is en het kan niet anders
of die tijdgeest werkt ook in ons. Laten we daarom waakzaam zijn.
C.V.

Geert Koops, De familie Kornalijn. C.A.J. van Dishoeck N.V., Bussum.
Dit boek zou volgens de ondertitel een roman uit het boerenleven moeten zijn. Maar
het geval, dat er in behandeld en tot een oplossing wordt gebracht, is in 't geheel niet
aan de boerenstand gebonden. De boeren zijn hier knappe en redenerende mensen,
die veel en schoon praten in lange redevoeringen met fraaie zinnen vol deftige,
gewichtig doende woorden. De schrijver wil ons in een bepaalde richting drijven en
laat zelfs de nieuwe dominee daaraan meewerken. Eerst toornt deze tegen de zonden
van zijn gemeenteleden, later zwenkt hij, is één en al mildheid. Voor zo'n omkering
en zo'n overtuiging geef ik geen cent. Door het verhaal loopt de Pallieterachtige
vrolijkheid van de kleermaker; die gezochte, opgeschroefde ‘humor’ verveelt
gruwelijk. Koops wil van zijn mensen sympathieke
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lui maken en eigenlijk is er maar één uitzondering, doch ik vind, dat ze hier en daar
tot de caricatuur naderen. Dit boek is opzettelijk, dus hinderlijk humanistisch. De
onaangenaamheden van de samenleving worden zeker door naastenliefde voor een
deel opgeheven, maar dit boek weet van geen zonde als oorzaak. Als de schrijver
denkt, dat hij met 't naïeve slot van de vondeling een vondst heeft gedaan, is hij er
naast, evenals met de strekking van zijn boek.
G.R. v.d. B.

Marie Koenen, Wassend Graan. Uitg. Het Spectrum, Utrecht z.j.
Wanneer men een roman van Marie Koenen in handen neemt, weet men, te worden
ingeleid in het intieme Roomse Zuid-Limburgse familieleven. En wanneer men de
lectuur van haar laatste pennevrucht beëindigd heeft, is men dankbaar voor een der
grote voordelen der moderne romankunst, welke ons in staat stelt op indringende
wijze te kunnen kennisnemen van hetgeen Nederlanders ‘van een ander geloof’ tot
in het diepst van hun ziel beweegt. Want wat zouden wij, orthodox-protestanten,
eigenlijk weten van onze Roomse buurman zonder de moderne roman? Deze is, in
handen van een waarachtig kunstenaar, de bij uitstek heldere spiegel, die ons laat
zien hoe een diep gelovige roomse reageert op de zonde, op voor- en tegenspoed, op
geluk en leed.
Het werk van Marie Koenen, waarvan ik, wat de Limburgse romans betreft, Het
Hofke en De Andere noem, heeft altijd op mij de indruk gemaakt, te zijn geschreven
door een diep gelovige vrouw, die bovendien het vak van het romanschrijven tot in
de finesses verstaat. Men moet dan ook wel een verstokt anti-papist zijn om niet de
eigenaardige bekoring te ondergaan van het leven zoals deze Limburgse schrijfster
het ons voor ogen stelt. Dit leven staat mij als orthodox-protestant, heel wat nader
dan het uitzichtloze milieu waarmee W.F. Hermans, de Hollandse existentialist, ons
in zijn Tranen der Acacia's (Vervolgroman in Criterium) met harteloos en niets
ontziend realisme op de hoogte brengt.
In het werk van Marie Koenen trekt ons de wijze waarop de grote vragen van
zonde en genade het leven harer personages beheersen.
De roman Wassend Graan nu, die blijkbaar een overigens op zich zelf staand
vervolg is van een vroeger verschenen werk De Korrel in de Voor, begint met een
zeer goede beschrijving van een bruiloftsdag, in welk eerste hoofdstuk reeds alle
facetten aanwezig zijn voor de ontwikkeling der roman in de roman. Niettemin zijn
de eerste hoofdstukken wat overladen met personen en is de schrijfster niet altijd
geslaagd ons aanstonds deze mensen helder voor ogen te stellen (een euvel waaraan
ook Hendrika Kuyper-Van Oordt niet altijd ontkwam). Misschien geldt dit bezwaar
minder als men eerst De Korrel in de Voor gelezen heeft. Wie doorzet, wordt echter
beloond. Natuurlijk is er de rivaliteit tussen bedrijven en families, tussen arm en rijk
en in heel het gebeuren, de op- en neergang dezer levens, is niets menselijks vreemds.
Zelfs waagt Marie Koenen, de oudere schrijfster die volkomen vertrouwd is met de
diepste schuilhoeken van het mensenhart, zich aan het beschrijven van een
driehoeksverhouding.
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Weliswaar minder problematisch geworden als de echtgenoot van 't Rosalien is
gestorven, doch dan zijn er de reeds grote kinderen en het niet te onderschatten feit
dat Nelis de oudste knecht is, die 't Rosalien de kroon niet van het hoofd wil halen.
Marie Koenen speelt het klaar, zonder zich de wrevel van haar lezers op de hals
te halen, deze twee mensen hun nazomer te gunnen.
Dat het slot van het boek al te goedwillend naar een blij einde werd gecomponeerd,
is te opvallend om het te verzwijgen. De opstandigheid van de oudste zoon Frans is
zeker overtuigender beschreven dan zijn bekering. Ook hier dus, evenals in de
protestantse literatuur, de bekering het zwakke punt.
Maar als geheel is dit boek een welkome verfrissing in het labyrinth der moderne
na-oorlogse roman.
P.J.R.

Jos. Panhuysen, Rechtvaardigen en zondaars. Uitg. Het Spectrum, Utrecht.
De hoofdfiguur van dit boek, Olivia Doeve, is een journaliste, die van uit het
buitenland haar blad voorziet van artikelen, schetsmatige bijdragen over de plaatsen
en de eigenaardigheden der bewoners, waarmee zij op haar reizen kennismaakt. Zij
weet, dat zij hiermee voorziet in de behoefte van het krantenpubliek, hoewel ze zelf
de waarde van deze beschouwende reportage laag aanslaat en meedogenloos de
betrekkelijkheid er van onderscheidt. Misschien is de enige rechtvaardiging er van,
dat men ze graag leest... Wat wil men? Het is voor haar een eerlijke broodwinning.
Niet meer, maar ook niet minder. Een bakker maakt gebak, een meubelmaker meubels
en zij typt artikelen voor de consumptie.
Maar niet om hetgeen deze vrouw doet - schrijven, reizen in Spanje en Ameri-
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ka - doch om wat zij is, kiest Panhuysen haar als voorwerp van zijn analyse, en wie
de moeite neemt, hem geduldig te volgen, zal het niet ontgaan, hoe bekwaam (en
zeker niet oppervlakkig of onbezonnen) hij de generatie tussen de twee
wereldoorlogen typeert en ontleedt.
Had die generatie een levensbeschouwing? Neen, zij zocht er één, en zij zocht niet
gericht, doch in permanente aarzeling. In zekere zin wordt de oorlog een smeltkroes
voor al deze her-en-der gedrevenen, ook voor de figuren, welke Panhuysen schiep.
Zij worden genoopt tot een keuze; of liever, de ingrijpende gebeurtenis zelf brengt
scheiding van geesten, van kaf en koren, van ‘rechtvaardigen en zondaars’. De
schrijver ziet deze scheiding vertikaal, door alles en allen heen, en hiermee begrijpt
gij, lezer, dat Panhuysen het zich allesbehalve makkelijk heeft gemaakt.
Joh. v. H.

S.F. Witstein, Bekentenis aan Julien Delande. Contact, Amsterdam.
Dit debuut van Mejuffrouw Witstein is onbegrijpelijk knap geschreven en even
onbegrijpelijk knap van bouw en psychologie. Het is een bekentenis van een jonge
vrouw aan haar beminde, behelzend het relaas van haar leven, dat zij slechts behouden
kon door haar stiefvader het leven te benémen. Het boekje is zeker niet omwille van
de sensatie geschreven: het sensationele is er vreemd aan. En toch vervulde het sober
verslaan van de reeks van aanleidende oorzaken mij met walging. De stank werd me
te machtig. Daarenboven ontbreekt ook maar de geringste heenwijzing naar een
religieuze levensinhoud. Er is een nihilistisch negeren van de begrippen schuld en
kwaad in. Het gegeven zou een essay van een ervaren vak-psycholoog zeker waard
zijn; in de vorm van een novelle wekt deze geraffineerde uiteenrafeling van sadisme
en infame moraal hevige afkeer. En dit te meer, daar de in het boekje gestelde
bevrijding tevens de consequentie, de vervolmaking van de door de hoofdpersoon
ontvluchte perverse beïnvloeding is.
J.v.D.

Jacoba M. Vreugdenhil, Een meisje als Lientje. Bosch & Keuning N.V.,
Baarn.
Het is altijd moeilijk, een boek te bespreken, dat je zeer bewondert. Je móét haast je
toevlucht nemen tot het gebruik van gemeenplaatsen. Wie van een boek zegt, dat het
mooi is, zegt eigenlijk niets. Het woord ‘mooi’ is zó beduimeld en afgesleten, zó
vaak besnoeid, dat beeldenaar en randschrift zijn teloor gegaan. Wie niet door een
boek ontroerd werd, zal zich over de ontadeling van de door hem gebruikte woorden
gemakkelijker troosten, dan hij, die dat wèl werd. De laatste zou wel niéuwe woorden
willen gebruiken.
‘Een meisje als Lientje’ hééft mij ontroerd. Het is voor mij een van de beste romans
die na de oorlog in Nederland verschenen zijn. Jacoba Vreugdenhil heeft zich mijns
inziens met dit boek een plaats veroverd in de kopgroep der protestantse schrijvers.
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De compositie is zeer origineel. In een grote havenstad wordt een jong, opvallend
mooi meisje door een vrachtauto doodgereden. Hiervan wordt aan een aantal mensen
mededeling gedaan, en telkens wanneer deze mededeling gelezen wordt, vertelt het
boek van de plaats, die Lientje Otten in een bepaald leven of in een bepaalde
levenssfeer heeft ingenomen. Zo wordt voor onze ogen door middel van verhaal en
vertelling het beeld van Lientje opgetrokken.
Wie hierbij wil spreken van een goede vondst, van een op gelukkige wijze het nu
eens anders dan anders doen, slaat de plank toch wel kennelijk mis. Want de inhoud
zèlf geeft aan, dat de schrijfster niet anders kon, dan deze stof zó behandelen. Lientje
Otten is een ongelovig meisje, een meisje van de wereld, dat in haar leven met
allerhande christenen in aanraking komt. Maar de Blijde Boodschap wordt haar op
zo gebrèkkige wijze gebracht. Lientje is het object van vriendschap en van begeerte,
van jalouzie en van belangstelling, van collegiale gevoelens en van wat al niet meer,
maar wie bekommert zich om haar eeuwig heil? Pas als zij gestorven is, begint déze
schuld bij haar ‘naasten’ bewust te worden. En juist déze schuld is het, die de
schrijfster tot schrijvens toe bewogen heeft, het is in letterlijke zin haar motief. Het
is er haar helemaal niet om te doen, eens op een buitenissige wijze een meisjesleven
te beschrijven. Zij is teveel romancière om niet te weten, dat je dan het slot niet
vooruit moet geven, want dat haalt de spanning maar weg. Maar wat zij beschrijven
wil, begint inderdaad bij Lientjes dood: het inzicht in de collectieve schuld ten
opzichte van meisjes als Lientje. Zij, de schrijfster, kón niet anders dan eerst na
Lientjes dood, haar, neen, óns leven beschrijven. O traagheid van het
wereldgelijkvormig hart, dat toch brandende in ons moest zijn.
Dit boek heeft vele hoofdpersonen, alleen Lientje is er geen hoofdpersoon in.
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De schrijfster had ons, wat zij zeggen wilde, moeilijk harder kunnen zeggen dan op
deze wijze. Zij legt deze schrik op ons: dat wij zomaar vergeten zijn, dat onze eerste
aardse taak het ons bekommeren om de ziel van onze naaste moet wezen, onverschillig
of zij onze typiste is, onze vriendin, onze meerdere of onze mindere, onze aangebedene
of onze rivale. Maar hiermede is over de structuur van dit merkwaardige boek nog
lang niet alles gezegd. Tot nu toe ging alles over de schering. Nu komt de inslag. De
auteur brengt ons het gehele boek door, de beroemde sprookjesfiguur van Andersens
Kleine Zeemeermin in de gedachten. De Kleine Zeemeermin hunkerde immers naar
een onsterfelijke ziel? Waarom hunkerde juist zij? Dat is het levensgeheim en achter
alle levensgeheimen staat God. Daarom stèlt Andersen dat, en verkláárt het niet, ook
niet op sprookjeswijze. En daar alle levensverschijnselen een eenheid vormen, wordt
dat verlangen naar onsterfelijkheid tot een alles beheersende hartstocht door de liefde
tot de prins. Zij zal haar onsterfelijke ziel krijgen, zo wordt haar aangezegd, als zij
de prins weet te huwen. Maar de prins herkent haar niet als de liefste, en trouwt met
een doodgewone prinses. Doch God is barmhartiger dan alle psychologie en alle
causale verbanden. Bij Hem is geen noodlot. Hij schept in Zijn liefde een weg van
Liefde tot de onsterfelijkheid, die de Kleine Zeemeermin alle lijden waard was. En
in haar kinderlijk hart werden terecht alle vormen van liefde als zijden van een en
dezelfde zaak ervaren.
Zo ook Lientje. Ook in haar leeft het verlangen naar het geluk der gelovigen. Door
wat en hoe? God staat achter alle dingen. Maar ook haar gaat de prins voorbij. De
prins, dat is in dit geval een rechtzinnig-gelovige jonge man, een door en door
fatsoenlijke, normale jongen met ambities, die zich veilig weet in zijn J.V.- erschap,
zijn geijkt geloof en zijn zuivere Kerk. De schrijfster hoont deze dingen niet,
integendeel. De prins blijft een prins. Maar zij laat ons zien, dat dit alles niet
voldoende is, neen, zo beschamend, zo tragisch onvoldoende, als er de grote Liefde
niet is.
Lientje wordt in dit boek niet in de hemel geschreven of er buiten: hoe zou de
schrijfster het weten? Zij schrijft trouwens niet over Lientje. Maar zij geeft door
middel van het sprookje wel een aanwijzing: God is een God des ontfermens. Dit is
niet een tekort in het verhaal, het is veel meer een verdienste. Het accentueert het
tragische in de situatie: Lientje is dood en wat weten wij van de doden? Waar de
boom valt, daar blijft hij liggen. Zij is temidden van ons gestorven zonder dat wij
haar ‘staat’ wisten.
Er zou van dit mooie boek nog zóveel te zeggen zijn, dat deze recensie de gewenste
omvang van een boekbespreking verre overschrijden zou. Ik moet mij daarom
beperken. Wel wil ik nog wijzen op de merkwaardigheid, dat het water een zeer op
de voorgrond tredend element is In het decor: de rivier, de parkvijver, de zee... - Het
boek ontleent er boeiende vormen aan en belaadt het met symboliek: de dood bij de
rivier die in eindeloze regelmaat stroomt naar de eindeloze zee... De kleine liefde bij
de burgerlijk-idyllische vijver.
De stijl is vlot, puntig, levendig, doet nergens mooi aan. De taal dringt zich niet
door fraaiheid op. Dit is niet ènkel verdienste. Dat de schrijfster van ‘Zeven
paedagogen en ik’ van de ironie weet gebruik te maken, behoeft niet te verwonderen.
Maar in dit boek is het een lichtelijk trieste, een tamelijk hulpeloze ironie, die zich
wonderwel bij het verhaal aanpast. De stem van het hart klinkt in het algemeen
schuchter door; de schrijfster houdt, angstvallig bijna, afstand. Maar juist tengevolge
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van deze soberheid weet Jacoba M. Vreugdenhil zo diep te ontroeren wanneer die
stem luide doorbreekt. In dit boek spreekt deze dan Schriftwoorden, die ons daardoor
als nieuw in de oren klinken.
Zeer geslaagd ook schijnt mij de tekening der verscheiden milieu's: vooral het wel
rijkelijk lange gedeelte aan het kantoor van Harveld gewijd, is qua tekening heel
goed. De dialogen zijn hier, zoals in heel het boek, zeer natuurlijk. Laat ons hopen,
dat de schrijfster, die zo uitstekend ensceneren kan, ons nog met werk zal verrassen,
waarin zij zich ten volle in situatie en dialoog geven zal: het drama. Resumerend kan
ik niet anders zeggen dan dat ‘Een meisje als Lientje’ een rijk en apart boek is. Het
is een beschamend en ontroerend boek, dat ons ten gevolge van zijn knappe bouw
(hoe belangrijk is toch de techniek), zijn verontrustende boodschap dusdanig brengt,
dat wij er niet aan ontkomen kunnen.
J.v.D.

Stephan Zweig, Amok. Vert. Reinier P. Sterkenburg. N.V. Ned.
Boekenimport en uitgevers Mij, A'dam.
De Duitse ondertitel van deze 5 novellen luidt: Novellen der Leidenschaft.
Leidenschaft is hier, zoals meestal, geslachtelijke passie. De persoon, die daarvan
bezeten raakt, scheurt zich los uit zijn omgeving, waar hij zich meestal verveelde,
en be-
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drijft amok. De drift verliest haar normaal karakter en groeit monsterachtig uit. - Een
andere opvallende eigenschap van de passie is haar kosmisch karakter. Zweig heeft
dat breed uitgewerkt in ‘De vrouw en het landschap’ en ‘Een fantastische avond’.
Het landschap, de menigte worden geschetst als behept met sexuele potentie. Hier
pakt Zweig's psychologische scherpte wel het meest. De passie is zo heftig omdat
ze een hindernis op haar weg vindt. Ze verkrijgt niet de vervulling van haar begeerte,
omdat ze op iets denkbeeldigs is gericht. Het is haar ook nooit te doen om echte
gemeenschap. Ergens spreekt één van de handelend-gedreven personen van een
nieuwsgierigheid die zich tot in de dood begeven wil. Dit is maar geen literair middel
tot versterking van het effect. De doodsgedachte is wetenschappelijk gefundeerd.
Sinds Freud is het oeroud ritueel der liefdesbegeerte ontdaan van alle romantische
nevel. De analyse heeft het blootgelegd en ontluisterd. - Deze verzakelijking bepaalt
ook 't karakter van deze novellen. Ze zijn psychologisch raak, schaamteloos raak, al
te zwaar gedetailleerd en in hun obsessie en perverse natuur afzichtelijk en monotoon.
Wat zou toch wel de waarde zijn van dit proza, wanneer eens de sexuele rage zal
zijn uitgewoed? Hoe is het toch mogelijk dat men een novelle als ‘De Amokmaker’
acht te raken aan de diepste problemen van leven en dood, zoals de uitgever in
hooggestemd proza doet. ‘De Amokmaker’ is een onsmakelijke en daarbij
onwaarschijnlijke draak, alleen al omdat alle gebeurtenissen vervormd zijn naar het
patroon van de hartstocht.
Het lijkt me toe, dat er een betere keuze te doen ware geweest uit het onvertaalde
werk van Stephan Zweig. Zo zijn de essay's (‘Kampf mit dem Dämon’ en ‘Drei
Meister’) nog niet vertaald en ook in het Duits bij Bermann Fischer nog niet herdrukt.
Ou.

Jan Mens, Meester Rembrandt N.V. Kosmos, Amsterdam-Antwerpen 1947.
IIe druk.
Deze buitengewoon verzorgd uitgegeven roman is me niet meegevallen. De auteur
verstaat het vak en dat is veel waard. Het boek laat zich dan ook vlot lezen; er is
behoorlijke plastiek en de verhaaltrant is vrij boeiend. Maar een historische roman
stelt bijzondere eisen en zeker een roman over het leven van Rembrandt. Een roman
wordt niet historisch door het hier en daar gebruiken van verouderde taalvormen, en
de sfeer uit de Gouden Eeuw krijg je niet door een molenaar tegen zijn zoon te laten
zeggen, dat hij in kleine dingen niet verkwistend moet zijn, omdat zo de republiek
niet groot geworden is. Dat doet mij denken aan het chauvinistische
schoolboekjesschema, dat van alle poorters helden maakt en van alle regenten heroën.
Zo bont maakt Jan Mens het wel niet, maar wezenlijk is er niet- zo veel verschil. Het
boek tast nergens het geijkte gouden eeuw-beeld aan. Dat is het goed recht van de
schrijver. Maar het goed recht van de lezer is er niet in te geloven. Ook mag ik van
de schrijver verwachten, dat hij een poging zal doen, de figuur van Rembrandt te
doorlichten. Waarom schrijft hij anders over hem? Ik wil nog vergeten, dat de jonge
Rembrandt zo nu en dan dingen zegt die, zeker naar hun vorm, bedenkelijk veel
lijken op wat je bij een impressionist-van-nu te horen kunt krijgen. Erger is, dat de
auteur bij de latere Rembrandt volkomen in gebreke is gebleven: hij is in feiten en
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omstandigheden blijven steken; hij kiest, ook waar zijn hoofdpersoon faalde,
herhaaldelijk diens partij en kan dus niet anders dan aan de buitenkant blijven.
Hinderlijk is, dat geen poging wordt gedaan, objectief te blijven bij de behandeling
van het conflict tussen Rembrandt en de kerk. Bij dit alles is deze roman een heel
leesbaar boek gebleven. Een mens kan ook teveel willen. Maar als je het boek, met
een beetje moeite, uitgekregen hebt, verzucht je toch: aardig, maar wat hèb je er
eigenlijk aan?
J.v.D.

Ernest Hemingway, De groene heuvelen van Afrika, Zebra-boek No. 2.
Vert.: J.F. Kliphuis. Republiek der Letteren, Amsterdam.
Alles wat Hemingway schrijft is goed geschreven en de moeite van het lezen waard.
‘De groene heuvelen van Afrika’ is avontuurlijk genoeg en het is goed vertaald óók,
maar zelfs de beroemde auteur van deze jachtverhalen kan me niet verzoenen met
het uit louter vermaak en dan nog gereglementeerd doden van edele, grote dieren.
Het lijkt me zo infantiel: zo echt iets van het verwende, drakerige jongetje, dat alles
kapot mag maken wat-ie wil, behalve het dressoir en zo, dàt wil pappie niet hebben.
En als Hemingway dan maar niet zo harteloos geestig deed! Hij doet in dit boekje
te dik, te geweldig. Maar liefhebbers van dit soort van verhalen kunnen aan dit boekje
hun hart ophalen.
De uitvoering is slecht. Als we zó het boek goedkoop moeten krijgen, kunnen we
't beter niet krijgen.
J.v.D.
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Stem van zuid-afrika
C.M. van den Heever, Anderkant die berge; dez., Generaal J.B.M. Herzog;
Sarel Marais, Twaalf Afrikaanse kortverhale; P.J. Nienaber, Afrikaanse
skrywers aan die woord. Alle uitgaven van Die Afrikaanse Pers-Boekhandel,
Johannesburg.
De jaren van de tweede wereldoorlog hebben voor de Afrikaanse literatuur weinig
nieuws gebracht. Zowel op het gebied van de poëzie als op dat van het proza komen
we slechts enkele ons nog onbekende namen tegen. De belangrijkste dichters zijn
nog steeds de gebroeders N.P. van Wyk Louw en W.E.G. Louw; daarnaast mag de
dichteres Elisabeth Eybers niet onvermeld blijven. De voornaamste romanschrijver
is nog altijd C.M. van den Heever.
Aanvankelijk schreef Van den Heever ook verzen, maar bij hem won het proza
het van de poëzie, met het gevolg dat hij thans een respectabele reeks novellenbundels
en romans op zijn naam heeft staan. Verschillende van deze boeken hebben we
vroeger reeds besproken, in jaarlijkse kronieken, afgedrukt in Opwaartsche Wegen,
De Werkplaats en Stemmen des Tijds; wij willen nu aan de daarin genoemde titels
nog twee nieuwe toevoegen: Van aangesig tof aangesig en Anderkant die berge.
Over het laatste boek volgen hier nog enkele opmerkingen. Aanstonds valt het op
dat in deze roman op geen enkele wijze de invloed van de schokkende gebeurtenissen
der laatste jaren merkbaar is. Het verhaal zou ook een kwarteeuw geleden geschreven
kunnen zijn. Het verplaatst ons naar het midden van de vorige eeuw, als verschillende
Boeren, gedreven door zwerflust en het verlangen vrij te zijn, hun weinige bezittingen
op hun wagens laden en met hun gezin, hun vee, trekken gaan in Noordelijke richting.
Ook Jacob de Jager neemt deel aan deze algemene trek; hij vestigt zich aan de oever
van de Vaalrivier. Hier verovert hij op de wildernis een welvarende boerderij. Maar
er komen buren, Willem Pelser en zijn gezin, en deze Pelser is een vreemde man,
die veel praat maar weinig presteert, die zich zeer godsdienstig voordoet, maar zo
nu en dan springt hij uit de band, drinkt en danst. Tegenover vrouw en kinderen is
hij een tiran en het gevolg is dat zijn oudste zoon Skalk niet uitgroeit tot een
harmonisch mens; hij tobt met een sterk minderwaardigheidsgevoel en heeft een
neiging tot liegen en bedriegen. Wanneer deze Skalk trouwt met Malie, de dochter
van Jacob de Jager, moet het wel op een mislukking uitlopen. Malie weet, hoe groot
haar liefde ook is, haar man niet blijvend aan zich te binden, en tenslotte verlaat zij
Skalk, keert zij met haar dochtertje naar haar ouders terug. De oude zwerflust was
in De Jager bijna gestorven, maar als Malie hem vraagt of zij niet verhuizen kunnen,
staat de begeerte naar vrijheid, zo machtig in zijn jonge jaren, opnieuw in hem op.
Zijn zoon, die een boerderij drijft naast de zijne, sluit zich bij hem aan en in twee
wagens trekt de familie over de bergen, een onbekende toekomst tegen.
Het gegeven is, als heel de geschiedenis der Boeren waaraan het werd ontleend,
biezonder sympathiek, maar Van den Heever is er niet in geslaagd er een historisch
zuiver verhaal van te maken. Zijn eigen, moderne, levensgevoel laat zich hier en
daar gelden, en het gevolg is dat het anderssoortige in deze mensen niet voldoende
tot zijn recht komt. Het blijft dan ook te veel een beschrijving van buiten af - totdat
het huwelijk tussen Skalk en Malie getekend wordt, met zijn algemeen-menselijke
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inslag; eerst wanneer dit gegeven aan de orde komt, voelen we hoe onze aandacht,
aanvankelijk nog verdeeld, zich spannen gaat.
Het duidelijkst komt dit gemis aan objectiviteit tot uiting wanneer er gesproken
wordt over godsdienstige ervaringen. De hier beschreven personen zijn Calvinisten.
Vooral het geloofsleven van Jacob de Jager wordt ons uitvoerig getekend, maar de
wijze waarop dit geschiedt, kan ons niet geheel bevredigen. Typisch Calvinistische
kenmerken, als b.v. de neiging rampen als een straf van God te beschouwen, worden
wel genoemd, maar zij missen tezeer de gloed der overtuiging. Warmte krijgen de
godsdienstige gevoelens van De Jager eerst door naast deze Calvinistische kenmerken
óók een pantheïstische trek. Maar in hoeverre zou deze Boer, had hij ooit geleefd,
zich ooit door overwegingen van pantheïstische aard hebben laten leiden? Zou hij
die niet als heidens hebben verworpen? Doet hier de persoonlijke voorkeur van de
schrijver niet afbreuk aan de historische werkelijkheid?
Overigens is Anderkant die berge een roman die vele goede hoedanigheden bezit.
De natuurbeschrijving is voortreffelijk, en Van den Heever verstaat de kunst de
gebeurtenissen weer te geven naar de innerlijke betekenis meer nog dan naar de
uiterlijke gedaante, zonder dat het verschaal erbij aan spanning inboet. Behalve deze
roman schreef Van den Heever nog een uitvoerig werk over Generaal J.B.M. Herzog,
en hoezeer dit
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boekwerk in Zuid-Afrika zelf wordt gewaardeerd, blijkt wel uit het feit, dat er,
ondanks een aanzienlijke omvang en dientengevolge hoge prijs, binnen korte tijd
reeds een herdruk noodzakelijk was. Voor het verstaan van de persoonlijkheid van
generaal Herzog is het van de grootste betekenis. Niet slechts heeft Van den Heever
de oud-premier persoonlijk gekend, en heeft deze kennismaking geleid tot waardering,
ja ontzag. Maar Herzog heeft Van den Heever ook het materiaal verschaft, dat hij
voor deze levensbeschrijving nodig had en de moeilijkste gedeelten hebben zij beiden,
schrijver en beschrevene, tot in biezonderheden met elkander besproken. Dank zij
dit nauwe contact is het Van den Heever gelukt veel te verklaren wat in het leven en
het werk van generaal Herzog anders misschien raadselachtig zou zijn gebleven. De
persoonlijkheid van Herzog, met vooral een sterk juridische inslag, spreekt niet
onmiddellijk aan. Uit het boek van Van den Heever leren wij zijn karakter begrijpen,
en we prijzen de onverzettelijkheid waarmee hij, in de jaren na de tweede
Boerenoorlog vooral, de Zuid-Afrikaanse cultuur verdedigde, haar wist te behoeden
voor algehele ondergang.
Hoe weinig er veranderde, zeker op het gebied van het proza, blijkt ook nog uit
de verzameling Twaalf Afrikaanse kortverhale, die Sarel Marais heeft uitgegeven.
De namen van de medewerkers aan dit boekje staan in een bonte rij vermeld op de
omslag. We vinden er weinig nieuwe onder: Jaco van der Merwe, M.J. Harris;
daarentegen zijn er vele oude bekenden: Eugene Marais, Leon Maré, D.F. Malherbe,
Sangiro, Jachem van Bruggen. Onder deze twaalf kortverhale is er slechts een heel
enkele dat, in het Nederlands vertaald, de naam novelle zou verdienen. Een novelle
is een wereldje op zichzelf, en déze schetsen geven flarden van leven; vandaar dat
zij eerder de indruk wekken voorstudies te zijn voor belangrijker werk of fragmenten
van werk dat onvoltooid bleef.
Tenslotte deed P.J. Nienaber, met zijn Afrikaanse skrywers aan die woord, voor
Zuid-Afrika, wat D'Oliveira met zijn bekende boekjes De mannen van '80 aan het
woord en De jongere generatie, deed voor onze eigen moderne literatuur. Deze lector
aan de Universiteit van de Witwatersrand is een onvermoeid popularisator en als
zodanig valt zijn betekenis voor de hedendaagse Zuid-Afrikaanse letterkunde hoog
te schatten. Deze letterkunde moet, wil zij levensvatbaarheid hebben, in nauw contact
staan met het volk; zij moet bij dit volk begrip, liever nog instemming vinden. Dit
alles is niet mogelijk zonder dat er bemiddelaars zijn en een van deze noodzakelijke
bemiddelaars, de ijverigste van al, is P.J. Nienaber. In het hierboven genoemde boek
verzamelde hij wat verschillende schrijvers over hun werk vertellen wilden, en mocht
het om de een of andere reden niet mogelijk zijn dat zij zelf hun werk inleidden, dan
voorzag hij in deze leemte door artikelen over hen af te drukken die dit werk op
biezondere wijze typeren of hij verzocht een familielid of een zeer intieme vriend
zijn indrukken vast te leggen. Op deze wijze ontstond er een boek dat niet slechts
voor het contact tussen het Afrikaanse volk en zijn schrijvers betekenis heeft, maar
dat ook ons Nederlanders helpen kan om deze schrijvers nader te leren kennen. Wij
leven te ver van het eigenlijke terrein der Afrikaanse letterkundige werkzaamheid
verwijderd; dit maakt dat wij maar al te dikwijls moeilijk kunnen komen tot een
oprechte belangstelling en straks een warme waardering. Met dit boek komen de
Afrikaanse schrijvers als het ware korte tijd bij ons op bezoek. De stem van
Zuid-Afrika klinkt even òp in onze huiskamers.
J. Haantjes.
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Poëzie
J.M. Hondius, Het bont gewaad, gedichten. C.A.J. van Dishoeck, Bussum
1947.
Er zijn schilders en amateur-schilders, en zo zijn er ook dichters en amateur-dichters.
Maar zomin als iedere amateurschilder een Zondagsjager is, evenmin is elke
amateur-dichter daarom ook een prutser.
Wat brengt mij er toe, de heer Hondius het stempel ‘amateur-dichter’ op te drukken?
Ik weet tenslotte niets meer van hem dan ik uit zijn boekjes lees. Deze dichter kent
zijn taal, en ze is onder zijn handen willig en lenig. Zijn rhythmen zijn vrij binnen
welbepaalde grenzen; zij doen mij geregeld aan de lyrische partijen van een antieke
tragedie denken. De inhoud van zijn verzen is zinrijk en verfijnd. Maar de oorzaak
ligt in de eerste plaats juist in die atmosfeer van beschaving, die mij uit dit werk
tegemoet komt en die - opmerkelijkerwijs - tegenwoordig onder dichters steeds
zeldzamer wordt. Dit is geen bentgenoot. En dan zijn er vooral de vele, niet zelden
samengestelde bijvoegelijke naamwoorden, welgekozen, kleurig, maar toch effecten
die zijn ‘aangebracht’ Wie zo schilderend en overpeinzend dicht, dicht tenslotte van
de buitenkant. En het is de roep uit de diepte, die de dichter maakt.
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Of is dit ook maar een modern vooroordeel. Naar antieke maatstaven zou er
waarschijnlijk geen enkele aarzeling zijn om J.M. Hondius voluit dichter te noemen
- zij het dan misschien een Alexandrijn of een van de zilveren Latiniteit. In elk geval
heb ik de lectuur van dit boekje zeer gewaardeerd, en ik zal het eerder nog eens
opslaan dan menig uit nood geboren beroepswerk. De veelververige rok distingeert
deze dichter inderdaad van het gros zijner broederen. En zo begin ik te begrijpen,
dat ik de betiteling als boven eigenlijk als compliment bedoeld heb.
J.D.

H.P.G. de Wringer, Verstoorde feesten, Helikon no. 31. A.A.M. Stols,
's-Gravenhage, 1946.
H.P.G. de Wringer is - voorzover ik hem uit dit boekje leer kennen - een normaal
gezond en evenwichtig mens, die een normaal gezond en evenwichtig leven leidt en
zal leiden. Omdat hij gevoeligheid bezit en kennis van poëtische requisieten, is hem
dat onuitstaanbaar. Zijn werk is handig en vaak aardig, het laat zich zonder ernstige
stoornis lezen en brengt geen enkele verrassing. Het is een regenachtig geval, maar
na regen komt zonneschijn.
Deze dichter kan wel beschrijven en een sfeer suggereren. Een kwaliteit van het
werk zou kunnen zijn, dat het soms zo simpel en vanzelfsprekend klinkt. Maar zal
dit werkelijk tot een kwaliteit worden, dan moet men iets te zeggen hebben. De
Wringer evenwel doet zijn naam geen eer aan.
J.D.

W.H. Stenfert Kroese, Op zoek naar uitzicht. C.J.A. van Dishoeck, 1946.
Dit vind ik een raadselachtig boekje. Vele van de verzen erin herinneren mij aan het
verhaal van Bruintje Beer, dat zich immers zowel van proza als van poëzie
onderscheidt door het van tijd tot tijd opduiken van woorden die helemaal of half of
op zonderlinge wijze rijmen op andere woorden, die we al gehad hebben. Rhythme?
Men kan er over twisten: of het is er niet, of het is zo star als een tam-tam. Dan een
vliegenplaag van germanismen, waaronder hoogst ongebruikelijke. Nog nooit heb
ik de Nederlandse taal zo zien mishandelen op geschept papier. De syntaxis doet mij
denken aan de brieven van deftige dames, wier zinsbouw verstoord is doordat ze niet
gewend zijn Hollands te spreken. Sommige gedichten van W.H. Stenfert Kroese
hebben deze gebreken in mindere, soms in veel mindere mate (een enkel is werkelijk
wat ‘losgezongen’), maar ze blijven toch altijd krampachtig, kunstmatig, doorschoten
van vreemde scheuten van dichterlijkheid. Want dat is het zonderlingste: die
dichterlijke glinsteringen, als weggesmeten sardineblikjes op deze berg taalpuin.
Begrijp ik er iets van. dan is dit iets maniakaals, dit moeten, dit tot elke prijs willen
zingen met de wetenschap 't niet te kunnen (zie ‘Vergelijking’ en ‘Onmacht’). Het
is mij dan ook onmogelijk, de schrijver iets euvel te duiden; maar wel kan men de
uitgever verwijten, dat hij ons niet althans een groot deel van deze bundel bespaard
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heeft. Hij heeft zelfs de meest simpele fouten niet gecorrigeerd (bv. na den jacht,
groen van mosch).
J.D.

Jan van Gelder, Droom en werkelijkheid, Helikon no. 32. A.A.M. Stols,
's-Gravenhage 1946.
Sommige dichters zijn aan de droom verslaafd. Zij kweken die aan, maar de geur
van hun lofoffer doet mij vaak denken aan de eigen teelt, die wij in de oorlog rookten.
Andere dichters hebben van het dromen tabak. Niet omdat zij de droom hebben
afgezworen, want dat zou het einde van de dichter zijn; maar omdat de dromen, die
er alzo in het leven (ook door dichters) gedroomd worden, noch met deze, noch met
een hogere werkelijkheid iets van doen hebben.
Jan van Gelder behoort tot de laatsten. Hij weet de dingen scherp uit elkaar te
houden, hij verwisselt de waarden niet. Terecht kiest hij uit Xenophones Anabasis
het aardige motto: Daarop zonden zij in de nacht Democrates uit Temenion op
verkenning........; want van hem was ook al vroeger de betrouwbaarheid gebleken,
waarmede hij wat er was, als (er) zijnde, wat er niet was, als (er) niet zijnde
rapporteerde’.
Deze dichter is soms bepaald niet handig. Een enkele maal zou men wensen, dat
hij zich maar van het goede proza had bediend. Maar behalve op de plaatsen, waar
hij zichzelf herhaalt, is hij steeds interessant. Neemt het bundeltje gaandeweg aan
‘inhoud’ toe, poëtisch vind ik het begin het sterkst: Petit album de Jeunesse 1 en 3;
vooral dit laatste, een soort ‘symphonie in geel’, eindigende met ‘het nooit geziene
geel van violet’.
Opmerking verdient nog, dat de plaats van de rozen bij Bertus Aafjes bij deze
dichter wordt ingenomen door de egelantier. Schijnbaar natuurlijker, eigenlijk nog
litterairder.
J.D.
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Luc van Hoek, Grisaille. Uitg. W. Bergmans, Tilburg.
Een klein bundeltje eenvoudige, symphatieke verzen: door en door gezond van geest.
Er klinkt de blijmoedige levensaanvaarding van de christen in, die de vreugden en
het leed van alle dag zonder bijsmaak van Weltschmertz genieten en doorleven durft.
Een Brabants bundeltje: nergens zwaar op de hand, nergens leeg. Er staan een paar
mooie balladen in.
J.v.D.

Josef Cohen, Gedichten. Erven A. de Jager, Groningen 1946.
Het is een eigenaardig geval met deze gedichten. De meeste ervan zijn onvoldragen;
ze zitten vol lege woorden; verscheidene ervan zijn niet meer dan rijmpjes. De dichter
is er sentimenteel, romantisch en troosteloos in. Het is bijna alles zwevend-poëtisch,
puberaal. Hij schrikt niet terug van banaliteiten of het massaal gebruik van titteltjes.
En toch klinkt in sommige gedichten de toon van het hart door, zoals in ‘Putters’,
dat ontroerende en gave regels heeft naast ‘het elastiek zwol blauw op’ in plaats van
‘je hand zwol blauw op, als je het elastiek er om wond’. Een dergelijke fout is
typerend. Slordigheid en gebrek aan zelfkritiek, gevoegd bij een zwak talent, maken
dit bundeltje waardeloos.
J.v.D.

Gerrit Achterberg, En Jezus schreef in 't zand. D.A. Daamen, Den Haag
1947.
Dit boekje telt 36 pag.; 18 ervan zijn met verzen bedrukt. En al zijn die verzen van
Achterberg, je wordt toch een beetje kriegel, als je bij het doorbladeren niet goed
weet of je nu een schetsboek of een gedichtenbundel ter hand genomen hebt. De titel
wijst al op het religieus karakter van de gedichten. Zij lopen naar de vorm nogal
uiteen. Zeker bij Achterberg betekent verschil van vorm, verschil van instelling. Het
bundeltje is dan ook alleen hierom al belangrijk, omdat het de ontwikkeling van
Achterberg illustreert: het is een schetskaart van de gevolgde route. Niettegenstaande
de merkwaardige vorm is Reiziger ‘doet’ Golgotha een traditioneel-christelijk vers;
latere verzen bewijzen het versmallen van de frontsector en het verhevigen van de
strijd: de geweldpleging op het woord neemt een aanvang. De worsteling met God
gaat over in de worsteling met de dood. Dat is geen terugval, geen verlies, het is
winst. Want het eerste gevecht eindigt altijd in de vrede des harten, die kern en kiem
is van het nooit aflatend verzet tegen de dood. De gelovige berust nooit in het verderf.
In dit bundeltje staan verzen, die zo van deze militante vrede vervuld zijn, dat ze
lang in je blijven doorspreken: Bekeering, Pinksteren, Triniteit. Maar ook Gebed en
vooral Code, Mozaiek en Deoïde zijn prachtige verzen, doordrenkt van geloof en
gespannen van verweer.
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Bij ‘knappe’ dichters krijg je soms de indruk, dat zij zelf van sommige ‘fraaie’
verzen zeer genoten moeten hebben. In die verzen is dan iets van de behaagzieke
vrouw. Bij Achterberg heb je dat gevoel nooit. Hij is knap uit noodzaak. Hij heeft
van de nood een deugd gemaakt. Zijn ontroering doet het niet met minder, hij heeft
maar knap te zijn. Zo vecht hij op zijn eenzame voorpost, ook voor ons, zijn lezers.
Maar toch niet troosteloos. Want
Die ons heeft liefgehad,
vervult vannacht de wet.

J.v.D.

Herman Salomonson (Melis Stoke), Recrutenschool en andere
gevangenisverzen, met een inleiding van Jhr Mr A.K.C. de Brauw; A.A.M.
Stols, 1946 's-Gravenhage.
Wie inleiding en verzen gelezen heeft, gevoelt niet veel lust van deze uitgave veel
te zeggen. Wat moet je zeggen, als je met een zó groot geloof, een zó brandende
liefde geconfronteerd bent geweest? Er is schaamte en verering en deze gedachte:
wat was Salomonson groot en wat ben ik klein. Naast het wonder door Christus
gewrocht: dat een zondig mens zo zuiver kan worden als Melis Stoke en zoveel
dragen kan, verliezen de wonderen van wetenschap en kunst hun waarde. Voor de
gelovige is er in dit alles deze diep-in blijmakende troost, dat Christus de satanische
machten gebruikt tot het grondvesten van Zijn Koninkrijk.
Salomonson was geen groot, geen origineel dichter, maar hij was groot als mens
dank zij Gods genade. Dat is onvergelijkelijk veel belangrijker. Hiermee wil ik niets
afdoen van de eis tot kwaliteit. Maar in laatste instantie wordt het oordeel over
menselijke daden niet bepaald naar aesthetische maatstaven, doch naar die van het
geloof en de liefde. Let wel: in laatste instantie. Laten we nooit vergeten, dat het
geloof zelf uitdrijft tot het schone.
Deze gedichten zijn ook naar de vorm uitstekend verzorgd, doch hun toon is niet
modern. Het baart verwondering, dat onder zo moeilijke omstandigheden, de dichter
zozeer vakman gebleven is. Ook hierin zij Melis Stoke ons allen ten voorbeeld.
J.v.D.
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Diversen
Ernst Wiechert, De dichter in de branding des tijds. L.J. Veens
Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam z.j.
Dit boekje bevat in vertaling de rede, die de bekende - en door het laatste
internationale PEN-congres nog meer bekend geworden - Duitse schrijver Ernst
Wiechert in 1935 in het auditorium maximum van de universiteit te München hield
voor een gehoor van studenten. Hoewel met het oog op de acute politieke gevaren
in voorzichtige en soms ietwat zijdelingse woorden gevat, vormt ze toch een aan
duidelijkheid niets te wensen overlatend en indrukwekkend protest tegen de geest
van het toenmalige Duitsland. De rede, die in afschriften clandestien van hand tot
hand ging, werd pas in 1945 in Zwitserland gedrukt.
Vooraf gaat een inleiding, waarin de vertaler (?) Nico Rost in stijve dialoogvorm
een overzicht wil geven van de literaire situatie in Duitsland omstreeks 1933. Hij
werkt met dit soort glasheldere onderscheidingen en schrille tegenstellingen:
(betreffende de Nederlandse auteur Van Randwijk) ‘Zijn conservatisme op literair
gebied deed hem geenszins bij de politieke reactie belanden - integendeel hij werd
een der leiders van het verzet’. Het resultaat is dan ook meer, dat wordt aangetoond
hoe weinig met de begrippen progressief en reactionnair is aan te vangen, dan dat
we een duidelijk beeld krijgen van de geestelijke tegenstellingen onder de Duitse
schrijvers.
Dan volgt de rede van Wiechert. Inderdaad, schoon en ontroerend. En zeker mag
niet vergeten worden, welk een besef van roeping bleek uit de moed, nodig om haar
uit te spreken in die omstandigheden. Toch ontleent het boekje er niet ten onrechte
dit motto aan: ‘Want de weg, die de geschiedenis van een mensengeslacht volgt,
wordt niet door de letterkundige producten van dit geslacht gerechtvaardigd, maar
alleen door de vruchten, die het volgende geslacht uit de handen van zijn voorganger
ontvangt’. Niet voor niets handelt de rede over de verhouding van de dichter tot zijn
tijd. Zeker was hier sprake van een tegenstelling naar de geest. Maar geest is dan
meer te verstaan als levenshouding dan als ‘beginsel’.
Wie Ernst Wiecherts roman ‘Das einfache Leben’ bijvoorbeeld gelezen heeft, zal
tot de ontdekking gekomen zijn, dat dit prachtige en aangrijpende boek zich naar de
geest niet wezenlijk onderscheidt van de ideologie van het nationaal-socialisme,
hoezeer het er door zijn allure, horizon en diepte van verschilt. Een pijnlijke
ontdekking, vooral voor een dichter, en helaas ook iets dat niet vergeten mag worden.
Het is niet de dichter, maar de christen, die het wapen tegen deze geest, de medicijn
voor deze kwaal bezit.
J.D.

Dr J.C.H. de Pater, Jan van Hout.
Dr A. de Fouw Jr, Onbekende Raadpensionarissen.
D.A. Daamen's Uitg. Mij. N.V., '-s-Gravenhage 1946.
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Dit zijn twee geschiedkundige werkjes, die enkele minder algemeen bekende figuren
uit onze vaderlandse geschiedenis bredere bekendheid willen geven. Men kan ze
gepopulariseerde vakliteratuur noemen.
Dr De Pater geeft in een aantal hoofdstukken, waarin hij Jan van Hout's veelzijdige
werkzaamheid als secretaris van de stad Leiden telkens op een ander terrein toont,
een uitvoerige beschijving van diens leven. Het geheel blijft echter wat objectief; de
methode waarop gewerkt werd, verhindert de spontane vorming van een totaal beeld
van Van Hout. Maar voor het overige vindt de lezer, die minder goed in onze
vaderlandse historie thuis is, hier veel wetenswaardigs in het bijzonder over de Leidse
toestanden voor en na het beleg, bijeen.
Dr De Fouw behandelt in enkele goed gefundeerde en vlot leesbare opstellen de
levensgeschiedenissen van Buys, Pauw, Fagel, Heinsius en Van de Spieghel, mannen
die elk voor zich een belangrijke rol in onze geschiedenis hebben gespeeld. Ook hier
vindt men veel wetenswaardigs. Beide boekjes zullen er zeer zeker toe kunnen
meewerken, de kennis van onze vaderlandse historie onder ons volk te verruimen en
te verdiepen.
C.V.

Karl Mannheim, Diagnose van onze tijd, vertaald door L. van Kranendonk.
Uitg. Sijthoff, Leiden.
Dit boek is de Nederlandsche vertaling van Mannheim's ‘Diagnose of our time.
Wartime essays of a sociologist’. De eerste druk van dit boek verscheen in Londen
in 1943, de derde aldaar in 1945. De schrijver van dit boek is de socioloog Karl
Mannheim, die in 1933 door het Nazi-regime werd uitgewezen, tot 1945
privaat-docent was aan de universiteit van Londen en in 1946 aan hetzelfde instituut
tot ‘Professor of Education’ werd benoemd. Hij overleed in Januari 1947.
De auteur is dus een Duitsch geleerde,
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die een boek in de Engelsche taal schreef, waarvan nu een Nederlandsche vertaling
is verschenen. De vertaler, ongetwijfeld een bekwaam socioloog en daardoor toegerust
met de middelen om dit werk te vatten en door te geven, is althans in dit laatste niet
steeds even goed geslaagd: eenige malen is het Nederlandsch niet onberispelijk. ‘Het
voordeel om in de oppositie te zijn’ is een niet verstaanbare uitdrukking; blijkbaar
is bedoeld ‘het voordeel van in de oppositie te zijn’, p. 71. ‘Zij (t.w. de ‘theorie’ van
het liberalisme, waarmee bedoeld zal zijn de liberalistische levensbeschouwing)
wilde de invloed van de maatschappij op de doeleinden en methoden der opvoeding
niet vaststellen’; hier zal gemeend zijn ‘erkennen’. P. 83: ‘... het is onmogelijk, dat
de onderwijzer geen kennis zou hebben van’; blijkbaar is bedoeld: het is noodzakelijk
dat de onderwijzer kennis genomen heeft of op de hoogte is van. Op p. 90 wordt
gesproken van ‘problemen, die op het spel staan’. Op p. 92 lijkt me de tegenstelling
tusschen ‘ongezegd laten’ en ‘ronduit verkondigen’ niet zuiver; in plaats van dit
laatste zou men b.v. verwachten ‘grondig bespreken’ i.p. een geïsoleerd deel. M.i.
kan men een dilemma niet oplossen, p. 84; men kan het afwijzen of aanvaarden en
in het laatste geval moet men een keus doen; oplossen doet eer denken aan een
probleem. Op p. 104 lezen we inderdaad van lieden, ‘die de aangeboren gaven bezitten
zich ten nutte te maken deze mogelijkheden’. Iets minder erg, maar toch hinderlijk
is een wending als deze: ‘men kan haar (t.w. de opvoeding) niet langer zien als een
persoonlijke en private verhouding, maar als een onderdeel van het ruimere verband
der sociale processen’, p. 104. Op p. 116 en 117 wordt het woord ‘overzien’ gebruikt
i.p.v. ‘over het hoofd zien’.
Ook afgezien van deze tekorten in de vertaling blijft het feit, dat het een vertaling
van een vertaling is, een belemmering voor het verstaan. De stijl is vrij dor, er wordt
een overdadig gebruik gemaakt van de woorden ‘coördinatie’ en ‘techniek’, dit laatste
bij voorkeur in het meervoud.
Wat de gedachtenwereld aangaat: dit boek geeft een sociologische diagnose van
onzen tijd. Mannheim is overtuigd dat onze samenleving bezig is ingrijpend te
veranderen. Het liberalistisch tijdperk is voorbij, de totalitaire idee schijnt den wind
in de zeilen te hebben. Er is echter - dit is Mannheim's boodschap - een derde
mogelijkheid, nl. dat we aansturen op een ‘militante democratie’. Daaronder verstaat
hij een samenleving, die meer samenhang en eenheid vertoont dan de liberalistische;
doordat zij in sterke mate de ‘planning’ aanvaardt, maar dan een ‘planning tot
vrijheid’. Deze derde mogelijkheid schijnt Mannheim de eenige; wordt zij niet
aanvaard, dan zal onze samenleving ten prooi vallen aan partijdictatuur.
Hoe optimistisch de toon van dit boek over het algemeen ook klinkt - een
uitzondering maakt het bittere zesde hoofdstuk, dat handelt over de methoden,
waarmee Hitler c.s. de samenleving vergiftigden en desorganiseerden - een zekere
somberheid schijnt daar toch wel achter te liggen: wat Mannheim ten slotte aanbeveelt
is eigenlijk een binnen de perken der humaniteit gehouden hitlerisme.
Het groote bezwaar, dat ik tegen dit boek heb, raakt zijn onaanvaardbare
mensch-beschouwing. Mannheim ziet de menschelijke natuur als socialiteit. Hij
ontkent in feite, dat de sociale functie niet meer dan één der menschelijke functies
is, doch verklaart geheel het menschenleven en mensch-zijn uit de sociale functie:
voor hem is de mensch homo socialis. Hij ziet de ethische normen als aspecten aan
het sociaal proces en geeft een sociologische interpretatie van de religieuze
bepaaldheid: deze zou volgens hem te verklaren zijn uit wat hij noemt
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‘paradigmatische ervaringen’, 172, vgl. de daarbij behoorende noot 7 op p. 211,
waaronder hij verstaat ‘fundamenteele ervaringen, die gevoeld worden als de zin van
het leven als een geheel te openbaren’ (sic) 211. Daarbij schijnt het hem te ontgaan,
dat in deze opvatting der socialiteit evenzeer een religieuze bepaaldheid besloten
ligt.
Deze overschatting van de sociale zijde der menschelijke natuur maakt Mannheim
niet tot socialist in de eigenlijke beteekenis van het woord (terecht oefent hij critiek
op het zgn. socialisme, dat in werkelijkheid een oeconomisme is), maar, daar hij dit
sociale telkens weer wetenschappelijk interpreteert, tot sociologist. (Merkwaardig,
dat het Engelsche woord ‘sociologist’ socioloog beteekent). Als zoodanig geeft hij
een niet-principiëele correctie op het psychologisme. We schieten er echter weinig
mee op, wanneer in de plaats van den homo emotionalis de homo socialis komt te
staan: in beide gevallen wordt één menschelijke functie uitgezet tot het geheel der
menschelijke natuur. Dit moet onvermijdelijk leiden tot een wan-interpretatie van
den mensch en al het menschelijke.
Zoo wijst Mannheim ons zijns ondanks op de gevaren der moderne sociologie.
K.J. Popma.
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[Ontmoeting 1947, nummer 2]
Muus Jacobse
Bij een graf
Dezelfde paden naar dezelfde plek.
Mijn hart, mijn hart, wat doolt gij in den blinde.
De kerkhofbomen en de kerkhofwinden
Waaien hetzelfde om hetzelfde hek.
Geen boodschap wacht u uit het nauw bestek
Dat het klein lichaam bergt dat gij beminde.
Zoudt gij een teken in de stenen vinden
Dat tot een nieuwe werklijkheid hem wekt?
Ach, deze letters tussen gras en bloemen
En aarde die hem dekt: zij willen noemen
Het teken dat hem tot ons riep, zijn naam.
Maar ook een naam kan hem niet meer bereiken:
Hij ligt zo diep de hemel in te kijken,
De oogjes dicht, de kleine handjes saam.
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P.B. van Dalfsen
De wilg
Op deze Vrijdagmiddag, nu ik in Schuren mijn fiets bestijg, is het heerlijk weer maar de Bilt profeteert: regen.
Vooreerst echter is de hemel nog stralend zomers, Katholiek vrolijk, bijna frivool.
De zon blinkt als een gehemelde heilige en Iaat strak ronduit het hulsel van zijn
stralen vallen, dat niets omsluit dan het eigen licht. Zo impeccabel lijnrecht moet
wel alleen een hemelse soutane vallen. In dat oord van ongebroken onberispelijkheid,
ja; maar ik, zo aards, kan dichter naar me toe de lijning van dit heiligenkleed al niet
meer volgen - na een korte duik verdrinkt ook mijn blik in één, glans al glans - een
zee van licht rechtschapen gelijkmatig en zo warm, zo teder warm het rondom
overspoelend, de landen beweerszijden en m'n handen op het stuur.
Verdraaid, ik wilde dat ik nu de Heilige Franciscus ontmoette, of dat ik hem daar
rechts op die kleine steentas zag zitten. Ik zou hem helder halloën en vragen, of hij
lust had, op mijn bagagedrager mee te rijden naar Dieme. Mijn koffertje kon ik best
tot Maandag onder de steen verstoppen, of waarom zou ik het eigenlijk niet ter liefde
Gods en van Sint Franciscus voor een arme schobber aan de weg te vondeling zetten?
Als Sint Franciscus hier voor me uit liep, zou ik hem zeker met genoegen
meenemen naar Dieme. Allicht zou hij er ook helemaal geen bezwaar tegen maken
om op mijn hoekig houten koffertje te zitten, hij was ex officio wel erger ongemakken
gewoon; in elk geval zou hij zeer zeker voor Heer Broeder zon en tot mijn stichting
de hymne zingen die, zo tergend, juist buiten de reiking van m'n ziel zweeft.
Boven m'n hoofd schuiven kleine schapewolkjes bedachtzaam voort, achter elkaar
aan in als getelde regelmaat. Zo gaan de kralen langs een bidsnoer. Op zulk een dag
heeft Ons Heer Henoch tot zich genomen en op precies zulk een dag werd Maria de
Boodschap des Heils aangezegd. Het is wel spijtig, dat Sint Franciscus van overlang
in het Paradijs is, althans voor mij. Ik zou hem zo graag op dit ogenblik zijn hymnen
horen zingen; ik heb het vermoeden, zo maar zonder dieper nadenken, dat er misschien
veel goed zou komen tussen God en mij-zondaar, waarvan ik dus nu pijnlijk besef,
dat het verkeerd is.
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Als ik Dieme tot op ongeveer twee kilometer benaderd heb, betrekt plotseling de
lucht; onmiddellijk plenst dan ook al de regen neer en slaat, slaat me, met de vaart
van een onverhoeds opgestoken rukwind mee, venijnig in het gezicht. Met de
hysterische geestdrift van een Flagellante geselt zich vrouwe Natuur. In dit land met
zijn verbijsterend onstandvastig klimaat moet het risico van bekering wel belangrijk
zijn, philosopheer ik. Het lijkt wel aanvaardbaar, het scherpe verloop der geestelijke
stromingen ai te tekenen op deze achtergrond - waarin de bezonken grijze
Calvinistische grondtoon domineert.
Nu gaat de wind wat liggen en regent het minder hevig, maar gestadig. De lucht
zit potdicht, er is een samenscholing van loodgrauwe wolken. Heer Broeder Zon
duikt er achter weg als een Gereformeerde boer achter zijn pet; deze houding is voor
Heer Broeder Zon minder sierlijk.
En om deze Hervorming te voltooien gromt de donder als een dominee in een
verdoemenisperoratie; de nagalm buigt er als een dreigende vuistzwaai achteraan.
Ik voel me in een grote holle kerk en doe, wat ik in grote holle kerken pleeg te
doen (de weinige keren dat ik er kom! O, ons geliefde, vriendelijk kleine
dorpskerkje!). Ik breid mijn armen over mijn stuur als daar over de rugleuning van
de belendende bank en krom me wormachtig over het besef van mijn goddeloos en
doemwaardig natte staat; dit is voor mij ook een weinig sierlijke houding en temeer
is het voor Sint Franciscus maar goed, dat hij is, wáár hij is; want doende als nu zou
ik zijn zachtaardig gelaat aan de volle laag regen blootstellen.
Evenwel, indien de vochtige misère mij al aangrijpt, ze tast niet veel verder dan
tot op mijn huid - een kille, klamme greep dwars door mijn doorweekte kleren heen.
Als nuttige bacteriën zijn de prettige gedachten aan het thuiskomen (de welkomstzoen
van Moeder, de warme thee met een stevig maal aandragende zussen, daarna de
prettige boom met Vader) al nijver bezig het beginnende ziekteproces der melancholie
braaf te isoleren en solide in te kapselen.
On gemerkt heb ik Dieme al bereikt en ga door, in de regen. De buurtschap door,
en bij de Grijpen het fietspaadje neer, langs de dijk die geen beschutting biedt. Altoos
in deze trieste regen, die voor me staat als een weke wal van miezerige beroerdheid,
waardoor ik me met verbeten benenreppen een weg graaf - de spoed, waarmee ik
naar mijn gevoel vorder, klopt met de voorstelling graven. Het is de modder, die zo
aan mijn wielen zuigt.
Maar binnen de ziekelijk klamme zak, die mijn lijf nu is, ligt
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mijn ziel droog en besloten en dood op zijn gemak; hij fluit een Bach-koraal. Dit is
toch ook de Hervorming, denk ik, de kostelijke vrucht in de onooglijke bolster. Ik
zit in mijn ziel te zingen als in onze warme, droge kleine dorpskerk waar de regen
voor de ruiten hangend alleen dient, om de innige sfeer stoffelijke contouren te geven
en tot bijna-volmaaktheid af te ronden; licht binnen donker, droogte binnen regen.
Doch dat nu dit gebeuren moet: plotseling, als ik een bocht omzwaai, daar ligt een
wilg, zet je remmen aan en tuimel opzij uit je vaart! Daar ligt een wilg plomp over
het pad gesmakt, knoestig en arm bloot in de regen, en ik moet afstappen en er over
heen strompelen, m'n fiets meetillend.
Nu weet ik ineens: ik heb haast, ik heb al een uur lang haast gehad zonder dat ik
het me bewust werd. Het is toch niet mogelijk, dat me dit iets ‘doet’, dit hele landschap
is toch gematerialiseerde droefheid, wat zou dan die ene omgewaaide wilg?
Maar de hindernis was zo abrupt, zo onvoorzien verraderlijk juist om een scherpe
bocht. Het overvalt me, dat deze plek zéér eenzaam is. Godverlaten eenzaam,
eenzaamste plekje van heel deze eenzame wereld.
Ik kijk schichtig achterom, als ik weer rijd; natuurlijk zie ik niets bijzonders. Toch,
lang na mijn kinderjaren, voel ik, hoe weer de toen zo vaak met lege beloften overrede
verdoemenis naar de achteruit wapperende slippen van mijn jas klauwt; ik tast ze
bijeen en berg ze zonder mijn vaart te vertragen onder mijn zitvlak. Ik zwiep bijna
op de berm; vreselijke gedachte, nu te moeten afstappen. ‘O God,’ mompel ik, ‘o
God, wees mij arme zondaar genadig.’ Ik moet de verdoemenis nog eens afkopen,
ik dacht, dat ik het al gedaan had. Niet afgekocht, het was me toch kwijtgescholden?
Ik fiets op een vervloekte heilige eenzame plaats, deze plaats is eenzaam dubbel,
door een vloek en een heiliging tevens en toch is er alleen maar een kilometer terug
een wilg over een pad gevallen.
De lekkage is begonnen in m'n ziel. Ik voel een kleverige vochtigheid zompig
sakkeren om mijn al weer suf geworden gedachten, tot het lekken vrijuit regenen
wordt. Mijn God, wat een bezoeking; toch zetelt de angst alleen nog maar in mijn
benen, die te wild de trappers drijven. Nu hangt er een zieke, zieke regen in mijn ziel
en zo slecht ben ik geworden, een kwartier tijds maakte me zo slecht...... Nu worden
m'n knieën doodmoe, de angst port ook weer enigszins in mijn rug. Daar zijn de
eerste huizen van mijn dorp, het is of ik er tussen vàl, al fietsend opeens vanuit een
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onaardse streek zomaar, hijgend, pijn in de rug, pijn in de rechterzij, in mijn eigen
dorpje ben neergetuimeld.
En zie, Koe vernederd, onbegrijpelijk kleingeestig dwing ik ineens om een revanche
nu ik me bijna veilig voel. Ik vloek hardop en goed gearticuleerd.- maar m'n drijfnatte
ziel kreunt om erbarming - uitgesproken bedoelend een voorbijganger te ontstichten
die ik als zeer kerks en hol-vroom ken en wiens bits bestraffende blik ik trotseer met
mijn meest verdorven brutale oogopslag. Ik mompel, voortgaande, een onsmakelijke
boutade over Holland - het privaat waar alle Westenwinden hun behoefte komen
doen. En als voor me uit een meisje gaat met blote donker gebruinde kuiten, die
natgeregend, en in dit glimschemerlicht een prachtig uitdagende doffe glans hebben
als gepoetst oud brons, laat ik mijn fantasie bandeloos gaan tot zij, plotseling omziend,
de schaamte in haar ogen niet weet te bergen voor de naakte honger in mijn verraste
ogen. O God, o God, o God - nu ben ik werkelijk een ploert.
Waarom kom ik nog thuis? Mijn zoen bezoedelt Moeders wang en de klok tikt de
dood in de kamer.
Ik lees nu. Maar op het pad, dat mijn gedachten willen gaan, ligt telkens weer om
een verraderlijke bocht mijn ziel neergesmakt. Als die wilg, zo weerloos bemodderd,
zo hopeloos uit zijn veilige verticaliteit geworpen, gevloerd naar een vlak van vuil
en trage ontbinding.
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M.A. Rijnsburger
Zonnige herfstmorgen
Ik zie vandaag geen weemoed in de herfst.
Een late roos staat feestelijk te bloeien;
de speelse wind wil met de blaren stoeien,
alsof hij spot met droefheid en bederf.
't Is of een schilder nu de wereld verft,
zó dronken van ge luk en zó van gloed bezeten,
dat ieder nu het kleed wel moet vergeten
om wat verwelkt en, grauw geworden, sterft.
De zon heeft een geheim met de chrysanthen;
de asters vlammen rood van jaloezie.
Er is geen dood in wat ik om mij zie,
al schuift de wind wat blaren aan de kanten.
Vreemd, dat er nu geen lente herbegint:
het leven ritselt immers in de planten.
Ik zie de dauw vandaag als diamanten...
Vreemd, dat ik ze nog niet als tranen vind.

Ontmoeting. Jaargang 2

55

K. Heeroma
Uit de nalatenschap van Hein de Bruin
Als een die wij goed gekend hebben van ons is heengegaan, voelen wij dat wij anders
tegenover zijn werk zijn komen te staan dan vroeger. Zolang bij leefde was dat werk
allereerst een daad van hém waarin bij zich scheppend verwerkelijkte. Nu bij dood
is, staat het voor ons als een object van geschiedschrijving, dat wil zeggen als een
stof waarin wij onszelf, zij het dan in afhankelijkheid van de door hem gegeven
vormen, scheppend verwerkelijken. Natuurlijk was het dat ook al in zekere mate
tijdens het leven van de schrijver, ook toen was het werk al, behalve een daad van
hem, lees- en oordeelstof voor ons. Maar zolang een schrijver leeft, blijft zijn werk
toch altijd nog min of meer zijn eigendom, dat hij weliswaar aan de lezers in bruikleen
geeft, maar dat hij als hij wil ook kan terugnemen. Hij kan er in veranderen, hij kan
het laden met een nieuwe zin, hij kan er, in één woord, zijn voortgezet scheppend
spel mee bedrijven. Maar als de schrijver dood is, speelt hij niet meer mee, heeft bij
zijn laatste daad gedaan en is zijn bezit definitief en volkomen overgegaan aan zijn
erven, dat zijn de lezers die nu tot historieschrijvers zijn geworden.
Een schrijver kan nooit alles publiceren wat zijn historicus later van hem wil weten.
Doet hij dit wel, dan zal hij zich in de regel belachelijk maken. Het publiceren van
particuliere brieven door een schrijver is bv. geen daad van scheppende
zelfverwerkelijking, maar eer van seniele aftakeling. Toch is de historicus later zeer
dankbaar voor die brieven, want bij heeft als zijn stof niet alleen de publieke
scheppingsdaden van een schrijver nodig, maar ook zijn beperkter en intiemer
realisaties. De levende dichter publiceert normaliter alleen zijn ‘sterkste’ gedichten,
dat wil zeggen de daden waarmee hij zich het best in zijn levenskring kan handhaven.
Hij zal achter houden wat volgens bepaalde, door een groter of kleiner kring erkende,
criteria ‘minder geslaagd’ moet heten of waarin hij zich naar zijn inzicht al te zeer
bloot geeft. Van schrijver tot schrijver zullen deze criteria overigens sterk verschillen.
Terwijl de een zal menen zich alleen maar te kunnen handhaven door zijn innerlijk
angstvallig verborgen te houden,
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leeft de ander om zo te zeggen naakt, want zijn kracht ligt juist in exhibitionisme.
De onuitgegeven literaire nalatenschap zal daardoor ook heel sterk van schrijver tot
schrijver verschillen, zowel naar omvang als naar kwaliteit. Maar altijd zal er toch
wel een bundel inedita, al zijn het maar brieven en getuigenissen van vrienden, als
erfenis aan de historicus toevallen, want niemand leeft zo naakt en exhibitionistisch
dat hij álles van zichzelf publiceert. Publicatie blijft altijd een keuze die gebaseerd
is op een bepaalde visie op zichzelf, het blijft een realisatie van een scheppende
persoonlijkheid. En de historie weigert steeds, en terecht, zich te conformeren aan
de eigen visie, aan de eigen keuze, aan het eigen oordeel van een schrijver die haar
is toegevallen. De historie overwint ieder, heerst over ieder - na zijn dood. Daad en
dader vervallen tot stof waaraan de historie haar daden bedrijft. Voor de historie is
niets veilig, ook niet de verborgen daad, ook niet het leven dat nooit tot daad is
geworden.
De belangrijkste daden van de dichter zijn zijn dichtbundels, zijn boeken, zijn
minder belangrijke zijn tijdschriftpublicaties, lezingen en wat hij verder in het
openbare literaire leven mag hebben verricht. Als de dichter zijn boeken samenstelt,
schift hij, kiest hij en verwerpt hij, om zo sterk mogelijk te staan. Na zijn dood komen
de ‘volledige uitgaven’ die ook het verworpen werk bevatten. Hij kan zich niet meer
verweren, hij behoeft zich ook niet meer te verweren, want hij en zijn werk zijn op
een ander, tegelijk onverwrikbaar sterk en hopeloos wankel, plan komen te staan.
Het is best mogelijk dat de lezers-historici helemaal niet begrijpen waarom een dichter
tijdens zijn leven bepaalde gedichten heeft verworpen: zij vinden ze misschien wel
zijn beste, althans niet minder dan wat hij wel publiceerde. Als zij èchte historici
zijn, zullen zij niettemin moeten doorgronden waarom de dichter deed zoals hij deed,
al behoeven zij zich in geen enkel opzicht in hún daden door zíjn daden te laten
beheersen.
De belangrijkste daden van Hein de Bruin zijn dus zijn boeken geweest: Het
ingekimde Land, Hernieuwd Herdenken, Ebben en Ivoor, Job, Paulus in Efeze,
Juliaan en Maddalo. Ieder die hem met het oordeel der historie wil lezen, zal deze
boeken in het middelpunt van zijn aandacht moeten houden. Maar daarnaast zal hij
toch behoefte voelen om te verzamelen wat wel in tijdschriften is verschenen, maar
bij de samenstelling van de bundels is verworpen. Hij zal zelfs ook nazoeken of er
nog gedichten van hem bestaan die helemaal nooit gepubliceerd zijn. Wie dit
onderneemt, zal stellig een en ander vinden, zij het misschien niet zoveel als hij
gehoopt had. Hein de Bruin heeft publiekelijk onder ons gewoond
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en er is niet zo heel veel onbekends meer van hem te ontdekken. Zijn ongebundeld
gebleven gedichten stammen voor een belangrijk deel uit de tijd voor 1932, het jaar
waarin Het ingekimde Land verscheen. Uit diezelfde tijd zijn ook de meeste
ongepubliceerd geblevene die ik in de nalatenschap gevonden heb. Het ligt voor de
kand aan te nemen dat De Bruin zich in die tijd van zijn eerste publieke optreden
nog niet helemaal zeker voelde van zichzelf. Althans de dichterlijke waarde van deze
ongebundelde of ongepubliceerde poëzie ligt naar mijn mening over 't algemeen niet
beneden 't gemiddelde peil van de bundel. Uit de latere tijd zijn de ongebundeld
gebleven gedichten voor een belangrijk deel vertalingen, vooral uit het Fries. Deze
vertalingen zijn echter ook geenszins van belang ontbloot voor het beeld van de
dichter. Hein de Bruin heeft weliswaar hoofdzakelijk geleefd uit zijn Enkhuizer
jeugdmilieu, maar het daarachter liggende Friese geboorteland, waaraan zijn prilste
herinneringen verbonden waren, is met name in zijn laatste levensjaren sterk in hem
gaan spreken (men herleze de beide sonnetten Friesland, in Ebben en Ivoor). Daarnaast
vindt men uit die latere tijd nog enkele ongepubliceerde kwatrijnen (in 1944 heeft
De Bruin vrij veel in deze vorm geschreven, Ebben en Ivoor bevat hieruit maar een
kleine keus), benevens een paar sonnetten die pas na de afsluiting van zijn laatste
bundel tot stand zijn gekomen.
Ik meen dat het alleszins verantwoord zou zijn - niet eens uitsluitend uit historische
overwegingen - om dit verspreide werk alsnog posthuum te bundelen. Het is mogelijk
dat de schrijver zelfs deze daad tijdens zijn leven niet opportuun zou hebben
geoordeeld, maar het is nu geen daad meer van hem maar van ons, die ons leven
meten en vormen aan het zijne.
Ik laat, vooruitlopende op een eventuele posthume bundel, hier alvast enkele
gedichten volgen die nog nooit eerder zijn gepubliceerd. Het eerste, Winteravond,
is waarschijnlijk geschreven in het voorjaar van 1927, toen de dichter 28 jaar was.
Het toont hem nog niet in zijn kracht, maar het is het vroegste waarin hij, bijna
plotseling, zijn eigen toon heeft gevonden. De, weinige, probeersels die eraan vooraf
zijn gegaan verraden nog niets eigens, maar hier komt mèt de sonnetvorm (het is het
eerste sonnet dat De Bruin ooit schreef) opeens de stem, de woordkeus, de plastiek
te voorsekijn waaraan wij de dichter altijd herkennen zullen.
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Winteravond
De luchtstolp nevelt langzaam vol blauw-grijs:
een waas beslaat de vale akkerlanden.
Er beeft nog slechts wat schijnsel op mijn handen
in 't vuur herleeft de sluimerzoete wijs.
De lampen in de lage huizen branden,
voorbij de vensters scheert iets blijs...
de mensen komen huivrend van het ijs
om milde warmte tussen nauwe wanden.
De stilte wijlt met d'ernst van 't tijdeloze
en met de spanning van een naadrend wonder,
waarop men in de schemer heeft gewacht:
Zachtmoedig als een zegen zwegen broze
verglinsterende vlokken en er onder
groeit het verstild mysterie door de nacht.

In verschillende gedichten van later tijd, b.v. Schaatsenrijders en Wandeling, beide
opgenomen in Het ingekimde Land, vindt men woorden en wendingen uit dit eerste
‘wezenlijke’ gedicht terug (b.v. het beeld van de ‘luchtstolp’, het rijm ‘iets blijs’).
Karakteristiek is ook hier al de dualiteit van de knusse beslotenheid der ‘nauwe
wanden’ en het mysterie van de opengaande nachtelijke ruimte, het wachten op het
wonder dat bevrijdt.
Chronologisch volgen op dit eerste sonnet een tweetal andere die verschenen zijn
in het blad De Stuwing (November en December 1927), het ene een beeld van de
jeugdstad Enkhuizen, het ander een beeld van de stad der mannelijke expansie
Amsterdam, twee polen die men in al het latere werk van De Bruin terugvindt.
Enkhuizen, dat is de kleurige intimiteit, dat is de vissershaven, dat is het avontuur
van de zee, Amsterdam, dat is het nuchtere kantoorleven, de stadsrand met nog een
klein brokje uitzicht op de natuur, het verzakelijkt bestaan èn het kunstenaarsleven
dat het doorbreekt. Ik zal deze beide sonnetten - het zijn evenmin als Winteravond
al voltooide meesterwerken - hier niet citeren, omdat ik mij tot het volstrekt
ongepubliceerde beperk, maar wilde er even over uitweiden, omdat de ‘levensmythe’,
het scheppingspatroon van De Bruins oeuvre zich hier zo duidelijk in aankondigt.

Ontmoeting. Jaargang 2

59
Uit dezelfde tijd (November '27) is een andere nocturne, Herfst, een mysteriegedicht
dat zijn oplossing vindt in de jonge liefde. De nacht verbindt als het ware Amsterdam
met Enkhuizen.

Herfst
Een avond na een bleke Octoberdag
was 't park vol ijle, schimverluchte dromen
rond witte waak van zwanen om een lome
verstilde vijver, die in sluimer lag.
Als van wie uit een schuilhoek is gekomen
en even nog een teder wonder zag,
zo gleed de scheve lach der maan door 't rag
dat voor haar streelse blik werd opgenomen.
Wij traden - willoos - uit de felle baan
van een rumoer-bedolven winkelstraat
't geheim van dodenscheemren doolhof binnen
en... wisten in de dorre najaarslaan
de transparante kelk van een gelaat
ontloken in een lentejong beminnen.

Uit hetzelfde productieve jaar 1927 waarin De Bruins talent voorgoed is ontwaakt,
dateert waarschijnlijk ook Buitenkant, waarin het motief van de stadsrand voor het
eerst breder wordt uitgewerkt. De dichter heeft de hele creatieve periode van zijn
leven aan de buitenkant van een grote stad gewoond, het spreekt bij een zo aan grond
en atmosfeer gebonden natuur als de zijne vanzelf dat hij dit motief eerst baas moest
worden voor bij verder kon gaan.

Buitenkant
Temidden woestenij van blinkend zand
de stad met gasthuisramen en barakken,
en achter 't schaduwspel der hofsteewrakken
de blauwe sfeer van 't zonnig platteland.
De bomen redden hun ontstelde takken
uit de ruïnemurwe waterkant;
in de herrezen ruimte ligt het land
naar 't levenwekkend licht te snakken.
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Er klungelt sloom een wegje uit de laan
een hofje langs met omgevallen hekken;
wenkt niet een hoge armenzwaai: terug?
Wijdbeens zich naar den hemel uit te rekken
staat daar een korengele ophaalbrug,
die zijn opale poort laat opengaan.

In dit sonnet valt ons de krampachtige felheid van zegging op die voor gewrongenheid
niet bang is. Wij kennen deze trek zo goed uit het latere werk, wij weten dat dit werk
met zijn plastische hartstocht bijna altijd geboren is uit een nood om te kunnen
bestaan. Hier zien wij de ondubbelzinnige aankondiging, een chaotische hevigheid
die tenslotte zijn bijna geraffineerde oplossing vindt in de statische rust van de ‘opale
poort’ die opengaat (drievoudige openheid van ‘ophaalbrug’, ‘opale poort’ en
‘opengaan’!).
Het eerste gedicht - het enige uit '27 - dat is opgenomen in Het ingekimde Land
is Nachtvaart, verschenen in Opwaartse Wegen van Juli 1928. Hier is, in het kader
van een Enkhuizer jeugdherinnering, de nacht en de zee een gruwelijk mysterie dat
zijn oplossing vindt in de veilige geborgenheid van het huis. Toch kan ook het schip,
dat zich zo vol vertrouwen kan overgeven aan de nachtelijke zee, met veiligheid van
kajuit en mastlicht, bij gelegenheid het symbool worden van geborgenheid. Zo in dit
gedicht van 1928, waarvan men overigens beter kan begrijpen dat de dichter er een
vraagteken onder zette en het in portefeuille hield, dan van Buitenkant.

Schip in den avond
O varensmoede, die de leden vouwt
en maakt het kloppend hart stil vóór de nacht,
uw zwervend lijf zo mat en zwaar bevracht
hebt gij den avond moedig toevertrouwd.
In u is vrede om de grote wacht
die over u vertrouwde waker houdt;
wat loert ter kim, dat gij niet rusten zoudt?
uw biddend oog blinkt en is vroom verdacht.
En die uw rust benijdde aan de kust,
waartoe hij kwam gezworven over zee,
verdween met lichter ogen in de nacht.
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Ook hij geloofde in de Hoge Wacht,
zijn angstig hart verdroeg een reiner vree:
hij liet het anker valle' en vond de rust.

Men zal goed doen, ondanks alles wat men dierbaar of conventioneel in dit gedicht
mag vinden, de ernst van dit beeld volkomen ernstig te nemen. Hier is inderdaad een
angstig hart dat een ogenblik het anker heeft kunnen laten vallen. Bijna ieder gedicht
is in zekere zin zo'n rustplaats geweest in het gruwelijk mysterie van het bestaan.
Naast beelden uit Enkhuizen en Amsterdam vindt men in Het ingekimde Land
ook reisindrukken, kennelijk Duits van kleur. Misschien spelen ook hier
jeugdherinneringen nog een zekere rol - de dichter heeft in zijn vroegste kindsheid
een poosje in Essen gewoond, tussen twee verblijven in Friesland in -, maar dan zijn
deze prille beelden toch gevuld met het romantisch gevoel van de volwassen reiziger,
die reizend bevrijding zoekt van de ‘nauwe wanden’ van het dagelijks huis. De eerste
aankondiging van deze reisbeelden is een ongepubliceerd gedicht van Augustus
1928.

Avond in königswinter
Het water vliet in blankgeplooide stromen.
Beneden vlagt en flitst de luide boulevard.
Door de geheimnisvolle gang der dichte bomen
schuiven de zomergasten, zwijgend, langs elkaar.
Het water vliet in blankgeplooide stromen.
Een witte boot zwemt plassend naar de kade
en slaat de bolle vloed tot diamanten gruis.
De hoge nacht ontrolt zijn donkerblauwe wade
over de bleke hellingvlakken - het gedruis
der lichte boot drijft stilaan van de kade.
De bergen worden nu het rijk der sagen.
Het oude stadje heeft zijn stegen en hotels.
De droombevangen gasten der terrassen dragen
in zich gestalten van den hollen Drachenfels
ginds op de berg in 't wakend rijk der sagen.

Ziehier een nocturne die vrijwel speels gehouden is - zeldzaam verschijnsel bij De
Bruin! Het mysterie van de gestalten van de
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holle Drachenfels, van ‘'t wakend rijk der sagen’, kan de welbereide reiziger
spelenderwijs baas, zozeer is hij bevrijd door het gereglementeerde avontuur van de
reis. Ook net gedicht draagt daar de sporen van: hier is een gemakkelijkheid van
stemming en golving, een openlijkheid van navolging ook, als men eigenlijk niet
had verwacht. Toch komt hier ook wel degelijk een wezenlijke trek van De Bruin
aan het licht: behalve zijn donkere zijden heeft hij steeds ook een zekere kalme
genoegelijkheid en een tevreden humor bezeten, en in zijn jeugd, zijn voor-literaire
periode, moet hij die in nog sterker mate hebben gehad.
Dat genoegelijke, jongensachtige vindt men, ofschoon hier wel sterk verbonden
met de ‘hevige’ plastiek van de man, ook in het echt-Enkhuizer gedicht Avontuur,
van November 1928.

Avontuur
Op 't engbemuurde grachtje, in violetten
avondschemer tot een droom vervaagd,
werd, onverhoeds, de grage sprong gewaagd
naar de geruste vloot der open vletten.
We voeren stil - of éen het mocht beletten
wien onze overval niet had behaagd -,
de rappe afroei bangelijk vertraagd,
tussen het waas der windbewogen netten.
Toen, stotend langs de kilte van een muur,
de logge kiel in schaduw was gegleden
tegen de drom der wrakke huizen aan,
sloeg over de naar 't licht gerezen steven
de schaterlach der schuimberuiste maan:
de sterke lokking tot het avontuur.

Inderdaad, in dit gedicht domineert de schaterlach om de gelukte vlucht, hier is ‘durf,
wel voor een jaar’, zoals het in een gedicht uit zijn laatste tijd zal heten, hier is het
leven een lokkend, heerlijk ding. Dit is de tegenpool van de vele doodsgedachten
die men ook van 't begin af bij De Bruin kan vinden, dit verklaart zijn zo lang
bewaarde vitaliteit, door alles heen.
Het bruingekafte schrift waaraan ik al deze jeugdgedichten heb
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ontleend was vol in April 1929. Het laatste gedicht dat er in werd geschreven is
Thomas, bekend uit Het ingekimde Land. Van het verspreide werk uit de hierop
volgende jaren is niet zo gemakkelijk een enigszins volledig overzicht te krijgen.
Het is de vraag of de dichter alles later nog wel zo zorgvuldig heeft bewaard. Zodra
iemand een zekere rol in het publieke literaire leven gaat spelen, leeft hij in
‘publicaties’ en verzwakt in hem meestal de behoefte aan een eigen ‘boekhouding’.
Uit het weinige ongepubliceerde werk dat ik, min of meer toevallig, uit de latere
jaren bijeen heb gebracht, krijg ik trouwens de indruk dat het voor de historicus veel
minder interessant is dan het ongepubliceerde jeugdwerk. Tussen dit ‘afval’ vond ik
echter één gedichtje dat naar twee kanten toch wel merkwaardig is, ten eerste omdat
het, zeker tien jaar na de jeugdgedichten, een openlijker dan ooit beleden Enkhuizer
droom is, en ten tweede omdat we het ontstaan van dit gedicht zo goed kunnen volgen.
Hein de Bruin heeft altijd geleefd en gewerkt uit gesprekken met vrienden. Het
allereerste gedicht dat in het bruine schrift van de jeugdpoëzie staat opgetekend, een
onbetekenende rijmelarij van 1924, is al de neerslag van gesprekken met een vriend,
het laatste gedicht dat hij heeft gemaakt, in Juni 1946, is geschreven voor een vriend
en eindigt met de vraag ‘of oude Wijn van Vriendschap ooit verschaalt’.
Het onuitgegeven gedicht Kleine Steden, dat hieronder zal volgen is kennelijk
ontstaan uit zo'n ‘scheppend gesprek’ met een vriend ‘omtrent middernacht,’ waaruit
eerst dit chaotische visioen is opgerezen:
Het licht richt verwoesting aan
in de schedelruigten. Onder zulke
zoden slapen zwarte tor en worm
thans zonder gemier. Vier vliegen
van vuur alleen glinsteren zacht.
O, de Dorst!
Maar het zwerk is boven ons ijl.
Wij buigen, maar niet voor een wolkbreuk.
De reven zien wij rekken van het water,
een zilveren vloed van water rond
twee kleine steden aan de bocht der zee
Wij varen, varen op de onderstroom,
immer trekken deze reven door de droom.

Uit dit visioen, deze trekkende onderstroom, blijkt zich tenslotte het volgende kleine
lied te hebben vrijgemaakt:
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Kleine steden aan de waterbocht,
waar altijd ons hart naar hunkert,
waar het steeds herinnering bunkert
voor de grote tocht.
Kleine steden tussen wei en wier,
blanke wolken om de toren,
en rondom de zee te horen
achter wal en pier.
Wij varen lichter op die onderstroom,
wij voelen hem in d'avond leven
en dezelfde zilvren reven
trekken door de droom.
In de gulle dag staat een klein huis,
een bloem in 't raam, de deur op kieren.
Als 't hengsel wrikt om de scharnieren
spat de zon aan gruis.

Zo'n onverbloemde verheerlijking van het jeugdbeeld, waaruit het hart voedsel moet
halen ‘voor de grote tocht’, vinden wij nergens tevoren. 's Avonds kan de droom vrij
worden om de bedevaart te doen naar het huis waarvan de deur op een kier staat in
de blinkende zon. Dit lied heeft Hein de Bruin inderdaad misschien nooit gepubliceerd
omdat hij er zich teveel in blootgaf, zoals hij om dezelfde reden een volstrekte
tegenhanger als het vers Nameloos, dat verschenen is in Opwaartse Wegen van April
1936, en wel een al te wrede zelfherkenning bevat in het beeld van de man die verdord
is ‘als de stronken van een gerooide boom’, nooit tot de definitiever gestalte van de
bundel zal hebben toegelaten.
Ik wil eindigen met twee kwatrijnen die ik op losse papiertjes heb gevonden. Het
eerste is een zelfverzoening van de dichter met de burger, dat is met de gestalte die
hij, allereerst in zichzelf, het meest heeft gehaat en die hij toch boven alles lief heeft
gehad:
Als ik met wrevel denk: die kleine zonden;
hij lijkt zo braaf, zo gaaf, maar is geschonden...
waarom voltrekt mijn mond de schennis niet? Voor hém de zeerste plek in Christus' wonden.

Het tweede spreekt van een mystieke geborgenheid ook in de
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diepste diepte van een niet-verstane nood, omdat uit God en tot God alle dingen zijn:
Wanneer de zorg U als een vloed omringt,
als water dat de dageraad ontspringt,
zoudt ge niet menen dat de Bron nochtans
hetgeen zij opwelt altijd weder drinkt?

Moge de burger die in alle historici woont - want wat is er veiliger dan
geschiedenisschrijven - hetzelfde oordeel der barmhartigheid aan de dichter voltrekken
als hij in Christus' naam over de burger uitsprak.

Ontmoeting. Jaargang 2

66

Anna Mertens
Gedichten voor een herfstdag
1943
Zie, de Engel van November is zeer stil.
De hemel zweeg zoo zacht, toen hij tot de aarde
kwam dalen en zijn waaz'ge vleugels vouwde,
en zijn gewaad van diep-verzadigd goud
in aarzel-wind verwoei: hij kwam tot ons
en alle heil'gen stonden aan de poort
des hemels, want zij deden uitgeleide
den zaal'ge, die met menschen leven kwam;
doch van zijn zwijgende muziek ontroerd,
keerden wij tot ons leed in op den dag
van na zijn komst - en gingen tot de dooden.
Heeft hij ons niet gezegend na dit feest
met vreugd van kwijnen, broos festijn van kleuren,
zomer van weemoed, want de hemel was
zoo teder, en zoo zoet de dag die volgde,
zoo zoet de week, die kwam, Sint Maartens zomer.
En negen dagen was hij onder ons,
en op den tienden dag kwam zijn geschenk:
Wezen van stilheid en van deemoed, bitter
als herfst en pril als lente, kalm en trotsch,
maar schuchter, angeliek en menschlijk hart;
en tot het leven hield het stil zijn handen,
en tegen 't leven weerde 't fier zijn ziel;
het lijden was een onverstane gast
doch een geëerde in zijn binnenst huis
en tot de vreugde sprak hij: ‘Kom, vertoef,
maar zwijg, want niets mag uitgesproken zijn’.
Novembers Engel ging den elfden dag
door 't woud en was vermoeid. De hooge vrede
van den voorbijen tijd werd oud. De storm
stak op, de blaren vielen en zijn hart
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was rijk aan leed, verzadigd van ontberen.
Nog zou hij leven met ons dagenlang
en vechten met den storm en door zijn zwijgen
trachten het wilde lied nog te overstemmen,
maar aan het eind der moeite stierf zijn vorm.
Maar zijn geschenk bleef en diens zwijgen bleef,
zijn gang door 't leven, en zijn schuchterheid - - -

1944
Maar waarom leeft gij in een harden tijd
die u omringt met dreiging en met moord
en die vermeestren wil uw heilig leven.
Wat is aan zekerheid u nog gebleven,
wie voegt dit samen in een lichtend woord,
nu alles instort in ontredderdheid?
Uw dagen zijn besloten in uw woon,
want om u loert gevaar en dreigt de dood;
traag glijden achtereen de sombere uren,
gerucht van krijgsrumoer bereikt uw muren,
geweld van storm vaart om de bittre nood
van deze stad en u haar liefste zoon.
Wat peinst ge in uw alleenzijn, eenzaam kind?
Zie de Engel van November kwam in storm,
heeft als een blad u afgerukt ter zijde
uw stad bergt puin, en overal laait lijden.
Dingen en menschen brekende uit hun vorm.
Wat zingt aan 't venster de gevloekte wind?
‘Uw stad van jeugd vergaat. Herinner u.
Tracht niet te weren mijn ontembre kracht
en hul u niet in 't warme kleed van weemoed.
'k Speel met uw trots en hoonlach om uw deemoed;
ruïnen rijzen in den valen nacht.
Tel uw bezit en weeg uw rijkdom nu.
Kunt gij één schrede doen, die niet op puin
stoot - één gedachte denken zonder rouw?
Vindt gij nog arbeid, die niet vruchtloos wordt?
De najaarsbloemen zijn in leed verdord;

Ontmoeting. Jaargang 2

68
in menig huis zit handenleeg een vrouw
en moe verwelken ritselt in uw tuin.
Klaag dan, omdat de kleine zomer niet
gekomen is tot troost der eenzaamheid
en gij geen feestdag vieren zult in vrede.
Elk blad valt af, mijn wervling voert het mede
en iedre ziel valt en elk lichaam lijdt
en kwijnt en sterft - hoor naar mijn klagend lied.
Hoor 't verre lied van een vergeten hart:
‘O zuiver maanlicht in een oude stad,
waarin ik ging naast wien mijn ziel beminde;
zijn hoogmoed wil mij nimmer wedervinden;
ik hoed in eenzaamheid de schaamle schat
van mijn herinnering en van mijn smart.’
Ontwaak, ontwaak, dit alles is een droom,
en glimlach, glimlach, want het is niet waar.
Zie, om u bloeit het oud-vertrouwde leven.
Wat gij verloren dacht, is u hergeven,
want er is vrede, vrede en geen gevaar.
Zoo treed naar buiten in uw trotschen schroom.
De hemel glimlacht en de kleine stad
ligt glanzend in de milde najaarszon
en najaarsbloemen in hun bonte kleuren
staan in de kleine tuinen, kruidig-geurend.
Gij treedt ter deure, want uw dag begon.
Hoog-opgericht gaat gij 't bekende pad.
Uw pad ten arbeid - en een groetnis hier
en daar ontvangt ge en treedt dan langs de gracht.
die vredig ligt omringd van perk en boomen.
Gij zult langs trotsche en needre huizen komen
en met uw wijde tred zoo ge immer placht,
bereikt ge 't scheemrig zilver der rivier,
en 't huis uws arbeids. En de dag gaat heen
in recht en in erbarmen, en uw rust
des avonds is herdenken van veel vreugd.
De zomer en zijn mateloos geneugt,
water en witte zeilen en 't robust
genot van spel, waar veelheid wordt tot één.
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En ge herdenkt de kindren, die u zeer
beminnen om den eenvoud in uw wezen;
van wie ge zijt het kostbaar eigendom.
Oud ren ontzien en eeren u alom,
want op uw hoog gelaat staat klaar te lezen
dat gij als vorst geboren zijt en heer.
Opnieuw ontwaken en een droom was dit:
niet de herinn'ring, niet de brand van pijn,
noch zelfs de dood was droom, noch wat u dreigt.
Hoor, hoe 't gewonde leven rond u hijgt,
bedwelmd door lijdens zwaren zwijmelwijn,
de oogen wijdstarende, de lippen wit.
Wat zult gij kiezen van wat mooglijk blijft
in dit ontzetten? 't Wilde windelied
of droom van 't schoone leven, dat verging?
Gij kunt niet rusten in herinnering
en gij berust in nacht van wanhoop niet;
iets is er, dat uw ziel steeds verder drijft.
Wat zal herrijzen? 't Oude zijn vergaat,
geen vreugd verwacht gij en het is u goed;
het leven blijft en dat wat in u denkt,
Geen vrees bevangt u, schoon geen hoop meer wenkt.
Niets is er dan een zacht-bezonnen moed,
die als een wakende engel in u staat.
Nog is gevaar om u. Gij zijt gevangen,
maar rijk is reeds uw ziel en staat in 't wijde
veld van Gods vrijheid en zij ademt diep;
en wat aan onbewustheid in haar sliep
ontkiemt en wil tot bloeien zich bevrijden.
Voorbij den stormwind reikt dit groot verlangen
in een windstilte, waar het Zwijgen staat
en zingt met Eenvoud voor een kalmen troon
waar een Gedaante heerscht en u verwacht.
Uw voeten naadren eenmaal door den nacht.
Gij nadert van uw lang vermoeien schoon
en heft in zwijgend licht uw stil gelaat.
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1945
Tusschen ons is elk woord te veel,
maar voor dien eenen dag, die komt,
groet u mijn teederheid geheel
voor 't lied der ziel verstomt,
die niet meer vragen wil noch vorscht
naar wat een dichte poort verbergt,
noch van een hart, dat zwijgen torst,
een enkel antwoord vergt.
Maar die op dezen najaarsdag
waarop de boomen 't laatste goud
aarzelend dragen, dolen mag
door harer liefde woud,
en treedt, tot waar dit trotsch kasteel
rijst in het broze zonnelicht
en zwijgt, doch een onzichtbre veêl
zingt een gedempt gedicht.
En niemand weet, of daar een lied
ontlook aan één der vensters, of
zong ook een pelgrim buiten niet
Gods onvoorziene lof?
Wellicht dit laatste, want zoo schoon
schiep God dit zwijgende paleis,
dat wie het aanziet vindt zijn loon
zelfs op vergeefsche reis.
Want de arbeid, die daar wordt gedaan
achter de toegesloten poort,
wordt door Gods Engelen verstaan
en als een beê verhoord.
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1946
Opnieuw een jaar van leed verging
voor mij, die nog mijn lied'ren zing
tot uwe stilte, maar wellicht
zwijgt ook mijn stem op 't eind en zwicht,
daar liefde mij geworden is
een diepe hartverblijdenis.
Ik trad niet binnen in 't paleis.
Buiten de poort neuriet mijn wijs,
maar wat ik in zijn kamers weet
is rijkdom van geluk en leed
en wie in vrede buiten wacht,
wellicht, dat God hem eens verwacht.
En dat hij in het hemelhuis
mag treden tot Gods hart en thuis
mag zijn en rusten, want niet één
bemint hem niet en nooit alleen
zal meer zijn ziel zich voelen, want
daar is een eeuwig zielsverband.
Die zondigen door ongeloof
zij dolen onder 't gelend loof
en zijn in smart en onrust daar.
Gij staat in reinheid voor 't altaar
en wacht uit Gods geliefde mond
het woord, dat u in 't diepste wondt.
Het woord, dat slaat en heelt, want gij
wordt door uw zwijgen eind'lijk vrij
en zijt reeds rijk aan eenzaamheid.
Uw zielehuis wordt licht en wijd
totdat er plaats voor allen is,
wellicht ook voor mijn droefenis.
Ik weet het wonder niet, dat God
nog scheppen wil. Wie zijn gebod
verraadt, kastijdt alleen zichzelf;
hij ligt geketend in 't gewelf
van wroeging, waar steeds de echo kaatst:
‘Nimmermeer, nimmer, 't was voor 't laatst.’
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Ik weet bij 't komen van den dag
de smeeking, die in 't hart mij lag
en brandde, dat dit niet mocht zijn,
die vruchtelooze bittre pijn.
- Een droom dit, en voorgoed voorbij
de nacht van tijdens razernij.
Een vrachtelooze pijn, helaas,
maar 't hart wacht immer nog solaas
gelijk een reed'loos kind, dat God
ontwarren kan dit duist're en tot
ons beider harten spreekt en dat
ik met u ga weer 't maanlicht pad.
Ach, niet te groot verwachten meer.
Genoeg, zoo God mij dit begeer
mag schenken, dat mijn hart eens rust
en dat van kust tot zielekust
het water kalm en effen vloeit,
waarlangs geduld in eenvoud bloeit.
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Joh. van Hulzen
Witte de With
(Fragment)
Terwijl in voorjaar en zomer van één en vijftig de grote Engelse ambassade in Den
Haag vertoefde, maanden lang onderhandelde en aandrong op een nauwe unie tussen
de beide republieken, pleegde de Britse zeemacht herhaaldelijk aanslagen op de vrije
handel en vaart onzer schepen, eiste willekeurig het recht van visitatie onzer lading
voor zich op en bedreigde onze schippers met schoten voor de boeg, soms brutaalweg
door want en zeil, indien ze niet het eerst en niet gauw genoeg de vlag voor de rooirok
streken.
Voorwaar een fraaie en veelbelovende inleiding tot een nauwe unie!
Waartoe een unie? Om in het Engelse kielzog terecht te komen en meegesleurd
te worden in hun verwikkelingen met bevriende staten. Of Holland niet mans genoeg
was, op eigen kompas te koersen! Een tractaat van gemene interessen konden ze
krijgen, een unie niet en nimmer.
Ten zeerste gekwetst en verbitterd keerde de ambassade naar Londen terug, en
vanaf dat ogenblik zon men daar op middelen om de nijvere republiek te worgen.
Witte, in het barre najaar met zijn klein eskader op de Noordzee kruisend tussen
het Kanaal en het Skagerak, ter bescherming van koopvaarders en vissers tegen Britse
kapers, ontving steeds donkerder en dreigender berichten over de algemene toestand:
een oostinjevaarder beschoten, niet vlug genoeg de vlag gestreken, aangegrepen,
ternauwernood ontzet door de Zeeuw Evertsen; een vloot van 70 koopvaarders met
convooiers en al naar Engeland opgebracht, gevisiteerd, weer losgelaten; de Hollandse
Caraibenvloot voor Barbados in beslag genomen, lading en schepen verbeurd
verklaard; pijniging van schippers om bezwarende verklaringen over de lading te
ontlokken; arrestaties en opsluiting in de Tower van onschuldig Hollands bootsvolk.
Dit alles moest een eerlijk zeeman maar verkroppen. Jawel, de majores konden
de eskadercommandeurs makkelijk vermanen, voorzichtigheid te betrachten en
incidenten met de parlementsschepen te vermijden! Ieder mocht 't weten, ieder mocht
't overbrievan naar Den Haag en Londen, dat hij, Witte, genoeg had van
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die vervloekte hoogmoed aan de overkant. Wat zou ons schorten, God de voorste,
dat wij die doggen niet zouden muilbanden! Leef of sterf, maar praat niet met
provocateurs en agresseurs!
Na de afkondiging der acte van navigatie moest het toch voor ieder klaar als de
dag zijn, wat de Brit wilde: de Hollandse vrachtvaart van de zee, van de wereld
wegvegen. De Rotterdamse burgemeester Soury kreeg gelijk - Coen kreeg meer dan
gelijk. Neen, Witte was de laatste nog niet vergeten - dat felle jaar van Jacatra was
hem diep in de kop gebeleven. Maar evenals ten dage van Coen de majores in het
vaderland uit vrees voor ongenoegen met de Brit tot de dwaaste concessies bereid
waren, ja, in hun argeloosheid de hennep voor eigen strop geleverd zouden hebben,
indien Coen het niet voorkomen had, zo schenen ook thans de hoogmogenden de
slechtste raadgeefster in de arm genomen te hebben, namelijk de vrees.
Ze zonden een gezantschap naar Londen. Vlak voor de Kerst ging de vredesmissie
in zee, en daar Tromp ziek lag, wilde het lot, dat Witte de heren naar de Theemsmond
moest brengen.
Vader Cats was leider van het gezantschap. De vier-en-zeventigjarige had pas het
hoge ambt van raadpensionaris neergelegd; hij had lang genoeg te roer gestaan. Niet
zonder een zucht van verlichting had hij de laatste grote vergadering voor gesloten
verklaard, en zich tussen zijn. boeken op Zorgvliet genesteld. Maar ook daar werd
hij nog gekweld door zorgen, zorgen over de nasleep van het schandaal met zijn
schoonzoon Musch, des stadhouders griffier. Die had na 's prinsen dood zelfmoord
gepleegd: de rampzalige verkeerde al met boze geesten tijdens zijn leven. Het
ellendigste voor Cats' eer en goede naam was, dat de zelfmoordenaar het lieve bedrag
van twee millioen gulden naliet, het saldo van zijn corrupte practijken tijdens het
raadpensionarisschap van zijn schoonpapa! En daar Cats zelf millionair was, zeiden
de mensen, dat de duivel het altijd op de grote hoop deed, en dat het makkelijker
was, mooie versjes over de opvoeding van andermans kinderen te schrijven, dan het
eigen kind op het pad der deugd te houden. Ja waarlijk, de dichter kon op zijn oude
dag met de aartsvader Jacob klagen: Kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens.
Huize Zorgvliet - ach huize Ikaboth ware een treffelijker naam geweest.
En of dit alles nog niet genoeg ware, moest hij nog tegen wil en dank naar Londen,
bij de duivel te biecht, om te trachten de dreigende perikelen voor zijn vaderland te
bezweren. Met een even bezwaard gemoed als de Godsman Mozes, toen deze naar
de farao gezonden werd, had Cats de delicate missie op zich ge-
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nomen, niettegenstaande zijn lijfarts hem gewaarschuwd had, dat het winterweer op
zee en de Londense mist- en pestlucht abominabel voor zijn oude borst waren.
Toen Witte de heren met hun gevolg en bagage innam, uit het Gat voer en over
zee bracht, was het hem onmogelijk, van zijn hart een moordkuil te maken. Op
Kerstdag zaten ze gevieren in de kajuit: Cats, Schaap, die van Amsterdam was, Van
de Perre, gezant voor Zeeland, en Witte. De laatste meende de heren een ongevraagd
advies te moeten geven; hij zei: ‘Die van de staarten1) deeg wil hebben, moet ze
bereiden met harde sporen.’ En toen de heren zijn onbescheiden opmerking negeerden,
wat dronken en monkelden, ging Witte voort: ‘Hoe meer je de doggen streelt, hoe
ijselijker ze knorren.’
Schaap vermocht nog te lachen, Cats niet. De grijsaard hoestte, had het koud en
staarde peinzend door de patrijspoort naar de wemelende sneeuw over de zee. Toch
had hij de kwinkslag van het lastigste heerschap der vloot wel verstaan, want vaderlijk
vermanend en langzaam hief hij de magere vinger naar de zeeman, wijd en zijd
berucht om zijn loslippigheid. ‘Mijnheer Wittens, wees vooral in deze dagen toch
wat voorzichtig met uw woorden. Britse eer is teer. 't Is dan beter stille zwijgen dan
van spreken hinder krijgen. Hebt gij met spreken u vergist, wordt met geen sponsje
uitgewist.’
‘En pas in Gravesend straks maar op uw tong,’ maande Van de Perre, ‘anders
brengt u ons voor nog groter moeilijkheden dan wij reeds staan. In Londen zijn ze
gebeten op u, ik hoorde het in Zeeland al.’
‘O, ik zal wel zwijgen,’ bond Witte in, ‘u zult van mij geen hinder krijgen.’ En op
een toon van jammerend zelfbeklag: ‘Ik ben ongelukkiger schepsel dan de ezelin
van Bileam. Ja, kijkt u maar niet zo verwonderd, ik meen het. Want die ezelin mocht
blijven staan en ik moet varen; zij mocht spreken en ik moet mijn mond houden.’
Schaap schokte al drinkend van het lachen, maar Cats bleef de ernst zelf, toen hij
de Rotterdammer van repliek diende: ‘U vergeet twee principale verschillen, waarde
Wittens; Bileam werd uitgezonden om te vloeken, ik om de vloek af te wenden. En
wat die ezelin betreft, zij zag de engel des Heren met het getrokken zwaard op haar
weg staan. Ziet gij die bijgeval ook? Dan moogt ge spreken.’
Getroffen door de bijna smartelijke toon van de grijsaard,

1) scheldnaam voor de Cromwellianen.
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zweeg Witte een stonde. Alleen om enig beleefd verweer te bieden. mompelde hij
daarna: ‘De Maassluizer vissers hebben meer gezien dan dat.’
‘Wat zegt hij?’ vroeg Cats, met de hand bij het oor, aan Van de Perre.
‘Hij heeft het over die dronken Ariaans en zijn twee bootsgezellen.’
‘Met uw verlof, Ariaans is een deugdelijk man, zijn leven lang niet dronken
geweest,’ zei Witte.
Cats schikte zich tot belangstelling en informeerde: ‘Is hij onder ede gehoord?’
‘Ja zeker, de schout is uren met hem bezig geweest.’
‘En?’ Cats bracht de beide handen aan de oren; de twee andere heren luisterden
gewillig.
‘Ik kan u alleen vertellen, wat ik er in de kwartieren van gehoord heb. Dat komt
hierop neer: Ariaans bezweert, dat hij Vrijdag jongstleden - het was 's morgens negen
uur bij heldere zonneschijn - op manshoogte boven de kim een vlak land met een
menigte voetvolk en ruiters zag. Dat was het eerste gezicht. Daarna een tweede: een
vloot uit het noorden, de mastzeilen half op; uit het zuidoosten een andere machtige
vloot, die zeilde de eerste aan. Toen waren die twee een tijdlang in kruitdamp. De
damp trok op. Alleen de eerste vloot was over, zo duidelijk, zei Ariaans, dat we al
het touw- en blokwerk konden onderscheiden, een uur lang. Daarboven zag hij een
leeuw in de lucht met vreemde dieren, die na een wijle in schepen veranderden en
verschillende kanten uitgingen. Maar de leeuw bleef in het noorden staan. De gezellen
van Ariaans verklaarden, dat ze zo van het gezicht geschrokken waren, dat de
stuurman ze tot bedaren moest brengen door wat uit de ‘Christelijke zeevaart’ voor
te lezen.’
Cats knikte peinzend en streelde zijn puntbaardje. Schaap snoof en merkte
laatdunkend op: ‘Hersenschimmen. Als ik lang in de lucht kijk, zie ik nog doller
dingen.’ En ook Van de Perre meende: ‘Je moet al erg vlotte hersenen hebben, om
die kletspraat au serieux te nemen.’
‘Neem ìk het au serieux? Ik vertel slechts, wat hij verklaart gezien te hebben. En
hoe het volk er over denkt, weet u: een schrikkelijke vertoning tot waarschuwing
van het nakende ongeluk.’
‘Jawel,’ zei Schaap, ‘we kennen dat. Het wordt tijd, dat de predikanten - de goede
niet te na gesproken - het volk niet in die superstities stijfden.’
‘Dat doen ze ook niet,’ verdedigde Witte. ‘Borstius hoorde
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ik laatst nog in zijn preek over de gezichten van Ezechiël zeggen, dat God de visioenen
als middelen der openbaring in de óúde bedeling gebruikte, niet meer in de nieuwe.’
Cats stak de vinger op. Langzaam en nadenkend sprak hij: ‘Niet geheel te
verantwoorden. Petrus op het dak - ik denk aan Paulus - en - het is vandaag Kerstmis
- ik denk aan de ster. Zo is er meer.’
‘De ster, ja die ster,’ beweerde Van de Perre. ‘Maar aan wie werd die getoond?
Aan de drie wíjzen uit het oosten. Dat is heel wat anders dan aan drie onwetende
bootslui als getuigen van Gods toekomende toorn. Neen, dank je, ik zal niet meer
drinken.’
Dit laatste zei hij tot de kajuitwachter, die door Witte geroepen was en een nieuwe
kan wijn bracht. Cats wachtte, tot de kroezen gevuld waren en de bediende de kajuit
verlaten had. Daarna nam hij zeer geïnteresseerd deel aan het dispuut. Hij zei er
evenwel niet bij, van wie zijn gelanceerde wijsheden afkomstig waren, namelijk van
de Franse medicus Doumont, wie hij discreet geconsulteerd had naar aanleiding van
de spiritistische hebbelijkheden van zijn rampzalige schoonzoon.
‘Bootsgezellen of wijzen, dat maakt geen principieel verschil. Christus verkoor
vissers. Uw afwijzing, uw conclusie is mij weer al te abrupt, Van de Perre. Gissen
doet missen. Maar kunnen die gevallen als met Ariaans niet aldus verklaard worden:
primo staat vast voor die mensen, dat er oorlog komt, daar is hun geest van vervuld;
secundo zien ze inderdaad vreemdsoortige lucht- en lichtverschijnselen; tertio krijgen
die verschijnselen voor hèn, dank zij de rijpheid van hun voorgevoelens en wellicht
de onderlinge suggestie, een abnormale inhoud, ze vergroeien tot een gezìcht en het visioen als voorspellend teken is geboren.’
Witte verdween, daar het discours hem niet meer aanstond en hij het ook niet meer
volgen kon, toen zelfs de hekserij er in betrokken werd. Hekserij was hekserij. Waar
belandde je, als je dat duivelswerk in twijfel ging trekken?
Aan dek vernam hij van zijn luitenant, dat de bottelier en zijn maats een nieuwe
naam voor het gezantschap uitgedacht hadden: de drie wijzen uit het oosten. Vader
Cats was Caspar, over Melchior en Balthasar waren ze het nog niet eens, wel over
het treurige feit, dat ze alle drie op een verkeerde ster koersten. Want dat hele spul
van dat deftige gezantschap naar die lucifers in Londen deugde niet. Ellekaarten!
mochten de matrozen dat huisje maar eens opschikken! Wie zond er gezanten naar
een land, dat tegen alle goddelijke en menselijke wetten, tegen alle beleefdheid in,
vijandschap pleegde en het goed van zijn naburen nam! - De
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lijdzaambeid der Staten stak de tirannen een hart onder de riem.
En met weerzin zag het volk de volgende dag de gezanten in Gravesend van boord
gaan. Het gevolg sjouwde met de koffers er achteraan. Vader Casper bad de kraag
van zijn mantel boog opgeslagen, en hield de hand voor de mond.
Witte bleef er geen kwartier langer dan noodzakelijk was en ging direct na de
ontscheping weer onder zeil. Een half uur na zijn vertrek kregen de Britse autoriteiten
te Gravesend een spoedorder uit Londen om de beruchte Witte te arresteren en naar
de Tower over te brengen. Maar toen was de vogel, onbewust van het gevaar, wat
hem bedreigd had, al gevlogen.
In het voorjaar van twee en vijftig waren de enerverende onderhandelingen te Londen
nog niet geëindigd, maar intussen organiseerde de Brit zijn marine tot een straffe
eenheid, bouwde ze uit in benauwend snel tempo tot een indrukwekkende macht.
Tromp bezwoer de boogmogenden, toch eindelijk de maatregelen tot noodzakelijke
concentratie der admiraliteitszaken te treffen, daar hij anders de verantwoordelijkheid
voor 's lands veiligheid ter zee niet langer torsen kon. Vijf admiraliteiten en twaalf
directiën, allemaal autonome collegiën, namen haar willekeurige en menigmaal
tegenstrijdige besluiten; huurden en verbouwden handelsschepen zonder plan of
ruggespraak met anderen; boden tegen elkaar op bij het werven van scheepsvolk en
verbrokkelden aldus 's lands maritieme krachten. De admiraal moest maar zien, uit
deze chaos een vloot bijeen te krijgen. Laas! - hij was niet bij machte door overreding
te bereiken, wat hij zozeer gewenst, ja noodzakelijk achtte: de concentratie der
zeestrijdkrachten in een centraal rendez-vous, namelijk Hellevoet. Zeeland wilde
voor zich de Wielingen behouden, Amsterdam en de noorderkwartieren lieten Texel
niet los.
Tromp sjouwde de steden af: Vere, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Rotterdam,
Amsterdam, Monnikendam, Edam, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik; naar Harlingen
ging hij maar niet eens, Friesland was op geen stukken na gereed. Het magere resultaat
van al dat reizen en trekken, confereren, bedelen, smeken en bezweren was, dat de
beklagenswaardige man in Mei de beschikking had over ruim 40 schepen, merendeels
gehuurde handelsvaartuigen, inderhaast tot de dienst van oorlog omgebouwd. Daarmee
koos hij zee, om volgens de instructie van zijn meesters de koopvaardijvloten tegen
Britse aanhouding en visitatie te beschermen en - wat de delicate kwestie van het
strijken der vlag betrof - te waken, dat de staat geen kleinigheid zou komen te lijden.
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De Here God mocht hem daarbij geluk en wijsheid geven.
Witte was daar niet bij; hij had de laatste tijd weinig of geen contact met de
admiraal, verrichtte een beperkte taak met zijn klein eskader en was daar tevreden
in. Ter zee was hij voor zijn doen voorzichtig, en al kroop hij niet in het kabelgat,
indien er parlementsschepen in zijn buurt waren, hij wist incidenten te vermijden.
‘Aan een krank touw moet je zachtjes trekken; doe maar een reef in het zeil,’ was
Hesters2) vermaan, als hij binnen was en de moeilijkheden van zijn dienst met haar
bepraatte. Hij was meer binnen dan voorheen; volk en officieren merkten het wel,
hoe goed gemutst hij was, als hij thuisvoer. Ah! de vrouw trok sterker dan een
marszeil! Tegen Mei zette hij er zelfs haast achter, binnen te vallen, niemand hoefde
te gissen waarom: de uiver zat weer bij de ouwe op het dak.
Maar waarom moesten de Haagse heren hem nu pal voor zo'n blijde gebeurtenis
het land op jagen! Hij werd bij gecommitteerden der staten-generaal ontboden. Ze
ontvingen hem met zulke lange gezichten. Hij moest van hen een correctie en
vermaning incasseren, wegens zijn felle uitlatingen over de Engelse natie, welke
publieke ruchtbaarheid hadden gekregen. Zonder een serieuze poging te doen, zich
te verontschuldigen, zegde hij toe, in het vervolg voorzichtiger te zullen zijn, daarbij
de hoop uitsprekende, dat de Brit zich van zijn kant even gevoelig voor anderer als
voor eigen eer zou betonen.
Met een kwaad humeur kwam hij thuis. Hester werd het gewaar met een oogopslag.
In zulke gevallen verstond alleen zij de kunst te zorgen, dat het niet in de hut droop,
als het in de kajuit regende. Dat was vroeger anders. De eerzuchtige, faamzieke en
twistgierige Hildegonde3), geraakt als men met een vinger naar haar man wees, joeg
hem waarlijk overbodig op tot verzet en voedde de wrok in stede van die te temperen.
Niet aldus Hester. Zij goot olie in de branding; bij haar kwam Witte altijd tot
kalmering. Haar wijze van informatie was even sober als haar oordeel; daarna roerde
zij de kwestie met geen woord meer aan.
‘Narigheid?’ vroeg ze bij zijn thuiskomst.
‘Een reprimande.’
‘Dat bespaart mij een vermaning. Verdiend of onverdiend?’ En zij zag hem
liefdevol aan. Daarmee ontwapende zij de gepantserde volkomen. Witte was dan
wel verplicht een ander

2) Witte's derde vrouw.
3) Zijn tweede vrouw.
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wapen te kiezen, verviel in de rol van de kwasi-deemoedige en antwoordde pijnlijk
zuchtend: ‘Verdiend. Den Haag geeft nooit anders dan verdiende reprimandes.
Onverdiend heb ik alleen jou - en wat straks de ooievaar brengen zal.’
‘Zo mag ik je gaarne horen,’ lachte Hester.
En zij zorgde er voor, dat de enkele dagen, welke vader hij de zijnen vertoefde,
een rustig en stil festijn waren. Dat ging zo vanzelf hij Hester, daar hoefde zij zich
niet voor in te spannen.
Witte peinsde er weleens op, dat het vroeger zo rumoerig, zo onrustig in zijn
woning was geweest: middagen en avonden soms van uitbundige vrolijkheid, een
kamer vol lawaaiige gasten, mannen, vrouwen, familie en kennissen van her en der,
die tot laat na de ruimklok bleven; maar ook dagen van huiselijke onlust, verwijt,
gekrakeel, gevolgd door harde zwijgzaamheid, zodat Witte eens zijn eigen kind
Katrijntje in de keuken had horen huilen: ‘Was vader maar weer weg! Als hìj thuis
is, is het immer kijven met moeder.’ Zo ontving hij uit de mond van zijn eigen kroost
zijn oordeel.
Waarom was zijn woning thans vervuld van vredige genoeglijkheid? Goed, er was
gepast kinderlawaai, dat had je overal, waar zoveel meisjes bijeen zijn met heur
schelle stemmetjes en vurige temperamentjes - erfgoed van geen vreemden. Maar
hinderlijk, en de goede stemming storend, was dat niet. Van morgentot avondklok
ging de dag zo goed en gewoon voorbij, van maaltijd tot maaltijd, van gebed tot
gebed. Hester, zijn oudste dochter Cornelia en de meid hadden heur huiselijke
bezigheden; de grotere meisjes gingen naar school en lering, zaten te spinnen of te
speldewerken, en de kleinere speelden in het voorhuis, waar Hester een klein vertrekje
met wat kleuterspulletjes had geschikt. De vroegere drukke aanloop, middels
uitnodigingen door Hildegonde onnodig bevorderd en aangemoedigd, vooral op
dagen dat Witte binnen was, was geëbd. Hester had er op tactische manier een eind
aan gemaakt, aldus aan Witte rust en de kinderen recht verschaft.
Cornelia, die zeer vaardig op het spinet was, had al aan twee van heur zusjes de
moeilijke kunst geleerd, psalmen en andere liedjes te spelen. Vader moest het horen,
zo dikwijls als hij thuiskwam, hoe ze gevorderd waren, en ze zongen er bij, alleen
of te zamen. Of ze kwamen bij hem met het boekje van de catechiseermeester en,
begerig naar een goede beurt, lieten ze zich overhoren. Goedmoedig las de
onder-admiraal van 's lands vloot de vragen.
‘Kan men door de paapse, remonstrantse en mennonitische godsdienst zalig
worden?’
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‘Neen.’
‘Zal men op Zondag mogen gaan pleizieren?’
‘Neen.’
‘Is dat ook werk?’
‘Ja.’
‘Mag men die dag met de pen omgaan?’
‘Neen.’
‘Is dat ook werk?’
‘Ja.’
‘Zal men op Zondag mogen rijden en kruien?’
‘Neen.’
‘Bewijs dit alles.’
‘Nehemia 17, de verzen 15 tot 21; Jeremia 13 vers 27.’
‘Ho-bo, nu ben je mis, Katrijntje. Het is Nehemia 13 en Jeremia 17. Dat ‘ja, neen,
neen en ja’, is makkelijk genoeg.’
‘Er komt nog een moeilijke vraag, zonder neen of ja.’
‘Allez dan. Welke werken zijn geoorloofd op Zondag?’
‘Ten eerste werken van de godsdienst; ten tweede werken van noodzakelijke liefde;
ten derde werken van buitengewone noodzakehjkheid.’
‘Goed geleerd. Noem eens een werk van buitengewone noodzakelijkheid.’
‘Dat staat niet in het boekje.’
‘Het is waar, maar dat kan een catechiseermeester met verstand toch vragen.’
Katrijntje peinsde en peinsde, herinnerde zich plotseling, wat zij eens op Zondag
gezien had. ‘Een varken uit het water trekken, als het nog niet verzopen is’.
‘Dat is een werk van noodzakelijke liefde,’ knikte de man van boerenkomaf. ‘Maar
nu een werk van buitengewone noodzakelijkheid. Dat is heel wat anders.’
‘Zeg het dan; ik weet het niet.’
‘De rooirok op zijn bakhuis slaan, als bij ons op Zondag te na komt,’ en hiermee
klapte hij het boekske toe.
Verder had hij aan wal zo zijn eigen besognes. Zijn schriftelijke rapporten en
adviezen mocht hij gaarne thuis uitwerken, ze in de puntjes verzorgd en van alle
nodige bijlagen voorzien ten kantore der admiraliteit deponeren en mondeling
toelichten. Een telkens terugkerende zorg was de betaling van het scheepsvolk. Meer
dan eens was hij wel verplicht, de gages uit eigen middelen te voldoen, als de kassier
der admiraliteit met wanhoopsgebaar zei: ‘We zijn schoon op - er ìs niet meer en
daar verliest de keizer zijn recht.’ Dan had Witte te kiezen tussen een voorschot aan
de admiraliteit
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uit eigen zak of - een massa-desertie van zijn bemanning. Want die arme sloebers
van schepelingen konden hun vrouwen en kinderen toch niet laten verkommeren en
verhongeren? Moesten zìj er voor boeten, dat er zoveel tussen ka en schip
terechtkwam? Of was tien gulden 's maands soms een te vorstelijke beloning voor
zoveel gevaar en ongemak? - Witte schoot het voor; hij had op die wijze al duïzenden
voorgeschoten, maar hij hield er boek van, en nauwkeurig. Het bedrag was al
opgelopen tot de respectabele som van f 76.000. Als de tijd en gelegenheid daar was,
zou hij de heren de rekening onder de neus duwen, kapitaal en interest. Op zijn huid
hadden ze recht, op zijn duiten niet.
Maar onderwijl tobde hij permanent met aanmonstering van voldoende volk; dat
was zo voor elke tocht. Het gebeurde meermalen, dat de kerels rechtsomkeert maakten,
als ze vernamen, dat ze bij Witte's eskader ingedeeld waren. Zijn smaldeel stond bij
het scheepsvolk in kwade reuk, ter oorzake van zijn straf regiem, dat door de kinderen
van bestevaar Tromp verfoeid werd. En dit te moeten ervaren, verzuurde vaak zijn
verblijf aan wal. Kon hij het helpen, dat hij andere inzichten nopens de discipline
had dan zijn admiraal, en dat hij weigerde te schipperen met de strafbepalingen zijner
instructies? Maar deed hij voor iemand onder in het pleiten voor de lotsverbetering
van de mindere schepeling? Voor niemand.
Enige dagen voor hij zee koos, werd hem een dochter geboren; het was de achtste
van Bloeimaand, des nachts om half vier. Hester en hij waren er gelukkig mee; Hester,
wijl het het eerste meisje was, dat zij baarde; Witte, omdat hij Hester gelukkig zag,
gevoelde ditmaal geen teleurstelling over het uitblijven van een stamhouder. Zij
noemden het kind Jacoba, naar Hesters grootmoeder.
Des morgens ontmoette Witte bij het aangeven ten stadhuize de oude burgemeester
Soury, die hem hartelijk gelukwenste en beloofde, spoedig te zullen komen om de
kandeel te proeven.
‘U bent welkom, maar u zult mij de stok niet zien roeren. Ik moet weer achter de
doggen aan.’
‘Pas maar op, dat ze je niet bijten. Ze gaan het menen.’
‘Kombuispraatjes!’
‘God geve het. Maar ik benijd u niet. Het Kanaal, dat is een kast vol
kraakporselein.’
‘Het Kanaal is voor Tromp. En die maakt geen scherven,’ antwoordde Witte en
hij nam afscheid.
Uit: Witte de With.
Ile deel: Van Duins tot de Sont.
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D.I. Bouman-Eringa
De beek
Drupp'lend uit mossen werd
de beek van mijn liefde geboren,
de oogglans van jou, schuw hert,
ging in zijn spieg'ling verloren.
Langs rotsen van graniet
spring ik, uit steen kom ik wellen.
Wees in mij ritselend riet,
wees de vis en de blauwe libellen.
Duik in mij neer met een boog,
zwem in mijn glinsterend nat,
spring als dolfijn omboog,
dat driftig schuim je bespat.
Wanneer ik als trage gracht
tussen bochtige kaden mij winde,
beschaduw mij even zacht,
als 't lommer van de linde.
Mijn stromen gaan krachtig en recht
waar zij naad'ren de grijsrode steden,
wees fors als het schip, welks plecht
klievend mij heeft doorsneden,
tot ik achter mij laat de landen;
wees de zee, in wier machtige deinen,
voorbij de laatste stranden
al mijn wateren zullen verdwijnen.
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D.I. Bouman-Eringa
Zacheus
Ik hoor, hij komt opnieuw hierlangs,
'k wacht uren op de straat,
ik klim in een lantarenpaal,
dan zie ik zijn ge laat.
Hij zegt, Ik zal in deze stad
geen hotel betalen,
ik vraag bij U om onderdak,
ga een taxi halen.
Hij heeft mijn brandkast geforceerd
en alles uitgeteld,
mijn portefeuille omgekeerd,
het is bezoedeld geld.
Ik zeg: ik stort het allemaal
op ieders giro terug.
Zijn hand legt hij bemoedigend
op mijn gekromde rug.
Hij zegt: Zacheus, zo is 't goed,
de englenschare juicht,
als een corrupte ambtenaar
berouw aan God betuigt.
Nu zit ik bij de waterkant,
in de zachte grassen,
ik spel het boek der psalmen uit,
mijn zonden zijn gewassen.

Ontmoeting. Jaargang 2

85

Vluchtige Notitiën
J. Das
Tsjaikovski's vierde en de paukenslager
De geestigheid van Hildebrand, dat hij op een concert altijd geeuwhonger kreeg van
het op en neer gaan van al die strijkstokken, was wat wij onder schooljongens
openhartig plachten te noemen een echte stinkopmerking. Wie zou Hildebrand zijn
flauwe mopje misgunnen? Maar het nare is dat hij zich zo schaamt voor een
‘muziek-minnaar’ aangezien te worden. Toegegeven dat de muziek, die men hem
wilde laten aanhoren, waarschijnlijk niet veel zaaks was. Maar de
litteratuurgeschiedenis heeft ons geopenbaard, dat Nicolaas Beets het niet beneden
zich achtte braaf te dwepen met oudbakken heerlijkheden. Kortom, Hildebrand tapte
zijn mopje om zich groot te houden. Emotie was onder zijn stand.
Wanneer wij echter de bekentenis wagen, dat wij soms wel een heel concert lang
geboeid naar de paukenslager kijken, dan doen we dat omdat we er ons niet voor
schamen klein gebleven te zijn. Muziek vinden we (soms - vaak - meestal) prachtig,
en wij zijn bereid daar op een andere keer in de meest lyrische bewoordingen voor
u over uit te weiden. Maar nu niet. Want al was het dan Tsjaikovski's vierde
symphonie, de beroemde ‘pathétique’, waarvan de critici zeggen dat ze bij de grote
massa zo geliefd is, en waar ze toch niets steekhoudends op weten af te dingen - wij
hebben ditmaal even geboeid gekeken als geluisterd. Het komt misschien omdat wij
deze pathétique al vaker hoorden en nu zo langzamerhand in het stadium gekomen
zijn, waarin men op de uitvoering als iets afzonderlijks gaat letten: in elk geval was
de paukenist ons vriendje.
Eigenlijk weten we niet, of paukenslager wel een goed Hollands woord is. We
hebben het gevormd naar analogie van bekkenslager. Een bekkenslager is geen slager,
die op koeienzitvlakken is gespecialiseerd. Hij is ook geen agent, die monden dicht
slaat. Hij is de man die zorgt voor de bekkenslag. Met twee grote, schitterend
gepoetste bekkens beschrijft hij twee blinkende bogen door de aether - tenminste als
het hard moet en lang mag doorklinken - en laat ze daverend op elkaar kletsen. Maar
daarmee is ook alles gezegd. Het meest houdt ons de bekkenist in spanning, wanneer
hij zich voorbereidt op een langere rustpoos en zijn potdeksels uiterst voorzichtig,
zonder een althans voor ons in de zaal waarneembaar geluid, vóór zich op een houten
stoel legt. Dat ze er niet afglijden doet ons dieper ademhalen dan het schoonste
adagio. Maar overigens kleeft aan de bekkenslag de vloek der eenvormigheid.
Let daarentegen eens op de paukenslager. Hij kent de onbegrensde mogelijkheden
van de ras-artist, en beschikt over al de outilage van de verfijnde vakman. U begrijpt
(als u oud genoeg bent) onmiddellijk dat wij niet het oog hebben op de berijder van
het paukenpaard. Nu de huzaren van Boreel als iedere doodgewone zandhaas - hij
mag dan grenadier of jager zijn - met beide voeten op de grond staan omdat zij niet
meer bereden zijn, is het paukenpaard een karrepaard geworden. We betreuren het
(hoor ons eens: we lijken wel een dominee of een politicus) dat onze jeugdige lezers
nooit meer het genoegen zullen kunnen smaken de huzaren-
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kapel te paard het ringsteken te horen opluisteren in het dorpje, waar wij de verjaardag
van H.M. de Koningin-Moeder plachten te vieren. Aan weerszijden van het
paukenpaard hing dan een pauk - dit enkelvoud zal wel niet bestaan - en boven op
het paukenpaard zat een huzaar met witte kaphandschoenen en twee stokken met
dikke ronde knoppen. Het merkwaardigste van het paukenpaard heeft ons altijd
geleken, dat het de pauken helemaal niet scheen te horen, al hamerde de huzaar nog
zo hard. Maar nu wilden we het hebben over de paukenist van het
Concertgebouworkest.
Een pauk is eigenlijk een ding om te willen hebben, zoals sommigen bordjes
losschroeven in de trein, en hondjes de maan willen ophappen. Een pauk is van
zachtglanzend rood koper met een blank geschuurd vel erover, en rond als de spitse
helft van een ei, maar dan omgekeerd. Als je er hard op slaat, klinkt er een donderslag
bij heldere hemel. Als je er zachtjes op slaat, klinkt er een kanonschot in een heel
ver verschiet. Als je er zacht op roffelt, klopt een geheimzinnig noodlot aan de
poorten. Als je er hard en snel op hamert, is het alsof je down geslagen wordt in een
vreselijke boks-match. Van die pauken heeft de paukenist er een hele batterij om
zich heen staan, en ze hebben elk hun eigen dondertoonhoogte. Bovendien heeft hij
op een soort keukentafeltje achter zich ook een hele batterij stokjes liggen, allemaal
met helder wit omwoelde koppen, waaruit hij er telkens twee kiest met evenveel zorg
als een golfspeler voor iedere put een andere putter kiest uit zijn tas met golfsticks.
Als de paukenslager met zijn stokjes op de pauken slaat, is het alsof twee witte
balletjes op en neer dansen. Vanuit de verte - wij zitten altijd op het balcon - die dans
te volgen is een fantastisch, een fascinerend schouwspel. Naarmate de paukenslager
harder of zachter, langzamer of sneller slaat, springen de witte balletjes hoger of
lager op en vormen ze vuurstralen als van luchtdoelgeschut met lichtspoormunitie
of slingeren ze witte lasso's om het hoofd van de paukenist. Met het crescendo en
diminuendo spuiten ze op en zinken ze in als fonteinen die worden open en dicht
gedraaid. Het is een complete Ruttmann-film. En telkens temidden van deze
galvanische beweging legt de paukenist plotseling met een abrupt en kordaat gebaar
beide vuisten op zijn pauken: hij dempt af.
Nog interessanter wordt deze rhythmische kunst, als men tegelijk de plastische
dans van de dirigent in het oog krijgt. De voornaamste functie van de dirigent heeft
ons altijd geschenen, dat hij de muziek aan orkest en auditorium voordanst. Maar
wie dirigent en paukenist met één blik omvat en gevangen houdt, die ziet ze samen
de hele symphonie uitbeelden. Wordt de dirigent heftiger, dan wordt de vuurdans
boven de pauken woester, en de muziek zwelt mee aan. Wordt de dirigent rustiger,
dan trekt het weerlichten weg naar de horizont, en de muziek sterft mee uit. De
machtige, afgebroken klankstoten, die de dirigent verwekt door langs het gebogen
hoofd de vuisten voor zich uit te werpen en ze weer in te trekken, begeleidt de
paukenist met knallende slagen, opgeslokt door het haastig demp-gebaar.
Het is een komiek gezicht, die twee electrieke mannetjes, elk aan hun eind boven
het orkest uitstekend, met de gezichten naar elkaar toe en precies gesynchroniseerd.
De paukenist is als een ouderling, die het stemgolven en stembeven van zijn predikant
met hoofdknikken en hoofdschudden onderstreept. Helaas, niet elk muziekstuk
voorziet in paukenslagen. Dan is de dirigent als een dominee zonder voorlezer. Maar
de pauken-
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slager is er wel, al doet hij niets. Want het kan in het vorige of in het volgende stuk
toch nodig zijn een klap op een pauk te geven? Dan zit hij hoog boven zijn
paukenbatterij, de armen voor de borst gekruist. In Tsjaikovski's pathétique is ook
zo'n deel, vol verrukkelijke pizzicati, waarin voor de dirigent maar wat onbetekenende
gebaartjes overschieten, en voor de paukenist helemaal niets, Toen deed hij ons
denken aan de koster in de oude Boomslootkerk. Die heeft daar een bankje achter
de preekstoel, front naar de gemeente, en een schuifgordijntje ervoor. Als de dienst
eenmaal op gang is en na al het liturgisch heen-en-weer de preek begint, trekt hij
zich daar terug en gaat in ruste tot de nazang. Het gordijntje hebben wij hem nooit
zien dichtschuiven.

Kritieken
Romans en novellen
Jan Hell. Zeven stippen en het geluk. Uitg. A.J.G. Strengholt, Amsterdam.
Dit boek is opvallend smaakvol uitgegeven en dat is in dit geval een nadeel. Het
verhaal van Jan Hell - de uitgever noemt het onbekommerd in één adem een ragfijn
sprookje en een oorspronkelijke roman - beantwoordt niet helemaal aan de hoge
verwachtingen, die het bandontwerp van Van Rijmenam oproept en in de sfeer van
de bekoorlijke tekeningen van Corina past het niet goed.
De hoofdfiguur in ‘Zeven stippen en het geluk’ is een lieveheersbeestje. Nu is 't
optreden van een dier als de handeling dragende hoofdfiguur op zichzelf helemaal
geen reden om een verhaal een sprookje te noemen, maar er is evenmin een dwingend
voorschrift om in een dergelijk geval van een fabel te spreken. In het verhaal van
Jan Hell ontbreekt echter wat in een sprookje eerste vereiste is: naïeveteit. Het
lieveheersbeestje Stippelman gaat met zijn vriend, de eekhoorn Jokkir, een
weddenschap aan, dat hij de mensen het geluk brengen kan. Zo iets bestaat niet in
een sprookje. Sprookjesfiguren kunnen ogenschijnlijk alles doen wat hun schepper
in de zin komt, maar weddenschappen afsluiten kunnen ze precies niet. Dat past niet
in de naïeve sprookjessfeer.
Dit merkwaardige lieveheersbeestje is in staat brilliant te converseren over kunst,
philosophie en religie, het kent zijn moderne talen en ziet er niet tegen op, er op zijn
tijd ook eens een Latijns citaat tussendoor te gooien, het zou aan ondergetekende
kunnen leren wat een katalysator is, maar een haarkam noemt het ‘zo'n harkje’. Ook
uit dit voorbeeld blijkt dat de schrijver niet in staat is, een zuivere sfeer te scheppen.
Ik kan niet opmaken of het Jan Hells bedoeling was, een sprookje dan wel een
fabel te schrijven, maar in ieder geval wilde hij zijn lezers bezig houden, zoals het
sprookje en de fabel dat ook willen. Nu staan er in zijn boek inderdaad wel hier en
daar amusante dingen te lezen, maar het verhaal als geheel pakt de lezer niet. En
verder heeft hij de (oudere) lezers inderdaad wel iets te zeggen: hevig opzienbarend
is het niet, maar dat wordt niet geëist. Het sprookje en de fabel kunnen eveneens de
bedoeling hebben de grote en/of de kleine lezers bepaalde levenswijsheden en
vermaningen toe te dienen; om hen daarvoor ontvankelijk te maken bedienen zij zich
van een speciale sfeer. Waar die sfeer onzuiver is - zoals in het verhaal van Jan Hell
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- kan dat ontvankelijk-maken niet gelukken. Dan gaan de boodschap en de moraal
van het sprookje of de fabel verloren.
J.M. Vr.

H.J. van Nynatten-Doffegnies, Henne. Uitg. Mij. C.A.J. van Dishoeck,
Bussum.
Aan een nieuw boek van Mevr. Van Nynatten-Doffegnies wordt door de officiële
critiek in de regel niet veel aandacht besteed, maar de boekhandel neemt het
ruimschoots in voorraad en de leesbibliotheekhouders kopen er meer dan één
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exemplaar van, om aan de vraag van hun klanten in een enigszins behoorlijk tempo
te kunnen voldoen. Omdat alle Court Mahlers en Ethel M. Dells een zelfde lucratief
lot wedervaart, zou deze gang van zaken verdacht kunnen zijn. Maar ditmaal is hij
dat niet. Men kan de officiële critiek niet kwalijk nemen, dat zij zich doorgaans met
enige vriendelijkheden van dit werk afmaakt. Ik ben trouwens van plan in deze
bespreking hetzelfde te doen. Men behoeft de boeken van Mevr. v. Nynatten niet
uitvoerig te bespreken. Zij stellen niemand voor problemen, noch literair-technisch,
noch wat moraal en religie betreft, als men deze zaken zo scheiden wil. Men aanvaardt
dit pretentieloze werk eenvoudig als zuiver en goed en gezond. De schrijfster heeft
een bewonderenswaardige vaardigheid in het opbouwen van een brede, levendige
en boeiende vertelling. Met simpele middelen weet zij een bepaalde sfeer op te
roepen, een situatie te tekenen, een figuur te doen leven. Haar dialoog is natuurlijk
en boeiend. Zij behoeft zich niet te forceren. Nergens is zij krampachtig en het gebruik
van trucjes komt eenvoudig niet in haar op. Bovendien is dit werk ruig en fris, pittig
als een voorjaarsmorgen. Ook ‘Henne’ speelt weer in een ver verleden tijd, onder
heren, boeren en knechten, ditmaal op het Gelderse platteland. Het is de geschiedenis
van een mensengeslacht in de eerste helft van de negentiende eeuw, toen er op
maatschappelijk en godsdienstig gebied allerlei dingen aan 't veranderen waren. Deze
dingen beschouwt Mevr. van Nynatten met een koele en tegelijk weldadige
objectiviteit. Het is haar ook niet om de historie, maar om de mensen te doen, in 't
bijzonder om Henne, de boerendochter en om Gart-Jan, de dagloner, aan wie Henne
haar hart schenkt. Het is haar te doen om de halsbrekende strijd die deze twee mensen
met het leven strijden, waardoor zij geknauwd en gekneusd, maar ook gesterkt en
geadeld worden. Daarom: wanneer dit boek door boekverkopers en
leesbibliotheekhouders zo gretig verhandeld wordt, kan men daarover in dit geval
alleen maar van harte dankbaar zijn.
v.d. S.

Johan Luger, De zeven kapitale leugens van den heer Berkenmeier. Uitg.
De Boekerij, Baarn.
Dit is een grappig verhaal van vier en zeventig pagina's met een groot aantal grappige
tekeningen. Die tekeningen zijn inderdaad zo slecht nog niet. En het verhaal is ook
niet slecht. Johan Luger heeft in zijn leven meer geschreven, het gaat hem vlot af.
Een beetje ‘te’ eigenlijk. Het grappige ligt er ook een beetje te dik bovenop. Het
verhaaltje zelf heeft weinig om 't lijf. Het gegeven is afgezaagd en er wordt (uit de
aard der zaak, zou men haast zeggen) wat omgesold met liefde en huwelijk. Het
wordt allemaal aardig opgediend en laat zich goed verorberen. Maar het laat een
flauwe nasmaak achter.
v.d. S.

Jan Walch, Mensen in Parijs. Born's Uitgeverij N.V., Assen.
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Twintig schetsen over mensen in de Lichtstad, bont gevarieerd wat de onderwerpen
betreft, maar allemaal in dezelfde ingetogen precieuse stijl. Juweeltjes. Doorzichtig
als glas. Geen gemodder. Menig jong schrijver, die zich in allerlei bochten moet
wringen om modern en interessant te schijnen, zal in zijn eerlijke ogenblikken jaloers
zijn op dit zgn. ouderwetse maar elegante en geestige proza, dat moeiteloos schijnt
geschreven te zijn en zijn dienst onberispelijk vervult.
v.d. S.

Albert Helman, Orkaan bij Nacht. Salamanderreeks. N.V. Em. Querido's
Uitgeversmij. Amsterdam.
Dit bekende boek van Helman verscheen thans ook in de Salamanderreeks. Een man,
die zich in Holland bij vrouw en kinderen verveelt en in een gevangenis woont, gaat
op reis naar een vergelegen land. Daar wordt hij meegesleurd in een orkaan van
liefde, waarin hij en zij zichzelf volkomen prijsgeven en het hoogste geluk bereiken.
Dan keert hij terug als een gelouterd man om een schone levensherfst aan te vangen,
waarvan hij verwacht, dat doodgaan iets zeer goeds kan zijn, de diepste, mooiste
liefdedaad. Laat het aan Helman over om hierover een sterk en aangrijpend boek te
schrijven. Daarover behoeven we het niet te hebben. En verder kunnen we alleen
zeggen, dat deze oplossing van het levensprobleem door-en-door heidens is. Eros
wordt uitgeroepen tot Heiland der wereld. Zelfs overwint hij de dood. Dit boek is
helaas geen op zichzelf staand verschijnsel. We moeten niet al te veel meer over
onze christelijke beschaving spreken.
v.d. S.

Ab Visser, Galg en rad. Uitg. F.G. Kroonder, Bussum.
Het zijn geen vrolijke geschiedenissen, die Ab Visser in deze bundel novellen vertelt.
Een moordenaar, die opgehangen wordt, vervolgens als aan een geleerde
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verkwanseld lijk onder het ontleedmes weer tot leven ontwaakt, en tenslotte, na de
dokter, die zijn redder was, te gronde gericht te hebben, ten tweede male wordt
terechtgesteld, ditmaal met het zwaard. Een dichter, die zichzelf vergiftigt. Een
moeder, die haar kind gekookt en gebraden aan de herberggasten voorzet. Dat zijn
zo enkele van de stichtelijke figuren, die hij ten tonele voert. Het kan niet ontkend
worden, dat het allemaal goedgeschreven boeiende geschiedenissen zijn. Ze houden
stuk voor stuk de lezer van de eerste tot de laatste regel vast. Maar na die laatste regel
blijft de lezer met een vraag zitten. Een verhaal als dit kan toch niet zonder bedoeling
verteld zijn?; wàt is de bedoeling dan?
Het antwoord is nergens te vinden. Want het aan Shelley ontleende motto op de
titelpagina kan toch geen antwoord zijn. History is a record of miseries and crimes.
Mogelijk. Maar iemand, die een bundel novellen het licht doet zien, houdt zich niet
met historie, maar met de literatuur bezig. En de literatuur doet nu eenmaal niet aan
het schrijven van verslagen; haar bezigheid is het omvormen en verwerken van de
stof, die de werkelijkheid van heden en historie biedt. Dat omvormen en verwerken
gebeurt altijd met een bepaald doel: de conceptie, die in de verbeelding van de
schrijver is ontstaan, en die, als het goed is, in de verbeelding van de lezer opnieuw
ontstaan moet.
In de in ‘Galg en rad’ verzamelde verhalen is nergens iets van een conceptie, van
een leidende idee, te bespeuren. Ze lijken zomaar als teboekstelling neergeschreven,
doelloos, zinloos, en laten de lezer onbevredigd.
De knappe, mooie tekeningen van Fons Montens illustreren meer de onbeantwoorde
vraag van de lezer dan het verhaal van de schrijver.
J.M. Vr.

Paul Haimon, Lentestorm. Uitg. Het Spectrum, Utrecht.
Het gaat in deze Lentestorm allemaal nogal moeizaam toe. Allereerst de taal. Die is
beeldend, moeizaam beeldend, maar stijgt intussen soms tot extatische hoogte. De
figuren bewegen zich traag en stroef, ook de door Thole op de omslagtekening zo
vlot en romantisch afgebeelde Machteld; er zit geen vaart in hun belevenissen en ze
houden niet op, alles en alles moeizaam te overwegen. De lezer - en dat is het ergste
- moet met het verhaal uit de jaren 1790-1814 moeizaam op gang komen. En dat
terwijl hij de inderdaad stormachtige Engelse en Amerikaanse romantiek over
datzelfde tijdperk in vlot Nederlands vertaald en in mooie grote boeken uitgegeven
kan krijgen.
Gelukkig blijft al deze moeite niet onbeloond. De lezer komt in de sfeer van het
prachtige Limburgse land, in de beklemming van een van onheil zwangere tijd, onder
de bekoring van een reine, vrome meisjesfiguur. De personen uit het verhaal beleven
de diepste levenstragiek en de hoogste levensvervoering.
De vergelijking van het werk van deze, althans in onze kring, nog onbekende
Rooms-Katholieke auteur met dat van Marie Koenen ligt voor de hand en er zijn
genoeg punten van overeenkomst, bijv. de Limburgse sfeer, om haar te rechtvaardigen.
Marie Koenen maakt het haar lezers gemakkelijker (dat wil niet zeggen, dat zij het
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ook zichzelf gemakkelijker maakt!). Zij vertelt vlotter, doorzichtiger, dus beter. En
aangezien de roman nog steeds allereerst een vertelling is......
Ja, ondanks alle waardering, die het opmerkelijke boek van Paul Haimon afdwingt,
is mijn persoonlijke voorkeur voor het gemakkelijker aansprekende werk van Marie
Koenen misschien toch te verdedigen.
J.M. Vr.

J.L. Eggermont, Het lied zonder woorden. De Telg, Amsterdam 1947.
Evenals Eggermonts verzetsroman Holland is ons vaderland speelt dit nieuwe verhaal
in Zeeuws-Vlaanderen. De streeksfeer, nauw verwant aan die van Vlaanderen, is
zuiver getroffen en logisch volgehouden. De dialogen zijn natuurlijk, de
aangenaam-luidende taal is ongekunsteld en ook voor de noord-Nederlander zonder
verklarende woordenlijst te volgen. Eggermonts vertel- en beschrijftrant heeft het
rustig onderhoudende, wars van gewildheid en overspanning. Hij schroomt evenwel
niet, zijn buitengewoon-romantische verwikkelingen zo te concipiëren, dat een
nuchter noorderling, boven de jaren des onderscheids beland, af en toe de
wenkbrauwen weifelmoedig optrekt. Maar ja, zulke dingen gebeuren: een knappe
rijke boerendochter met de schaapherdersknecht haars vaders. En indien deze herder
bovendien wegens moord ‘gezeten’ heeft, wordt het geval nog zorgelijker, voor
betrokkenen en voor de lezer, ook al zijn ze aan alle kanten van de beste voornemens
vervuld. Men versta ons niet verkeerd. Wij wijzen het concept als zodanig allerminst
af, noch de dramatisering er van. Maar, zo vragen we, waarom vergt de auteur minder
van zich
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zelf dan van ons, die hem moeten geloven?... Want dit wordt stellig het geval, wanneer
de schrijver na zijn ‘eerste boek’ (150 pag.) doorslaat naar een ‘tweede boek’. Daarin
verhaalt Eggermont ons - de lezer gelieve mij hier geduldig en nauwkeurig te volgen
- dat de boerendochter 23 jaar later tot de ontdekking komt, dat haar buitenechtelijk
kind, vrucht van des herders liefde, niet doodgeboren is, gelijk men haar diets gemaakt
had, maar in levenden lijve voor haar staat en zelfs trouwt met... Maar de lezer begrijpt
nu wel, dat ik hem niet alles moet vertellen, anders zit er voor hem helemaal geen
‘spanning’ meer in.
Joh. v. H.

Joh. Vis, Gerucht op de delta. Nijkerk. G.F. Callenbach N.V. (z.j.)
Dit boek laat geen sterke indruk na. Het gelijkt op de vele protestants-christelijke
streekromans der laatste tien jaar. Trouwhartig, zuiver en met veel liefde voor mens
en landschap.
Naar ik meen, was het Kamper eiland nog niet aan de beurt geweest. Ook deze
streek is thans psychologisch in kaart gebracht, maar het geheel is helaas te mat
gebleven, te weinig uit de verf gekomen en te weinig uit innerlijke noodzaak
geschreven. Niettemin is er in deze rustige boerenvertelling veel te waarderen. Het
christelijk volksverhaal heeft, in onderscheiding van het veel gewraakte genre
waarmee een vroegere generatie opgroeide, in elk geval gewonnen aan waarachtigheid.
Het komt mij voor, dat deze auteur, die reeds een verdienstelijke roman op zijn
naam heeft staan, nog wel meer zou kunnen bereiken als hij zich ernstig bezon op
de compositie van zijn verhaal.
P.J.R.

Godfried Bomans, Erik of het klein insectenboek. Uigeverij Het Spectrum,
Utrecht. Elfde druk.
Naast een kerkelijk blad, een aantal noodzakelijke beschouwingen over de
wederopbouw en onze veranderende maatschappij behoort ieder rechtgeaard
Nederlander Erik of het klein insectenboek te bezitten. Niet omdat het zo vrolijk is
naast al dat andere, serieuze en sombere, maar omdat dit boekske de vervolmaking
van de ernst is. U begrijpt onze maatschappij binnenzijds niet, als u Erik niet kent.
Erik is een heel luchtig verhaal over een kleine jongen die tussen waken en dromen
de lijst van het schilderij Wollewei overstapt. Op dat schilderij komen alle mogelijke
insecten voor en Erik beweegt zich onder hen gewapend met zijn schoolkennis van
Solms' Natuurlijke Historie. Elk insect dat Erik ontmoet is behept met eigenschappen
die niet bij Solms vermeld staan, maar resulteren uit hun naam, dus uit hun reputatie
bij de mensen. Duizendpoot en slak zijn levensgrote voorstellingen van onze
kindmenselijke kijk op die beesten. Het effect van deze sprookjesachtige manier van
vertellen is meer dan alleen grappig, het is verrassend.
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Op gevaar af te veel te analyseren en de schrijver, mocht dit artikeltje hem onder
ogen komen, te inspireren tot een nog moppiger inleiding bij de 12e druk - een
aanlokkelijk gevaar - wil ik toch iets meer zeggen over Bomans' kostelijke procédé.
De schrijver bereikt dit, dat we van het ‘mensdom’, ‘de moderne mens’, en hoe heten
al deze topzware gewichtigheden, voor een moment verlost zijn, en dat het
obsederende thema ‘dàt willen we, dàt presteren we’ plotseling in een komisch hoge
ligging terugkeert. Wat dan verschijnt is de mens in zijn hemd en dat zijn we allemaal.
Daarbij heeft Bomans een fijn oor voor het Hollandse gesprek, beter gezegd praatje.
Hij parodieert niet, hij noteert het in zijn essentie (pardon voor de zwaarwichtigheid).
Wilt u een voorbeeld? Een praatgrage tor vertelt Erik, hoe hij in zeker hotel te land
is gekomen: ‘Weet je wat, denk ik, laat ik hier de nacht doorbrengen, 't is 'n goed
hotel aardige ligging, niet te duur...’. Let u alleen maar even op de ontbrekende
komma achter hotel en u zult schateren om de treffende gelijkenis. - Een volkstype
als de nijdige spin mag ik u ook niet onthouden. De spin is nijdig omdat Erik insecten
uitlacht die voor vallende dauwdruppels vluchten. ‘Is het zo leuk, meneer? Is het
wèrkelijk zó leuk? Och kom! Is dàt nu zo aardig? Hè?’
Maar kom, we zijn toch Nederlanders, laat ons nu nog even letten op de diepere
zin, op de moraal. Bomans presenteert ons een handvat in een aan Da Vinci
toegeschreven spreuk, die als motto boven het verhaal staat: ‘Wij zijn alle ballingen,
levend binnen de lijsten van een groot schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overige
zijn insecten.’
Wie het weet! Om er iets van te weten, moet u ‘Erik’ gelezen hebben.
Ou.

Theo Thijssen, Egeltje. C. Hafkamp, Amsterdam, 1946.
Theo Thijssen schreef een aardige mobilisatie-herinnering uit de jaren 1914-'18 op,
voegde er een kluchtiger tweede
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aan toe en liet ze samen keurig uitgeven. Beschaafd werk, beschaafd geschreven,
maar eerlijk gezegd begrijpen we niet recht waarom de reeks mobilisatieverhalen
van de eerste wereldoorlog die we reeds hebben, vermeerderd moest worden nu de
mobilisatieherinneringen van 1939/40 (en daardoor mede die van '14-'18) zo wrang
geworden zijn door de daarop volgende oorlog. Het amusante is van een mobilisatie
wel een beetje af.
C.V.

William Saroyan, De menschelijke comedie. De Bezige Bij, Amsterdam,
1947.
Alles bijeengenomen hebben de mensen in Ithaka het niet gemakkelijk. Ieder heeft
zijn eigen verdriet en ieder probeert op zijn eigen manier een houding in het leven
te vinden, de basis waarop hij balanceren kan.
Homerus Macauley, de vijftienjarige schooljongen die in zijn vrije uren
telegrammen bestelt, ontdekt deze innerlijke drijfveren bij de mensen met wie hij in
aanraking komt, met evenveel verwondering als zijn broertje Ulysses de uiterlijke
wereld ontdekt. Maar hij ontdekt ook het thuis, het gezin waartoe hij behoort en
waarin niemand gemist kan worden en ook niet gemist wordt. Want al is de vader
gestorven, zijn geest blijft nog in het gezin leven. En zo is het ook wanneer Marcus,
Homerus' oudste broer die in de oorlog is gegaan, sneuvelt. Dan wordt zelfs zijn
krijgsmakker, die teruggekeerd is, in het gezin der Macauleys opgenomen, niet alleen
om Marcus' plaats in te nemen, maar om Marcus te zijn.
Dit boek, dat de vast gecomponeerde samenhang van een roman mist, en een aantal
schijnbaar in los verband samengevoegde détails geeft, is als een onrustig bewegend
zoeklicht, dat nerveus een donkere wereld aftast, nu hier en dan daar even verwijlend,
om weer spoedig ergens anders heen te dwalen. Elk détail van deze ontdekte wereld
wordt met dezelfde matte, ontroering schuwende woorden genoemd. En deze détails
vormen samen menselijke comedie, dat wil zeggen het menselijk drama dat op een
ondergrond van blijdschap is opgebouwd. Want de mensen, zoals Homerus ze ontdekt,
trachten allen het verdriet te overwinnen. Er zijn er die het, zoals mijnheer Grogan,
trachten te vergeten in de drank, maar dan als in een uitzichtloos slop komen, anderen
zoeken het te overwinnen in een idealistisch geloof aan het goede in de mens.
Er is een groot idealisme in dit boek, een nobel trachten om het wezen van het
bestaan te peilen, een poging de grauwte van het menselijk bestaan kleur te geven,
een poging om de vale mist van het noodlot te verscheuren en te doorlichten met het
licht van een hunkerend verlangen, in de hoop dat het verlangen naar het volmaakte
de volmaaktheid zal scheppen. Goed en kwaad worden relatief gesteld, maar er is
toch een hardnekkig volharden in het geloof aan de macht van het goede, waarbij
het kwaad tot een onvolkomenheid wordt. Al dat idealisme komt ons echter niet
anders voor dan een mooie droom. De loochening van de wezenlijkheid van het
kwaad is een zoete illusie waaruit wij zoveel te bitterder in de realieit van de in
boosheid en zonde liggende wereld wakker zullen worden.
Ik kan niet anders dan in de schrijver iemand zien die door de verschrikkingen
van een waanzinnige oorlog bij de keel gegrepen is en in een wanhopige vlucht aan
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de benauwenis wil ontkomen. Iemand die, al zouden duizend duivels het loochenen,
toch volhoudt dat de mens goed is, omdat hem anders de moed tot het leven zou
ontbreken, iemand die in wanhoop zijn hunkerend verlangen projecteert tot het doel
van dat verlangen, die liever een hersenschim najaagt, dan toegeeft dat het leven
verdorven en de wereld slecht is. Inderdaad is wat ons hier voorgesteld wordt,
menselijke comedie, mènselijke blijdschap, menselijk idealisme, en niet het goddelijk
welbehagen, dat, naar christelijk geloof, alleen verlossen kan van de ondergang
waartoe de wereld zichzelf bereidt. Het is de schreeuw uit de diepte van een mens
die zijn eigen echo als antwoord beschouwt, omdat de eenzaamheid hem anders
worgen zal.
C.V.

Twee schildersromans
1. Evert Zandstra. De stem van de Zee. H.P. Leopolds Uitg. Mij, Den Haag.
1947.
2. Cor Bruyn. De drie portretten van Claire Marianne. G.F. Callenbach
N.V. Nijkerk (z.j.)
Het is over het algemeen een gemakkelijk kunstje twee gelijksoortige romans met
elkaar te vergelijken. Voor critici met stokpaardjes zelfs een dankbaar karweitje.
Maar al te vaak doet men in zulk een geval een der betrokken auteurs, of beide,
onrecht.
Nu echter deze twee schildersromans tegelijkertijd op de schrijftafel verschenen
en direct na elkaar werden gelezen, is
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aan een vergelijking moeilijk te ontkomen. Van Evert Zandstra besprak ik lang
geleden De Vlammende heide en Het Klotsende Meer, twee uitgesproken
natuurromans, waarin de auteur zich met voorliefde bepaalde bij het type van de
ongecultiveerde natuurmens.
Zandstra heeft talent voor natuurbeschrijvingen, die men al te zeer mist in het werk
der tegenwoordige jongeren. Zijn werk is sterk erotisch en beweegt zich aan de rand
van het christendom.
De Stem van de Zee, geschreven in de oorlogsjaren in Kennemerland is, blijkens
de flapper, ‘geboren uit de hunker naar de afgesloten duinen en de zee, wier donkere
stem vooral in de bewogen nachten rees tot een onweerstaanbare kreet om vrijheid.’
Het is dan ook niet toevallig, dat de vele beschrijvingen van het duinlandschap
rondom Santpoort, Schapeduin, Bloemendaal en Overveen het waardevolle element
zijn in dit verhaal.
Van de mensen, die de schrijver in dit landschap plaatst, is de jonge, mensenschuwe
schilder Joost Randwijk de hoofdpersoon. In de eenzaamheid van Breeduinen heeft
hij een klein huisje als atelier ingericht. Hij wordt gedreven door een hartstochtelijk
verlangen de zee te schilderen. Als nevenfiguren zijn er Hanna, het dromerige
vrouwtje van de tuinbaas, de stroper Bul, (standaardtype van Zandstra) de
temperamentvolle Stien de Hont en tenslotte Arja, het beschaafde nichtje van de
rentmeester. Een belangrijk persoontje is ook nog het dochtertje van Hanna, de kleine
Oes met haar kromtaaltje, dat al te doorzichtig de slotintrige van dit verhaal in haar
kleine handjes houdt, teneinde op conventionele wijze de climax te forceren. Het
gaat er in dit verhaal om, dat de mensenschuwe Joost, die van de hand in de tand
leeft, opnieuw vertrouwen moet krijgen in de wereld. Het is Arja die hem dat
vertrouwen moet schenken door eerst voor hem te poseren en later met hem te
trouwen.
De schrijver laat niet na de lezer de overtuiging op te dringen dat Joost Randwijk
een zeer talentvol schilder is, maar ook hier blijkt, dat het een hachelijke onderneming
is om dit op papier aannemelijk te maken, hoe talentvol de schrijver zich ook van
zijn taak kwijt. Beter had de schrijver er aan gedaan als hij zich had bepaald tot het
vertolken van de innerlijke spanning in het leven van de jonge schilder. Op Zandstra's
gezag te geloven in het bijzonder talent van Randwijk is teveel gevergd. Deze Joost
is bovendien van het slag artisten, dat al heel gauw medelijden met zichzelf heeft.
In de wijze waarop Arja, na aanvankelijke innerlijke tegenstand, zich als ‘model’
geeft, bemerken we de uitgesproken bedoeling van de schrijver duidelijk te laten
uitkomen dat het geval heel kuis was.
Maar aan een zekere aantasting der persoonlijkheid ontkomt o.i. geen enkel naakt
model.
Arja heeft deze gevaren beter onderkend dan de schilder, naar het mij voorkomt.
Resumerende, kom ik tot de slotsom, dat het gegeven van dit boek beter een novelle
dan een roman waard was geweest. Vergeleken bij de vroegere romans van Zandstra
is dit boek een teleurstelling en voor de lezer die leven èn kunst gesteld weet onder
de normen van het evangelie, is het een geestelijk arm verhaal van mensen als schepen
zonder anker.
De schilder in de roman De Drie Portretten van Claire Marianne heet ook Joost. Met
hun zelfde naam en hun liefde voor het vak zijn echter alle overeenkomsten uitgeput.
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Cor Bruyn, evenals Evert Zandstra een ras verteller, kennen we uit zijn Sil, de
Strandjutter. Maar ook in vroeger jaren waagde hij zich reeds aan het beschrijven
van het leven van een kleinsteedse musicus. Zijn ‘Muziekmeester Adriaan’ is mij
door de jaren altijd bijgebleven als een echt menselijk verhaal over een autodidact
die, wanneer hij 's nachts wakker lag, tevergeefs worstelde met zijn onmacht tot de
begeerde opvlucht. Dat vermag Cor Bruyn: een figuur scheppen, die je jaren bijblijft.
Dat zal zijn oorzaak wel vinden in het feit dat Cor Bruyn meer met zijn hart dan met
zijn hersens schrijft. Ook nu weer is het de auto-didact die hem aantrok, deze Joost
Bernink, die zijn vader opvolgt als vuursmid en 's avonds tekenles krijgt, waardoor
hij opklimt tot tekenaar van de smederij.
Schilderen doet hij in zijn vrije tijd, zonder gedachten aan verkopen en
geldverdienen.
Dat verandert als hij later Claire Marianne de Sonnevielle ontmoet. Zo gezond
conservatief Joost is opgevoed, zo geïnfecteerd is Marianne door de sjacheraar die
haar vader is. Claire jaagt de puriteinse Joost uit zijn rust op en droomt ven een groot
huis met een ruim atelier. Tot zo lang wil ze ook geen kinderen. In haar zucht tot
sparen, gaat ze knoeien met geld, waardoor een conflict niet uitblijft. Ondanks haar
fouten blijft Joost gefascineerd van deze vrouw, aan wie overigens niets vrouwelijks
vreemd is, en die tenslotte na haar biecht dat hij te goed voor haar is, haar puriteinse
echtgenoot ontvlucht.
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Dat zulks gebeurt in noodweer en dat Joost haar veilig terugvoert in de echtelijke
woning, ja, dat deze vlucht haar in een geestelijke en lichamelijke crisis brengt, is
geheel ‘uit de oude school’ en zal de doorsnee lezer zeker bevredigen. Zelfs schroomt
de auteur niet, zoals het in een blij eindigend verhaal past, aan het slot een tableau
de la troupe te geven, waarbij de ‘Patroon’ van Joost Spreuken 31 leest.
Neen lezer, het is geen tractaatje, maar een bloedwarm verhaal, zij 't met rhetorische
zwier geschreven.
Joost bezwijkt ook niet voor de aandrang van een collega-schilder uit de stad, die
hem dringend raadt er eens een jaar tussen uit te gaan, wat zijn opmerkelijk talent
als schilder ten goede zou komen. Joost blìjft tekenaar van de smidse en geeft de
loop van zijn leven aan God over.
Zoals gezegd, Cor Bruyn is een auteur uit de oudere school, hij is wel wat kwistig
met zijn woorden en zijn hart loopt wel eens te spoedig over, hij heeft zich minder
in literair bedwang dan Evert Zandstra.
Maar als we Joost Randwijk en Joost Bernink, de ‘echte’ schilder en de autodidact
naast elkaar zien, dan kiezen we onvoorwaardelijk voor de vènt. Het meest
kenmerkend verschil tussen die beiden en hun omgeving is, dat de mensen in De
Stem van de Zee op eigen kompas varen, die in De Drie Portretten niet in eigen
misère blijven ronddraaien, doch een eerlijke poging doen om de oorzaken der
menselijke ontoereikendheid te peilen en hun levens te stellen onder de tucht van
het evangelie. Dat Cor Bruyn het vraagstuk van zonde en genade benadert van de
orthodoxie uit zou ik niet durven beweren, maar trefpunten zijn er zeker. Mijn
bezwaren tegen De Drie Portretten zijn, dat de auteur teveel medespeler is, op het
gevaar af van het opzettelijk moraliseren, wat nog altijd funest is voor de roman als
kunstwerk.
Evenals Zandstra is Cor Bruyn een goed waarnemer en talentvol natuurbeschrijver.
Zoals Zandstra het duinlandschap, beschrijft Cor Bruyn de rivier en het vuur in de
smidse. Opmerkelijk is zeker, dat de lezer geneigd is meer in het talent van de
autodidact Joost Bernink te geloven dan in dat van de geschoolde schilder Joost
Randwijk. Dat het slot van De Drie Portretten te opzettelijk is geënsceneerd om te
overtuigen, heeft men reeds begrepen. Het is een leemte, dat ook Cor Bruyn het
verhaal laat eindigen met Claire's bekering, want dan begint het nieuwe leven pas.
Maar wellicht komt hij er op terug?
P.J.R.

Poëzie
Frank Valkenier. Laus Brabanciae, verzen. W. Bergmans, Tilburg, z.j.
Frank Valkenier. Getijden van het Hart. Het Spectrum, Utrecht-Brussel,
1947.
Deze beide bundeltjes verzen vallen in de tijd samen. Voor in Laus Brabanciae staat
te lezen, dat het is geschreven in 1938; maar het eerste vers van de laatste afdeling
is gemerkt 1943. De gedichten, die tezamen de Getijden van het Hart vormen, zijn
geschreven of vertaald in de jaren 1937-1944. Laus Brabanciae bestaat uit vier cycli,
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elk van zes verzen; de namen van de cycli zijn Ruimtebeeld, Laus Brabanciae, Der
Minne, Tijdgang. In de Getijden van het Hart vinden we vijf groepen: Onvoltooide
Romance, Concertino voor Hobo, Van Minnezangers, Kleine Getijden, Gestalte van
den Dood. Ook hierin is een vrij ver strekkende parallel, vooral wanneer men naar
aanleiding van het Concertino voor Hobo bedenkt dat Frank Valkenier in zijn Laus
Brabanciae heeft gezongen:
De aarde, zegt men, is beneden,
daar klinkt geen hemels hoorngeschal;
maar fluit en hobo blazen zal
die Brabant heeft beleden! -

en dat in die bundel de cyclus Tijdgang ook gewijd is aan de dood.
In zijn Laus Brabanciae (Lof van Brabant) zingt Frank Valkenier er onbekommerd
op los. Zijn toon herinnert soms aan Gezelle, zijn woorden van verre aan Vondel. Er
is dus geen historische oorspronkelijkheid, maar wel een psychologische. Hij begint
uitbundig, nadert in het midden aan het pathetische, en wordt dan ingetogener. Maar
hij is overal verrukkelijk, meeslepend, doortrokken van de atmosfeer der natuur, en
verliefd in Brabant. Zijn poëzie heeft iets baroks, niet echter als kunststijl, maar als
stamkenmerk. Frank Valkeniers liefde (als verhouding tussen twee mensen) is geheel
opgenomen in zijn liefde voor het landschap, en heeft daardoor een nogal weemoedige
inslag. Zijn zich inleven in dit landschap doet sagen-motieven opkomen, en de hele
natuur-verheerlijking eindigt in doodsmystiek. Men moet misschien, als
ondergetekende, een boer zijn in 't diepst van zijn gedachten om door deze lof van
Brabant zo te worden aangesproken. Maar ook ondergetekende miskent niet, dat in
dit natuurtafereel Pallieter op de voorgrond zichtbaar is, en langs de achtergrond de
schaduw valt van de oer-germaanse ideologie, wel verslagen maar niet vernietigd.
Valkeniers poëzie is bij alle kleurigheid harmonisch,
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bij alle natuurlijkheid stijlvol, maar ze is te enenmale aards.
Laus Brabanciae draagt de kenmerken van in korte tijd ontstaan te zijn; alleen het
gedempte slot is waarschijnlijk aan de oorlogstijd te danken. Met deze kenmerken
zijn bedoeld: vaart, eenheid van inspiratie, gelijkmatigheid van toon, afronding.
De Getijden van het Hart daarentegen zijn een verzameling van werk van enige
jaren. De vier gedichten en een halve, die samen de Onvoltooide Romance vormen,
zijn weinig geslaagd, en tonen Valkeniers stijl in zijn gebreken: wel een bewijs hoe
zelfs een zo spontaan en natuurlijk geluid als in de lof van Brabant door scholing is
gevormd. Van Minnezangers bevat bewerkingen van oud-Duitse minnedichters, die
de toon wel aardig treffen, maar overigens weinig beduiden. Gestalte van de Dood
is een soort legende. Het mooist zijn de negen gedichten van het Concertino voor
Hobo, dat die naam terecht draagt (een liefdeslied, zangerig en weemoedig), en de
Kleine Getijden, zeven verzen waardoor de adem van de herfst en de dood gaat.
Frank Valkenier is in dit werk rustiger en rijper dan in Laus Brabanciae, maar het
gevolg is helaas dat het - al kan men het zeer wel genieten - nu toch eigenlijk weinig
bijzonders meer heeft.
Getijden van het Hart bestaat geheel uit dezelfde elementen, waaruit Laus
Brabanciae is gegroeid. Blijkens de opzet en de uitvooering wil het als het hoofdwerk
beschouwd zijn, waartegenover het andere boekje een incidenteel gevalletje is. De
waarde is echter omgekeerd evenredig aan het formaat. Getijden van het Hart bevat
de literaire arbeid van Frank Valkenier, Laus Brabanciae het lied, waarin hij op een
goede dag is uitgebroken.
J.D.

Max de Jong. Heet van de naald. G.A. van Oorschot, Amsterdam, z.j.
Men kan zich over dit boekje kwaad maken. Dan heeft men het au sérieux genomen.
Twintig jaar geleden had het een persiflage kunnen zijn van de gangbare dichtkunst
- nu niet meer. Het beste is, het te beschouwen als een, gebbeltje of gijntje. Stel u
voor dat een jongmens, die met een of ander ongaar probleem zit, 's morgens zo uit
bed (neen, beter: 's avonds laat, thuisgekomen van het vol verwachting langs de straat
slijpen) voor zijn tafel gaat zitten en alles achter elkaar opschrijft wat hem te
binnenschiet. Zoiets zou ongetwijfeld Heet van de Naald kunnen heten, ware het
niet, dat de materiële inhoud natuurlijk van te voren honderdduizendmaal herkauwd
is. Het aldus ontstane neerslag kan men niet zo zeer een psychologische analyse
noemen als wel een psychisch praeparaat. Goed, maar zou het eerlijk zijn zich daarmee
te vermaken? Waarin zit dan het zogezeidé grapje? Wel, gesteld dat het jongemens,
in plaats van alle regels van zijn papier van links naar rechts vol te schrijven, korte
brokjes maakt - soms van maar één, soms van wel vier woorden - en telkens na vier
van die brokjes een regel open laat. Hij zou op dit idee kunnen komen doordat hij in
de stad wat gedronken had en nu hikte. Wat men zo krijgt, lijkt op het eerste gezicht
op een gedicht (dat deze woorden rijmen is bloot toeval).
Laat het jongmens nu voorts alle leestekens weg, en bovendien alle hoofdletters,
behalve in Oscar Wilde, Shakespeare en Ortega y Gasset, dan krijgt men iets heel
bijzonders. Dit procedé heeft twee voordelen. In de eerste plaats haalt men zo
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gemakkelijk 29 bladzijden - beginnen op blz. 7 - en het hadden er ook 290 kunnen
worden als het jongmens niet slaperig geworden was. In de tweede plaats wordt de
lezer gemystificeerd; en de eerste lezer is de uitgever (tenminste dat hoopt het
jongmens).
Dat zoiets intussen maar niet heet van de naald wordt gedrukt, al is het dan op
papierrestjes, blijkt hieruit dat het gewrocht is gedateerd 1946, en ik heb het pas
gekregen. - Dat is dan het mopje, en hoe goed of hoe flauw nu het mopje is, dat hangt
er van af wat het jongmens heeft neergeschreven. Nou, Max de Jong is niet helemaal
een nare jongen. Hij vertoont intelligentie. En meer dan dat. Ik citeer ten bewijze:
de meisjes en vrouwen
die ik apprecieer
hebben dan ook meer
van dennen en sparren
doch ook deze vergelijking
schiet te kort - deze ene
vrouw deed alleen nog maar
denken aan
de jeneverbessen
in de zandverstuiving
vergroeid in de richting
van de wind.

Zoiets vind ik niet gek - als het achter elkaar geschreven was. (Dat de tweede en de
derde regel rijmen is bloot toeval; de dichter heeft het waarschijnlijk niet gemerkt).
Wat ik overigen van het hele mopje denk? Dat hier een wel erg alledaags vrijgezellen
potje gekookt wordt
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- geen bezwaar om er iets lekkers van te maken. Dat het potje nog maar halfgaar is
- allez. Maar dat het ook nog onsmakelijke bestanddelen bevat is vervelend.
J.D.

Diversen
John Hersey. Hirosjima, vertaling Mr E. Straat. W. ten Have N.V., A'dam
'47.
Deze beroemde reportage is een knap staaltje van journalistiek vermogen, maar is
zij ook in de volle zin een document humaine? Hoe komt het, dat de kreet van het
hart er nauwelijks in gehoord wordt? Of ligt dit aan mij? De twijfel aan de goede
bedoelingen van de auteur laat zich slechts door overwegingen onderdrukken: de
schrijver heeft zich niet geheel uit de greep van de journalistiek kunnen bevrijden.
Hij noteert teveel en te zakelijk; hij lijdt te weinig. Natuurlijk bedoel ik: in dit boekje.
Ik ben ervan overtuigd, dat hij zeer geleden heeft bij het zien van Hirosjima. Maar
zijn reportage heeft iets kils, iets onaandoenlijks, dat bij het lezen onaangenaam
aandoet.
Overigens kan ik niet anders dan goeds zeggen van dit verslag. Het is zeer
lezenswaard. Het leert ons, dat de cultuur in haar uitersten haar karakter demonstreert.
Ook de cultuur van onze tijd is wancultuuur, zij is daemonisch parodie. De hoop
ontwaakt, dat, zo wie de Schriften niet gelooft, de ruïnes geloven zal. Maar zal ook
deze hoop niet ijdel blijken? Geen enkele reportage, ook niet de voortreffelijkste,
zal de wereld van dienst zijn, zo de lezer slechts ontroerd blijft stil staan en zich niet
bekeert. Het ligt niet aan de reportage, het ligt aan de lezer.
Het verschrikte hart vraagt: ‘Dit niet meer, maar wat dan?’ Doch er is geen duidelijk
antwoord. Een concrete situatie vraagt niet naar abstracte theologische overwegingen;
zij vraagt de formulering van een gedragslijn, die, gefundeerd op de eeuwige
waarheden, de gelovigen zal leiden tot die daden, waarop de wereld wacht.
Welk een verantwoordelijkheid en welk een schuld.
J.v.D.

Anthony Bosman. De revolutie van het woord, een essay. Bayard reeks;
F.G. Kroonder, Bussem 1947.
De opzet van dit kort essay is, gezien de veel belovende titel geen geringe. Door titel
en aanloop worden verwachtingen gewekt, die aan het slot slechts op zeer matige
wijze gehonoreerd blijken te zijn. Verwacht men aanvankelijk een diepgaande
beschouwing van cultuurfilosofische aard te zullen lezen over de invloed der
primitieve cultuurkringen op de kunst der laatste drie decennia, hierin wordt men
door de schrijver ten zeerste teleurgesteld, zodat men aan het slot geen reden kan
vinden het excuus van de schrijver te aanvaarden: ‘Nu dit essay het einde nadert,
ben ik mij er van bewust, dat ik nog talloze aspecten en problemen niet behandeld
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of slechts te licht aangeraakt heb. Maar in ieder geval hoop ik, dat ik geslaagd ben
in de opzet: de lezer enigszins wegwijs te maken in het boek van alle tijden: Finnegans
Wake’ (van James Toyce). We nemen gaarne aan. dat de heer Bosman een
voortreffelijk kenner is van de Engelse literatuur, doch voor het werk van de essayist
ontbeert hij te zeer het synthetisch vermogen, alsmede herscheppende begaafdheid.
Het werkje werd dan ook niet anders dan een weliswaar zeer intelligente, doch steeds
sterieler zich toespitsende analyse van enkele aspecten van het genoemde boek.
Slechts in de aanvang suggereert de scribent, de filosofische bronnen van het
irrationalisme aan te boren, wat toch een eerste voorwaarde is voor een pretentieus
essay. De greep die hij daarbij doet (i.c. naar het neo-platonisme) komt mij bovendien
niet helemaal juist voor. Hopelijk weet de stellig talentvolle Heer Bosman zich in
volgende werken van zijn bewustzijnsvernauwing te bevrijden We hebben in de
Bayard reeks beter werk gezien.
P.A.H.

Pieter van der Meer de Walcheren, Menschen en God. Tweede deel
1929-1935. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht - Brussel, 1947.
Dit boek is het derde deel van een autobiografie. Het eerste deel, ‘Mijn Dagboek’,
zoals de titel al zegt in dagboekvorm gehouden, loopt over de jaren 1907-1911, in
welke tijd valt de bekering van de schrijver tot de Rooms-Katholieke kerk. Het boek
heeft destijds zeer de aandacht getrokken, werd in verscheidene talen vertaald en
beleefde in 1946 in het Nederlands zijn zesde druk. In het Maartnummer van
‘Ontmoeting’ is deze herdruk besproken. Het tweede deel van de autobiografie heeft
de dagboekvorm verbroken; onder de titel ‘Menschen en God’, Eerste Deel
1911-1929, geeft het een vrijwel aaneengeschakeld verhaal, voorafgegaan door een
‘Verantwoording’, gedateerd Juni 1940, van het innerlijk en uiterlijk van de schrijver
en de zijnen gedurende de uiterst
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belangrijke jaren, waarin de eerste Wereldoorlog valt en de tijd vol gisting daarna.
De auteur was tijdens de wereldoorlog Parijs' correspondent van de Maasbode en
maakte in Parijs ongeveer alles mee wat daar op cultureel en artistiek gebied te
beleven viel. Hij sprak en verkeerde met talloze figuren van grotere en kleinere
betekenis op cultureel gebied en deed dat niet enkel ambtshalve, als journalist, maar
con amore, uit die belangstelling en genegenheid voor mensen, die hem typeert en
die ongetwijfeld een van zijn beminnelijkste eigenschappen is. Na de oorlog komt
dan de periode van 1918-1921, wanneer Van der Meer in Brabant, wonende dicht
bij zijn geliefde Benedictijner Abdij, leider wordt van de jong-Katholieke beweging.
We treffen dan veel bekende namen aan, zoals van Knuvelder, Lichveld,
Kuitenbrouwer, Asselbergs en Bruning; het is de tijd van De Nieuwe Eeuw. Daarna
volgt de Amsterdamse tijd, 1924-1929, wanneer de auteur is teruggekeerd naar de
stad van zijn jeugddromen en ook daar grote activiteit ontwikkelt, in persoonlijke
gesprekken en persarbeid, voor vernieuwing en verdieping ener Christelijke cultuur,
die voor de schrijver samenvalt met een totale overgave aan de Rooms-Katholieke
kerk.
In het tweede deel van ‘Menschen en God’, het derde deel dus van de autobiografie,
vervolgt Van der Meer de Walcheren zijn levenskroniek, door te verhalen van zijn
nieuwe Parijse periode, wanneer hij in 1929 directeur is geworden van een grote
uitgeverij, die hem opnieuw in contact brengt met mensen en nog eens mensen en
die de titel van dit werk wel zeer rechtvaardigt. De verhouding tot God, altijd via de
kerk, buiten welke voor hem geen waarheid en waarlijk godsdienstig leven bestaat,
groeit met de jaren, gelouterd door veel lijden, eerst door het verlies van een dochtertje
en veel later door het vrij plotselinge sterven van zijn priester-zoon Pieterke. Van
1932 af wordt de dagboekvorm weer aanvaard; zij omvat het bezoek aan Rome, Pater
Pieterke's dood en dan de langzame bewustwording van een plan, dat hem en zijn
vrouw brengt tot het grootste offer: dat van hun huwelijksgeluk, doordat zij beiden
in een klooster gaan, om zo de plaats van hun zoon in te nemen. Nog geen twee jaren
later acht men het, vooral terwille van de vrouw van de schrijver, beter, dat zij het
klooster verlaten en weer samen gaan leven. Dan eindigt het boek met de terugkeer
van ‘Matthias’, zoals de auteur zichzelf noemt, in de Parijse uitgeverij. Als lectuur
zijn de dagboek-gedeelten het meest aannemelijk. Daarin spreekt de auteur zich
onmiddellijk uit en behoeft zich niet als een soort romanfiguur te bekijken. De
kroniekgedeelten laten zich heel prettig lezen, maar merkwaardigerwijze gaan des
schrijvers beschouwingen over wat de wereld beweegt niet diep; zij zitten vast aan
de vele interessante mensen die hij ontmoette. De eigenlijke geestelijke stromingen,
die toch altijd iets meer zijn dan de mensen die er min of meer deel aan hebben,
worden niet zo gepeild als men verwachten mocht. Het blijft alles
ontmoeting-journalistiek (met kleine o), neerslag van gesprekken en overpeinzingen
van een eerlijk gelovig en belangrijk mens. Maar een geniaalintuïtief peilen van de
daemonie van de moderne tijd zal men in deze boeken tevergeefs zoeken. Wat in de
dagboekgedeelten niet zo te zien was, blijkt uit de kroniekmatige hoofdstukken
overduidelijk. Van der Meer is geen groot schrijver; hij is een middelmatig kunstenaar,
weinig meer dan een goed, zij het een enigszins ouderwets, stylist. Sympathiek is
deze man om zijn mensenliefde en de totale overgave van zijn leven aan God op de
wijze waarop hij in bloedige ernst meent God te moeten dienen. Hij maakt voor de
lezer het vraagstuk van de kerk, en natuurlijk ook dat van de cultuur, weer eens
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actueel, zo niet acuut. Merkwaardig blijft voor en na zijn buitengewoon sterke
voorliefde voor liturgie en kerkelijk ritueel, die, zoals een Rooms beoordelaar schreef,
soms gaat zwemen naar een soort van religieuze morfomanie. Het doet wel even
pijnlijk aan te ervaren, dat ook een zo sympathiek en breed-georiënteerd man als
Van der Meer de Walcheren het levende, Protestants-Christelijke deel van ons volk
niet kent, noch ook af weet of oog heeft voor de culturele strevingen, die daar leven
en dat niet sinds vandaag of gisteren. Hebben wij niet Willem de Mérode gehad, en
Mevr. Kuyper-Van Oordt en J.K. van Eerbeek; hadden we niet Han van der Leek en
Hein de Bruin, en voorts anderen, welke laatsten nu wel een beetje meetellen sinds
ze zich van een z.g. eenzijdig Protestants-Christelijk streven hebben gedistancieerd?
Zijn de Jong-Katholieken, thans merendeels gearriveerd, inderdaad zoveel
belangrijker? Het is misschien onbillijk en onlogisch deze boekbespreking met een
algemene klacht te beëindigen, maar er zijn wel eens momenten, waarop men ervaart
de verwondering over zoveel onbekendheid, zoveel laten we aannemen onopzettelijke
miskenning, ook uit eigen kring, niet geheel te kunnen afleren of onderdrukken.
C.R.
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[Ontmoeting 1947, nummer 3-4]
D. v.d. Stoep
Immanuël
Dit blijft de troost van Bethlehem:
de wereld heeft haar Heer gevonden,
want boven Moskou zingt een stem;
er vliegt een engel boven Londen.
En deze wetenschap geeft moed:
omdat de Heiland is geboren
valt 't duister nimmermeer voorgoed
en niets is ooit geheel verloren.
Hoe menig man reist uit zijn land
om vruchtloos naar de vreê te zoeken.
Rust niet de sleutel in zijn hand?:
gij vindt het kindeke in doeken.
Wisjinski, Bevin en Bidault,
God komt U met zijn veto tegen:
gij vindt het kindeke op stro,
aan Hem is alle macht gegeven.
Toen Jezus' hart begon te slaan
in dit erbarmelijke leven,
nam het heelal de maatslag aan,
die door Zijn bloed werd aangegeven.
Gaat deze wereld eens te loor
om wat wij, mèt de hel, verzonnen,
God blijft de demon één slag voor,
Immanuël heeft overwonnen.
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Jacoba M. Vreugdenhil
Het kerstmaal
Het waren verschrikkelijke woorden, die Hannie gezegd had. Ik wou, dat het van 't
jaar maar geen Kerstmis werd. En dat op de dag, dat de eerste Adventspreek gehouden
was en ze in de kerk en thuis gezongen hadden: Hoe zal ik U ontvangen.
De jongens, die de bizondere kwetsbaarheid van het tienjarige zusje aanvoelden
en doorgaans maar al te zeer geneigd waren haar de hand boven het hoofd te houden,
zagen in, dat dit te ver ging en dat hier van hogerhand ingegrepen diende te worden.
Ze rapporteerden het geval aan de vader, bij wie ze de meeste toegefelijkheid voor
Hannies eigenaardigheden verwachten mochten.
- Het komt van de gans, voegde Harm er verontschuldigend aan toe.
Ja, het kwam van de gans. Hannie hield veel te veel van dat beest, al van het begin
af.
Ze hadden allemaal op het weitje gestaan toen de grote kuikens aankwamen en toen
het afgesproken werd, dat de twee, die nog een enkel grijs veertje hadden, van Wiemer
zouden zijn. Die van de dominee is wit, helemaal wit, zien jullie wel? had de oude
koster gezegd.
- En zo móói wit, bewonderde Wim.
- Blink end-wit, definieerde Harm.
- Net als de engelen, ontdekte Hannie.
De jongens hadden hun lekkernijen altijd eerlijk over hun eigen gans en de ganzen
van de koster verdeeld, omdat ze de dieren alle drie even grappig vonden, maar
Hannie had dadelijk een uitgesproken voorkeur voor de blinkend-witte. Ze noemde
hem Maarten, naar de ganzerik uit Niels Holgerson. Buitengewoon mak waren de
dieren alle drie. Iedereen, die zich op het ganzenweitje vertoonde, gingen ze met luid
gesnater verwelkomen, maar de witte liet zich - alleen door Hannie - op de arm nemen
en liefkozen. - Je hoeft je heus niet te verbeelden, dat hij van je houdt, zei Wim
jaloers. Hij doet het alleen om die appelschillen. - Het geeft niet of hij van me houdt,
zei Hannie. Ik hou van hèm.
Reeds toen, aan het eind van de zomervacantie, had de vader, bedenkend dat het
beest met Kerstmis geslacht zou moeten worden, zich ongerust gemaakt. Hij had
geprobeerd de aandacht van
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het kind af te leiden naar de jonge kippen, dieren, die wel een jaar of drie te leven
hadden. In zijn ijver om zijn vader te helpen met de meest komische voorstelling,
die de kippen geven konden, had Wim een regenworm opgezocht en tussen de
kakelende troep gegooid. Harm had hem wel voor ‘sufferd’ gescholden, maar hij
moest toch óók lachen, toen de kippen allemaal tegelijk op hun slachtoffer aanvielen
en zo hard ze konden met de stukken wegliepen. Hannie had met afschuw toegekeken.
Daarna hadden de kippen, die toch evengoed als de ganzen leuke beesten waren,
nooit meer haar gunst kunnen winnen.
En dan was er ook nog de episode met de paling, een gelegenheidstractatie, door
de dominee zelf uit de stad meegebracht. Hannie had geweigerd ervan te eten. - En
je lust zo graag vis, zei haar vader verbaasd.
- Paling niet meer, kondigde Hannie af.
De verklaring was van Wim gekomen. Toen ze in de vacantie bij Oma logeerden,
hadden ze een boodschap in een viswinkel moeten doen, bokkingen kopen. Daar had
Hannie gezien hoe de palingen doodgemaakt werden, en ze was hard gaan huilen.
(Hannie, die door haar moeder een overgevoelig kind genoemd werd, maar toch niet
vaak in het openbaar in zelfbeheersing tekort schoot, liet tijdens Wims verslag
beschaamd het hoofd hangen.) - Ze zei, dat ze nooit geen vis meer wilde eten. Maar
Oma nam haar op schoot en zei: Stil maar, mijn hartje, en ze vertelde, dat haringen
direct doodgingen als je ze uit het water haalde, zomaar vanzelf. En toen heeft ze de
bokking toch gegeten. Nou, en gerookte paling wordt natuurlijk heel anders
doodgemaakt dan verse. Hóé maken ze gerookte paling dood?
- Sufferd, schold Harm, die niet overgevoelig, maar wel fijngevoelig was.
Er was niemand in de pastorie, die zich bevoegd of geroepen voelde de volijverige
broederlijke beschermer de gewenste inlichtingen te geven. Hannie nam het zekere
voor het onzekere door te verklaren, dat ze ook geen gerookte paling eten wilde. Als je dan maar weet, dat je niets anders op je brood krijgt, zei haar moeder strak. Goed, zei Hannie. De drie boterhammen zonder belegging werden door haar zonder
protest gegeten. Daarmede was het incident aan tafel gesloten.
Het kreeg een klein vervolg, toen Wim de restanten naar de ganzen brengen ging.
- Ze lusten het niet, zei hij verbaasd. Terwijl de kippen onder geamuseerde
belangstelling van de dominee en zijn beide zoons en Wiemer de koster hun woeste
strijd om de palingvellen leverden, drukte Hannie haar gezichtje in Maartens
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blinkend-witte veren. Lieve, lieve gans, hoorde Kaar vader kaar zeggen.
Daarna deed een halfvolwassen zwarte kater zijn intrede in de pastorie en de
pastorietuin. Toen hij op het weitje door de ganzen met een blaasconcert begroet
werd, zette hij zich onder algemene geestdrift in postuur om terug te blazen. Verder
gingen de vijandelijkheden niet en ook Hannie juichte opgewonden. Die kat was een
glanzend, sierlijk dier, speels en vrolijk, maar ook lief en aanhalig. De kinderen
bewonderden hem intens en wedijverden om zijn gunsten. Niet altijd was hij bereid
om deel te nemen aan de wilde spelletjes, die de jongens voor hem organiseerden;
er waren gelegenheden, dat hij de voorkeur gaf aan een met zorgen omkoesterde
slaap op Hannies schoot. Katten kunnen wel tien jaar oud worden, dacht de vader
gerustgesteld, als hij zag hoe Hannie het dier tegen zich aan drukte. Ze zal nu met
Kerstmis tenminste iets hebben om haar te troosten.
Hij vergat de roofdierenaard van de nieuwe aanwinst. De dag kwam, dat de kat in
de tuin zijn eerste prooi bemachtigde, gelukkig geen vogel, maar een muis. Dat was
een prestatie, die de jongens met bewondering en trots vervulde. Zij haalden de hele
familie er bij om óók te kijken. Zelfs de moeder voelde enige waardering in zich
opkomen voor de tot nu toe alleen uit voorzorg om Hannie gedulde huisgenoot. Hij
deed tenminste zijn plicht.
Hannies verontwaardigde poging om de muis in vrijheid te stellen was eigenlijk
wel door haar vader en moeder verwacht. De kat bromde vals, toen ze hem optilde.
Ook de beide jongens protesteerden. De muis was al te zwaar gewond om weg te
kunnen komen.
- Die stakker moet toch dood, zei Harm, en dan kan de poes het beter doen dan
wij.
Met een van afschuw vertrokken gezichtje zag Hannie het aan hoe de kat zich
opnieuw op zijn prooi stortte. - Bah, hij heeft gemene groene ogen, zei ze, en liep
weg naar het ganzenweitje. Even later zag haar vader haar met Maarten in haar armen
bij het hek staan. Toen ze haar in de witte veren verborgen gezichtje naar hem ophief
stond het kalm en getroost. - Hebt u wel eens gezien wat 'n mooie blauwe ogen
ganzen hebben, vader? vroeg ze. - Nee, zei de vader. De ganzen, die hij als kleine
jongen in de stad gezien had, hadden altijd gebroken ogen gehad; hun halzen, zo
mooi en wit als die, welke nu stil en vertrouwend op de blote arm van het meisje
rustte, hadden slap gehangen. Zijn hart deed pijn bij deze herinnering, die tegelijk
een vooruitzicht was. Arm, lief, weerloos dier. Arm, lief, weerloos kind.
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Er was immers niets aan te doen. De koster zou zijn eigen ganzen in ieder geval
slachten. Maarten zou zich eenzaam en ongelukkig voelen, als hij na Kerstmis zonder
zijn kameraden op het weitje achterbleef, dat was Hannie al vaak genoeg verteld. Ja,
met alleen die gemene kippen bij hem, had ze nadenkend gezegd, maar met angst in
haar ogen.
En zo kwam het dan zo ver, dat Hannie terwille van de gans wilde, dat het maar nooit
Kerstmis werd.
- Dus alleen omdat op Kerstmis de gans opgegeten wordt, wil jij niet blij zijn,
omdat de Here Jezus bij ons op aarde is komen wonen?
- Ik wil best blij zijn, maar daarvoor hoef ik de gans niet op te eten.
Het kind had gelijk, besefte de vader. De gans moest dan in vredesnaam maar vóór
Kerstmis weggedaan worden, stelde hij 's avonds aan zijn vrouw voor.
Hij stuitte op heftige tegenstand. Hannie moest zich nu eindelijk maar eens over
die overgevoeligheid heen leren zetten, betoogde de moeder. Haar vader verwende
haar en haar broers ontzagen haar. Later zou ze nog wel eens ergere dingen beleven.
Is dat wel wáár? vroeg Hannies vader zich af in de weken, die volgden. Kon het
kind wel ooit iets ergers overkomen dan wat ze nu doorleed? Door de mensen, die
haar het naast stonden, werd haar de vriend afgenomen, waaraan haar hart hing. Wat
was afschuwelijker?
Hannie was altijd een stil en verlegen kind geweest, maar nu werd ze stug en
gesloten. Ze zag bleek, en at slecht, en dat moest óók komen door het verdriet om
het onafwendbare verlies.
Twee dagen voor Kerstmis werden de dieren door Wiemer geslacht. De witte gans
werd panklaar op de pastorie afgeleverd. - Hij is de grootste en dikste van de drie,
Mevrouw. Je kan wel zien, dat Hannie hem altijd met lekkers verwend heeft.
Die avond weigerde Hannie naar de keuken te gaan. Van Wim kwam het spontane
aanbod de tafel voor haar af te ruimen (hoewel het pas de dag tevoren zijn beurt
geweest was) en Harm zei kortaf: Ach jô, ik zal dat beest wel even in de kelder zetten.
De dag voor Kerstmis, haar eerste vacantiedag, bracht Hannie op de koude zolder
door, waar de braadgeuren niet doordrongen. Hoewel de kerstpreek voor de gemeente
niet eens helemaal gereed was, moest de dominee er de tijd af nemen voor een
particuliere predikatie tegen zijn dochter. Het resultaat was, dat Hannie met een wit,
maar boetvaardig gezichtje deelnam aan de traditio-
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nele plechtigheid op Kerstmorgen: het opzeggen van de Kersttekst voor het bed van
vader en moeder.
Ze deed ook eerlijk haar best met het dekken van de tafel voor het middagmaal
en toonde belangstelling voor de kaarsen, die de stemming moesten verhogen.
Toen de feestschotel binnengedragen werd beet ze op haar lippen. De vader schrok
van de wanhopige afschuw in de kinderogen, toen ze de blinkend-witte gans als vlees
terug zagen. Ze keek een andere kant uit, maar hield toch gehoorzaam haar bord bij,
toen de porties verdeeld werden. Allemaal zagen ze, dat ze ook werkelijk van het
vlees at. Maar wat kostte die zelfoverwinning haar?
Het strakke gezicht van de moeder drukte zonder woorden uit, dat Hannie het
zichzelf aan deed. Het machteloze medelijden van de vader kon het gekwelde kind
niet te hulp komen. - Geef mij maar, fluisterde het oudere broertje, maar hij werd
niet verstaan.
De gans was uitstekend gebraden. Er was echter niemand, die durfde te zeggen,
dat hij hem lekker vond. Zelfs Wim, het jongere broertje, at zijn vleugel verlegen en
zwijgend op. Harm zat ongelukkig op zijn bord te staren, maar waagde toch een
schuchtere poging om zijn moeder het verdiende compliment voor haar kookkunst
te maken. Zijn vader beloonde hem met de toestemming om de portie van Hannie
dan ook maar voor zijn rekening te nemen. Het kind keek hem even dankbaar aan.
Daarna deed ze dapper haar best om gehoorzaam te zijn, toen haar moeder haar
gebood tenminste haar pudding op te eten. Pas onder het Bijbellezen kwam de
uitbarsting.
- Hannie, ga naar boven, beval de vader geërgerd, toen hij het krampachtig
onderdrukte snikken naast zich hoorde.
Toen hij de eerste achttien verzen van het Johannes-evangelie - Lukas 2 was die
morgen al opgezegd - verder uitgelezen en gedankt had, ging hij naar Hannies
kamertje. Het kind lag voorover op haar bed, radeloos snikkend.
- Hannie, ik kan begrijpen, dat je verdriet hebt om de gans, maar mag je daarom
het Kerstmaal van je moeder en je broertjes bederven? vroeg de vader ernstig en
streng.
- Nee, vader. Het deed hem pijn te zien dat ze bijna onmerkbaar van hem afschoof,
dichter naar de muur.
Hij ging naast haar zitten op de rand van het bed, en legde zijn hand op haar blonde
haar, een liefkozing, waaraan het kind, dat immers niet sentimenteel opgevoed mocht
worden, weinig gewend was.
- Waarom huilde je dan?
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Ze had haar hoofd diep in het kussen verborgen. Haar antwoord was nauwelijks te
horen.
- Niet om... omdat de gans... Omdat het Woord vlees geworden is.
Toen eindelijk verstond hij.
De uitleg, dat het woord ‘vlees’ hier anders opgevat moest worden, bestierf hem
op de lippen. Neemt, eet, dit is Mijn lichaam, hetwelk voor u gebroken wordt, zo
luidde het vervolg op deze kersttekst. Het kind had het goed begrepen. Wat aan
wijzen en verstandigen verborgen was, was háár geopenbaard. Hij moest de Vader
danken.
Hij moest ook het kind, dat haar betraande gezichtje naar hem ophief, geruststellen.
- Het Woord... Gods eengeboren Zoon... vléés geworden, herhaalde ze. En voor
de tweede maal die middag schrok hij van de wanhoop en afschuw in haar ogen.
Moest hij haar nu het vervolg op de Kersttekst doen horen? Het Woord is vlees
geworden. Voor u. Tot een volkomen verzoening van al uwe zonden. Zou een kind
de verschrikkelijke heerlijkheid van het Avondmaal kunnen verdragen?
Niet in staat de goede woorden te vinden nam hij zijn dochtertje in zijn armen om
haar met zijn onmachtige liefkozingen te troosten. Een hart vol pijn klopte dicht
tegen het zijne. En uit dat hart kwamen de verschrikkelijke woorden: Was het maar
nooit Kerstmis geweest.
Het was heel erg, wat Hannie gezegd had, maar het wees haar vader aan, wat hem
als dienaar van het Goddelijk Woord te doen stond.
Die dag werd het Kerstfeest gevierd. Hij hoefde zich niet af te vragen of het kind
het vervolg op de Kersttekst zou kunnen verdragen, hij moest haar het Kerstevangelie
laten horen.
- Hannie, mijn hartje, je hebt daarstraks maar een stuk van de Kersttekst gehoord
voor ik je naar boven stuurde. Nu zullen we hem helemaal lezen. We nemen niet de
Kersttekst, die jij kan opzeggen, over het Kindje, maar de tekst uit Johannes. Johannes
was de discipel, waar de Here Jezus heel veel van hield. Je kan dan wel begrijpen,
dat Johannes ook heel veel van de Here Jezus gehouden moet hebben. Hij heeft alles
wat de Here Jezus gedaan heeft toen Hij op aarde woonde voor ons opgeschreven,
omdat hij wist, dat de Here Jezus niet alleen van hem, maar ook van ons houden wil,
en dat wij ook van Hem houden moeten. Wat Johannes ons over de Here Jezus vertelt,
dat zegt niet alleen hij, maar dat zegt ook de Heilige Geest. Geloof je wat de Heilige
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Geest zegt, mijn schat?
Hoewel hij die verzen uit Johannes uit zijn hoofd opzeggen kon, nam hij het
Bijbeltje van de boekenplank boven Hannies bed om haar wat de Geest haar zeggen
wilde uit Gods eigen Woord te kunnen voorlezen: En het Woord is vlees geworden
en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een
heerlijkheid als van den eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid...
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders
is, die heeft Hem ons geopenbaard.
Toen hij de Bijbel weglegde was het snikken nog niet bedaard, maar aan de
glimlach op het betraande gezichtje zag hij, dat de Blijde Boodschap door angst en
schrik en eenzaamheid heengedrongen was.
- Stil maar, mijn hart, zei hij.
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Lidy van Eijsselsteijn
Sub pondere
Palmboom, die in de heete
nachten den heeteren dag
weenend zoekt te vergeten,
weerloos onder net rag
van licht, dat de witte maan
over Uw roerloosheid giet,
zoekend Uw raadsel te lezen:
Palma-Christi, of palmaciet Palmboom, vermoeid ten doode
in ongewonnen gevecht
met den onbewogen, looden
steen in Uw hart gelegd:
Ook U zal vrede zijn
in bloeien pril en puur,
brekend uit Uw verborgen
bloem, die zoekt het azuur,
als Uw donkere last wordt omwonden
van vrucht, die gij vroolijk draagt,
die groeit en rijpt ten hooge
naar het Uw Landman behaagt.
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Lidy van Eijsselsteijn
Dit heimwee
Zwaluw, die aan den hemel
den spitsen vleugel wet,
en van den wijn van heimwee
proeft het donker bouquet
tot gij van den dronk verzadigd
duizlend de vlerken heft,
en U òpwerpt, en wiekt ten zuiden,
gejaagd ten eeuwigen trek:
Zwaluw, hoezeer is dit hart
Uw vogelhart verwant,
van eender heimwee bevangen,
van eendere dronkenschap krank Het weent, en wet de vlerken,
en ziet op ten hemel, en lijdt,
in zijn enge kooi gevangen
tot zijn bestemden tijd.
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Lidy van Eijsselsteijn
Herinnering van David
2 Sam. 23: 15-17.
Bron, waarover ik eertijds
den dorstigen knapenmond boog,
Bethlehems bornput, klaarder
dan het klaarste vrouwenoog:
Hoe heeft net heimwee naar U
immer mijn hart achterhaald!
Elke dronk, aan U gemeten
scheen mij laf en verschaald...
Eens, aan een heeten morgen
- de zon scheen boosaardig en geel greep dorst naar U mij worgend
als een dier naar de keel En de helden die mij omringden
droegen U dwars door den strijd,
gij, klare... Maar ik dorst U niet drinken.
Ik vreesde, ik goot U uit,
ik heiligde U den Heer Ik wierp mijns harten versmachten,
den dronk uit den droom der nachten
voor den Eeuwige neer Ik zeide: ‘'t Zij verre van mij
te drinken het bloed mijner helden!’
Maar die nacht, in droomen, tilden
mijn handen, als buiten mij
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gericht naar eigen doel
in een aan God ontstolen
oogwenk, U aan mijn oogen En o mijn God deze koelte
die mijn hart, mijn hart doordrong...
Sidderend ben ik ontwaakt.
Een ruischen was in mijn ooren
veler waatren - En vanwaar
deze brandende pijn, vanwaar?
Zie, ik goot mijn jeugd voor U uit,
God, maar nog kon ik niet scheiden:
het hart van David, den kleinen,
riep smartelijk en luid,
riep naar het water der jeugd,
vrede, en eenvoud der bete
en weigerde te vergeten...
Hoe zwaar een koningskroon weegt.
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C. Rijnsdorp
Kracht en machteloosheid van het woord
Ge loopt op een Octobermorgen langs een grasveld, in een nieuwe, ruime stadswijk,
op weg naar uw werk. De blauwe hemel is zonder een wolk en de zon heeft die edele,
rijpe warmte, die ze pas na een lang seizoen bereikt. Ze werkt niet meer en schijnt
alleen nog voor haar plezier. Het gazon is goed onderhouden en het kortgemaaide
gras glanst wittig van de dauw. In alle doodgewoonheid is dit een van de mooiste
dingen van het leven. Wat alleen nodig is is een beetje aandacht, een even opletten.
Kijk langs dit gedrenkte gras, laat je ogen even verblinden door de zon en je weet
het weer, met een onmiddellijke zekerheid: de schepping is in liefde ge grond. De
Franse classicistische dichter, die zei: ‘La nature se rit des souffrances humaines, ne
contemplant jamais que sa propre grandeur’, bezag de natuur alsof die een vrouw
was, een minnares, tot wie men staat in een verhouding van erotiek zonder liefde.
Het grondwoord van de natuur is liefde, anders was dit bedauwde grasveld onmogelijk.
Deze wijze zon, dit hemelblauw uit zuidelijke streken, maar waar de hitte in uitgewoed
heeft, laat ons toe de natuur in een onbewaakt ogenblik in het hart te kijken. De
bodem is liefde. Met morgens als deze rechtvaardigt zich de natuur, zuivert zij zich
van verdenking. De schuld ligt bij ons en huiveringwekkend is onze macht, dat een
wending naar het kwade dorens en distels te voorschijn riep. Dit grasveld is van vóór
de zondeval. Wie dat niet, theologisch onjuist, durft zeggen, niet bewust oneigenlijk
durft spreken, bewijst de ware theologie een slechte dienst. Het leven is, deze
tweehonderd meter lang, niet verstandelijk begrijpelijk geworden, maar ge vindt een
glimlach terug, de beruchte ‘vergeten glimlach’ uit de dichterlijke dieventaal. Dit
grasveld draagt uw leven en zet het recht. Dit grasveld is het oerbeeld en alle kunst
maar gebrekkige afbeelding. De kracht van het woord ligt in het inzicht van zijn
machteloosheid. Wie oplettend langs dit grasveld wandelt geeft het, na een levers
van moeizaam beoefenen van de uitdrukkingsmogelijkheid der taal, òp stylist,
gespecialiseerd schrijver en taalhanteerder te willen zijn. Het is een lange weg eer
men zich een eigen stijl verwerft; men moet alleen het beste lezen, zien, horen en
experimenteel tot het uiterste gaan
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in het korte en in het lange, in het overwogene en het onbekommerde, in het
persoonlijkste en het algemeen verstaanbare. Want goede stijl is een weefsel dat aan
allerlei proeven kan worden blootgesteld; hij leeft uit duizend overwegingen; de
stylist is een koorddanser en trapeze-kunstenaar. Maar dit is het merkwaardige: er
is altijd een cirkelgang. Het streven naar goede stijl, het volmaken van een stijl, is
niet te tekenen met een schuin opgaande lijn. De schrijver-specialist loopt altijd
gevaar een schrijvende ‘high-brow’ te worden, die het leven is kwijtgeraakt. Het is
zo heerlijk te weten dat er machteloosheid in het schrijven is. Het zeggen mag zich
niet verwijderen van het doen en het zijn.
In de tegenwoordige maatschappij heeft alleen de specialist een kans. De universele
mens is onmogelijk geworden. De kans om mens, in algemene zin, te zijn heeft men
nog slechts in zijn vrije tijd. Hoe armelijk en schraal is vaak dat algemeen-menselijke
leven, juist van de specialisten. Maar als men in het eeuwige leven gelooft en ondanks
zichzelf daaraan op een verborgen manier reeds enig deel heeft, voelt men weerstand
en weerzin bij iedere oproep tot specialisme. En als de moderne Westerse
maatschappij, van politieke, wetenschappelijke en artistieke high-brows enerzijds
en van een domme, verwilderende massa anderzijds tot specialisme ter wille van de
boterham dwingt, dan zijn er Octobermorgens en grasvelden nodig om de dagtaak
te verdragen en een verdrevenzijn uit een zelfgeplant paradijsje van literatuur om de
bron te her-ontdekken, waaruit het woord kracht putten moet. Het laatste woord is
liefde. Verbergt Gij Uw aangezicht, zo worden wij verschrikt. Doet Gij Uw hand
open, wij worden met goed verzadigd. Schrijvers laten zich portretteren in
denk-houdingen, met gespannen gezichten, gekeerd naar het speciale, tijdens hun
knapste geestestoer als het ware. Of uit reactie in sportieve vermomming, of er geen
literatuur of kunst bestond. Wij moesten hun portretten hebben van die momenten,
waarop zij waren vergeten waarin zij specialiseren, waarop zij eenvoudig,
doodgewoon en toch een wonderbaarlijk stuk schepping waren, zoals het kortgemaaide
gras onder de nog lage Octoberzon.
Goede stijl beseft zijn eindigheid en krijgt eerst zo zijn plaats in het eindige. Geen
woord is krachtig dat zijn machteloosheid niet beseft.
Zie hoe wit het licht schittert over het gras.
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C. Rijnsdorp
Ziel, overweeg
Ge leeft nog, en Uw kleine adem gaat
in vlezen kooi nog tussen dood en dood.
Want zij die eertijds U in 't leven stiet
vanuit de warme kamer van haar schoot
als laatste vrucht, ze werd zeer oud en stierf.
Zachtheid en kracht waren in haar vereend,
zeer zeldzaam; en hoe lieflijk was haar dood,
want half hallucinerend, half reeds thuis,
roemde zij haaprend 't schijnsel van de maan
- die was er niet -, ze hoorde kinderzang
- de nacht was stil -; zo stierf ze, vederlicht
ontkomen aan de honger en de kou.
Ge hadt U vroeg hierop reeds voorbereid,
vóór twintig jaar, voorzichtig, met een vers;
toen liet de navelstreng eerst werklijk los.
Die dood ligt achter U, en verder nog
een stille vader aan de horizon,
als een Octoberavond, snel gedoofd.
En andrerzijds, dat oogblauw van Uw kind,
dat niet kon duren; een gelaten lam,
zo bleef het in benauwdheid; even nog
dat helle blauw, en toen de vale dood.
Ge wist het wel, die avond van haar doop,
met dat diep weten dat zich nooit onthult
maar meer is dan bewustzijn ('t sprokkelhout
en stenen vrucht van wetens zieke stam),
ge wist van iets droefheerlijks om dit kind.
Hoe kwam het uit! De laatste ging het eerst.
Ziel, overweeg: ge zijt nog in de tijd.
Het is ermee als 's winters in de trein,
de sneeuw wordt blauw, er is een lamp, een ster;
ge raakt op drift, ge spint U los, Uw zijn
wordt louter klank. En als bij 't eindstation
de remmen knarsen en ge grijpt Uw tas -
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waar waart ge, op welke bogen schreed Uw geest?
Dit was geen vlucht waarom men dichters roemt:
een kind was even bij zijn Vader thuis.
't Is sprekenstijd. - Wie leest nog, wie verstaat?
Waar niemand plukt werpt storm de vruchten af.
God perst een lied uit ons, diep in de nacht.
Geef m'een bazuin van een zo kopren klank,
zuil van geluid van zulk een vast metaal,
dat ieder siddert die het hoort en zegt:
‘Daar roept een mens! Een kind noemt Vaders naam.’
Een mens: geen dichter slechts, geen letterknecht.
Naar Vader roept het ganse creatuur,
in 't eerste Oerlicht wil 't als mot vergaan,
niets minder stilt het, want zo schiep het God,
mijn Vader, die 'k hartstochtelijk bemin.
Vlieg lager, overweeg Uw leven, spreek
met weinig woorden van Uw nietigheid.
Dit is geen afscheid; geen vermoeide ziel
ontbindt haar kleuren als een herfstig bos:
Dit is het lied van 't nieuwgevonden ja
in harmonie met Vaders diepe stem.
Ziel, overweeg, God bond U aan een plaats
tot kettingganger van het daags bestaan,
met open ogen, van Uw vroege jeugd,
wat op gezette tijd tot wanhoop drijft.
Wat God gewinnen wil, gewint Hij toch,
wat Hij bewaren wil, dat blijft bewaard;
al wat Hij werpt valt in Zijn Hand terug,
die grote Hand, mijn Vaders grote Hand.
Wat deert de rest? Ik zie 't als warlend stof.
De koningskroon, voorwaar, ontgaat ons niet,
noch 't priesterschap, noch ook 't profetisch woord,
maar 't haatlijk Ik moet dood zijn en vervloekt.
Wat woudt ge zijn in 't leven? Waterval,
or bloembed, heuvel, berg misschien, een naam,
een hooggeworpen bal? Neen, maar ge zijt
een mier, een kiezel aan een kleine weg
en hebt van regen, zon, Uw kleine deel.
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Is dit mijn deel? Hartstochtlijk zeg ik: ja,
zeg: ja, met felle ogen, zonder traan.
Mijn oude moeder, 'k was Uw jongste zoon,
Uw schaarse glimlach was mijn levensbrood.
Mijn kleine lam, je was ons jongste kind,
je hebt ons toegelachen vóór je stierf
en 't Woord verkondigd in je brabbeltaal,
met vinger duidend wat niet zegbaar is,
een doodse bleekheid op je klein gezicht.
En wij, en gij, en allen die dit leest
- want allen staan wij tussen doden in hier zijn wij allen en wij zeggen ja.
Moet ik van zonde spreken, sticht U dit?
Wat God vergeeft is eeuwig weggedaan;
geen woord daarover tussen U en mij
en al wie 't Onze Vader daaglijks bidt.
'k Heb Christus in mijn leven vroeg ontmoet,
'k was nog zeer jong, maar 't ging op leve' of dood.
Toen sprak Hij 't grote, het verlossend woord
en sedertdien ben 'k van mijzelf niet meer.
Van Hem scheidt niets ons, overweeg dit, ziel.
O heilige Drieëenheid die 'k ervaar,
geen suffe klank in een bedompt lokaal,
maar een orkaan van vuur, waarin eerlang
grootmachtig onze nieuwe adem gaat
in een alzijds te korte eeuwigheid.
Ziel, overweeg: wie deze gloed eens zag,
hem blijft in 't zwartste uur een gouden sprank,
zoals dat Rembrandt zocht met zijn penseel
- waarvoor de wereld hoger sommen biedt
naarmate zij van 't Oerlicht dieper zinkt.
Zij noemt dit met de schone naam cultuur. Maar al mijn broeders in mijn kleine taal
verheugen zich en worden zeer getroost
om 't koelste water uit de diepste bron.
Naar al wat schoon is heb ik vroeg gezocht.
In kinderdromen hoorde ik hoe de wind
ruist op een hoge vlakte in eenzaamheid.
Er was een ruiter op een wijnrood paard,
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maar ook een stem die dit verhaalde en steeg
naar 't einde van een hoofdstuk in een boek,
dat ik gedrukt en open voor mij zag.
Waar 't nieuwe hoofdstuk in het boek begon,
onder 't Romeinse cijfer, steeds omruist
van die zeer eenzame, verlaten wind,
hernam de stem, doch op een lager toon.
Als knaap was ik steeds dronken van muziek
en altijd moest het naar een climax toe,
die alles meesleurde in een storm van klank.
Er was een eiland in een blauwe zee;
een schone vrouw moest daar in eenzaamheid
langzaam verbloeien. Of uit citherklank
een woest visioen van branding om een burcht,
stormvogels, aanvang van oeroud lied.
Of de Johannespassie in een kerk;
de vele lichten, soms een scherpe gil
van stoel op zerk; de stilte; het begin,
dat éne klanklichaam dan van het koor,
dat op je aankwam. Of in 't koopmanshuis
uit oude tijd een witgekalkte hal
en door de zware muren heen gezeefd
pianoklank, zo wonderbaarlijk schoon,
zo los van de materie van 't geluid,
dat d'adem stilstond. - Dan de trotse Maas
stampvol van schepen, 't dondrend straatrumoer,
smalle kantoren aan een hoge trap.
Of 's zomersavonds in het donkre Park
de sterren en muziek, een oergeweld
van tubaklank. Maar in mijn diepste ziel
altijd de trekken van dat oud visioen:
een hoge vlakte. Eenzaamheid. De wind.
Schoonheid is aards en zal met d'aard vergaan.
Zij is een aura, geestlijk wel, maar lotsverbonden met haar heer, de mens.
Waar hij niet blijft, vlucht ook zijn schaduwbeeld.
Zijn schepping zou bestaan, de grote niet?
Aanbid geen schaduw, maar verheerlijk God;
laat los en gij gaat vrij. In 't nieuwe land
heet zij toch anders, naar Uw nieuwe naam.
Wat wij daar spieglen is als bliksemlicht;
onze adem gaat daar als een vlam van vuur
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en englen siddren voor het mensenwoord,
dat als een donder oordeelt, namens God.
Daar geen vergeetlijk schrift, en spreiding slechts
als veelheid: woord, muziek, hemelse schaal
van gloeden, alles anders, alles één.
Dit eerst is kindschap, dit is eindlijk dan
en eeuwig méér dan ooit hier uitgesnikt,
dan ooit hier stervensveeg kan uitgezegd.
Vader, vergeef, maar 't heimwee werd te groot.
Wanneer geen musje nuttloos valt, zou dan
de Heiland niet de aura van de mens
bewaren en beminnen? Past het ons
deze aard te doemen vóór de oordeelsdag?
Want scheppen zal de mens zolang hij leeft;
de vrouw met eigen vlees en bloed, de man
in Vaders trant en firmamentsgewijs.
Zie iedre morgen op het veld de dauw,
fris als genade, iedre morgen nieuw.
Wat zullen wij, gaan twisten om een naam
hoe die gena te duiden? Zullen wij,
de rug naar 't open venster toegekeerd,
bijziende ogen boven foliant,
de letters slechts met letters paren doen
en zo een waarheid vinden als een vlies,
dat droog blijft waar het alles rondom dauwt?
De liefelijke dauw, het frisse veld,
de morgenzon, het vers gewassen licht,
zo van Gods aangezicht gevloten, zorg
dat g'U daarvan niet afsluit; overweeg:
een boek is goed, maar open, in de zon.
De kennis Gods bloeit slechts in needrigheid,
maar sterft aan twist en aan te veel papier.
Een stem zegt: zing. Wat zal ik zingen, Heer?
Het morgenlied van 't nieuwgevonden ja,
dat niet meer wankelt tussen Woord en Geest,
maar met twee ogen ziet naar wat Gij schiept;
een lied waarin wij opgaan, onze schuld,
't verdoemlijk Ik, ons kleine kruis, ons lot,
waarin Gij alles mengt als in een kroes;
een lied dat Gij te vuur zet, met de balg
Uws Geestes aanblaast, tot het smartlijk smelt,
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opdat Gij 't schuimt van vuil en 't vals metaal.
Zo wordt het vast, zo krijgt het waarlijk glans.
'k Heb wel mijn instrument eindloos beproefd,
maar nimmer vond ik nog mijn eigenst lied.
Nu is het tijd, hier is mijn orgel, Heer.
'k Heb wel gezegd: dit alles is vergeefs,
maar zo Gij nu uit mij geen lied gewint,
dat dan de stenen spreken van de straat,
dat dan de modder dicht, de stinkpoel zingt,
het slijk U looft, de mestvaalt Hallel roept.
Ge hebt genoeg gesproken, houd nu in;
laat, nog op aard', Uw woorden weinig zijn:
ge zondigt licht en God is zeer jaloers.
Europa donkert, maar een lamp, een ster
is ons gebleven. Wanhoop nimmer, ziel.
Daal van de bogen die Uw geest beschreed;
Gods remmen schreeuwen; hier is 't eindstation.
Word lichaam weer, herneem Uw kleine zelf,
grijp Uw bezit, Uw tas. Sta op, ga schuil
onder de duistre velen, die aan U
niets vreemds zien dan misschien een verre blik.
Ga weer de kou, de stad, het leven in...
Ziel, overweeg de vastheid van Uw heil.
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Jaap Das
Ouverture
De jonge zon goot van wit goud
een matte glans over de flanken
der duinen. Uit 't bedauwde hout
klom in een zog van zilverklanken
een leeuwrik naar het waatrig blauw.
Zingende wind en zachte stemmen
van golven dwaalden om de nauw
ontwaakte dennen en de brem en
speelden dromerig een vaag spel
met nevelstrepen in het del,
toen ik, nog rozig van lang diep
geslapen hebben en de ogen
maar half ontloken, 't duinpad liep,
de mulle opgang naar de hoge
zilverig groene rand gekruifd
duingolven om het wijd uitvloeiend
luchtmeer, waar het ijl helmgras wuift
in dieper blauw nu, gulden gloeiend
met gele glanzen wijl de zon
hoger en hoger klimt - ik kom
over de kam - pardoes flapt wind
mij in 't gezicht, grijpt in mijn haren
en vaagt mijn ogen. 'k Blijf verblind
een zee van bruisend licht instaren.
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Jaap Das
Finale
Eén enkele loodrechte streep,
een nauwe nachtzwarte spleet
in de eindloze ijzeren horizont
van alles omknellende rotswand.
En daarachter: azuren licht,
blauwe dampkring, een gouden rijk
der ijlte, de avondrust.
Ik kap mij een baan door het bos
omhoog, naar de enge poort.
De bomen heb ik diep vereerd.
Hun kruin staat hoog in het firmament
en wiegelend dromen zij van de maan.
Nu - hun ruisen als er een neerzijgt
is een voorspel van sferenmuziek.
Zie niet om naar het dal dat je roept
met omvangende weelde van wei,
het gelispel van een rivier
en het lokkende lonken der gaarden.
Weg! Uít het laagland der lieflijkheid
naar de vrieskou der eeuwige heerlijkheid,
Heer, Uw gebergte op.
Voor mijn vader

Ontmoeting. Jaargang 2

119

J.A. Rispens
Iets over leven en kunst
In een strofe van het gedicht ‘Morgennachtegaal’ drukt Boutens zijn overtuiging van
de bestemming van het leven aldus uit:
‘Want daar is wel min vreugd dan smart,
Maar alle smart is eindig, al' geluk is eindeloos’

Hoewel hij er zelf geen deel aan heeft (‘en kan zijn vreugde mijn niet zijn’), toch
moet hij er de verkondiger van wezen. Ondanks alle smart, vreugde het doel van 't
leven. Iets dergelijks laat Dostojewsky zijn ‘held’, de epilepticus Kiriloff in ‘De
Demonen’, die wel geacht kan worden Dostojewsky's eigen meening uit te spreken,
tot Schatow zeggen: ‘ondanks alles wat geschiedt, is het leven goed’. Men kan dat
niet gaan beredeneeren, het zijn beide mystieke ervaringen.
Maar nu denk ik ook aan een andere uitspraak, een uitspraak van Verwey, in een
gedicht over Novalis:
‘De stervenswil was in uw hart,
En toch waart gij een grote geest,
Maar dan is ook de levenssmart
U 't midden van 't heelal geweest.’

Dáár dus vreugde het grondprincipe der wereld, hier de smart. Novalis was de dichter
van de ‘Hymnen an die Nacht’, waar hij de Nacht aanspreekt (‘tot u wend ik mij,
onuitsprekelijke, ondoorgrondelijke Nacht’) als het oerbeginsel der dingen, waaruit
het licht geboren is, dat, wat de Indiërs de moederschoot van het heelal hebben
genoemd.
En dan is daar Kierkegaard, voor wien het leven lijden was, omdat de geest in het
natuurlijke niet aarden kan. Ik herinner u ook aan Paulus, bij wien het natuurlijke en
het geestelijke wel opeenvolgende stadia zijn van het bestaan (‘eerst het natuurlijke,
daarna het geestelijke’), maar ook een scherpe tegenstelling (het vleesch begeert
tegen den geest). Nu kan men wel zeggen, dat Kierkegaard pathologische trekken
vertoont; dat is ook inderdaad zoo. Hetzelfde heeft men trouwens van Paulus beweerd,
Nietzsche b.v., dien men een levensapostel zou kunnen noemen. Hij verwijt
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Paulus, het oorspronkelijk christendom decadent te hebben gemaakt, door de instincten
te willen dooden. Maar daarmee zijn we van zulke verschijningen niet af. We kunnen
wel pogen, ze weg te dringen, maar telkens weer duiken ze in ons gezichtsveld op
en veroorzaken kwellende vragen: hoe staat het met het leven, wat is toch de zin van
dit alles?
In de jeugd al, in 's levens opgang, komen zulke vragen tot ons. Maar dan zijn dat
meestal interessante vragen, men gevoelt er zich niet direct door verontrust. Het élan
vital is zoo groot, dat men zich de weelde veroorloven kan. over het leven te
fantaseeren. Men ontdekt de wereld en men gelooft op die leeftijd, de wereldraadselen
nog wel eens te zullen oplossen. Natuurlijk ziet men ook wel het leed; misschien
komt men er ook wel van nabij mee in aanraking, maar de levenskracht weet het aan
zich te assimileeren. En overigens is het een typisch verschijnsel, dat men in de jeugd
ook in zekere mate het leed koestert. ‘Het sombere welbehagen’ van den antieken
herder uit een van Bilderdijks vroege, arkadische gedichten, is een karakteristiek
jeugdverschijnsel. Ik behoef u ook maar aan de ‘Weltschmerz’ te herinneren uit het
tijdperk der Romantiek. De dood zelfs heeft voor de jeugd nog romantische trekken.
En daar komt bij, dat men die wereld, die men ontdekt heeft, ook wil veroveren.
Het leven ontplooit zich, er is een geweldige drang tot expansie. Er wordt tenvolle
geleefd en zoolang men leeft, vraagt men niet naar de zin van het leven. Ik zou
zeggen: men kan geen twee dingen tegelijk doen. Dat geeft te denken. Het leven is
er niet, om over te filosofeeren, maar om het te leven. Het leven zelf, zoo ongeveer
heeft Nietzsche gezegd, is de zin van het leven. Ge moet er eigenlijk niets achter
zoeken, want door dat te doen, laat ge u het leven ontgaan. En zoo kwam hij er toe,
als de drijfkracht van het leven, dat zich ontplooien en voortzetten wil, te zien de wil
tot de macht.
Maar mettertijd bemerkt men, dat deze dingen toch zoo eenvoudig niet zijn, als
men op 't eerste gezicht gedacht had. Wij staan niet alleen in de wereld, er zijn ook
onze medemenschen, onze naasten; er is de samenleving, waarmee onze levenswil
in zijn ontwikkeling in aanraking komt, er is de strijd om het bestaan. En wij ervaren,
terwijl we tot dusver het leven subjectief beschouwden, dat het objectief gezien een
evenwicht van verhoudingen is. De tijd der jeugd, waarvan we spraken noemde
Kierkegaard het stadium der onmiddellijkheid, of aesthetisch stadium, de tijd, waarin
men het leven geniet en zich eigenlijk nog passief tot de wereld verhoudt. Er doen
zich feitelijk nog geen problemen
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voor; ja ze komen wel een oogenblik de aandacht prikkelen, men houdt er zich wel
mee bezig, maar, zooals ik al zeide, uit een oogpunt van interesse, als aesthetische
motieven, als kwesties, die men spelenderwijs afdoet. Dat eerste stadium kenmerkt
zich door een element van spel en spelende fantasie. De kunst van dit tijdperk is
vooral de lyriek. ‘De lyrische potentie’, zoo heeft Gossaert het uitgedrukt, ‘neemt
met de jaren af.’ Lyriek is de kunst der directe gemoedsuitstorting. Ik zeg dit
vergelijkenderwijs, want in de kunst kan met niet van onmiddellijkheid spreken: aan
alle kunstuiting is reeds een innerlijk proces van omzetting, van metamorphose
voorafgegaan.
In die lyriek nu, de kunst van het persoonlijk gevoel (in tegenstelling b.v. tot de
epiek als de kunst van het collectief gevoel), hoort men wel van God en wereld, maar
ze worden daar nog niet problematisch behandeld. De pas ontdekte wereld wordt
gezien met een blik van idealisme en verwachting: ‘O wereld, eindelooze
mooglijkheden’, zoo luidt de beginregel van een bekend vers. En de naam van God
heeft een tegelijk verheven en vertrouwde klank, waarin al het raadselachtige en
onbegrijpelijke (maar nog niet verontrustende), verre en schoone, dat de ziel voelt,
is samengevat. Eén element is in deze jeugd en in deze lyriek vooral van beteekenis
en dat is het erotische. We spraken zoo straks over de ontdekkingsen veroveringsdrift
van de jeugd, maar daar is ook de erotische drift, de liefdesontwaking. Nu heeft de
psychologie ons geleerd, dat die veroveringsdrift juist een uiting is van de eros; het
erotische en de wil tot macht zouden in wezen hetzelfde zijn. Maar er valt ook een
ander element in te onderkennen, dat de jeugd ervaart als verlangen naar toewijding,
drang tot idealiseering. Het staat tegenover de instinctieve wil tot macht, tot in bezit
nemen en gaat uit niet naar verovering, maar naar vereenzelviging, vereenzelviging
met de ge liefde en in dit verlangen wordt het Ik tot wereld verwijd en geslaakt uit
de ban van het egocentrische. Zoo is het, maar zoo is het niet met allen en niet altijd.
Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren, dat de jeugd te vroeg uit het paradijs
verdreven wordt. De moderne wereldontwikkeling, de oorlogen e.d. hebben de droom
van een ongerepte jeugd verstoord, hebben de jeugd te vroeg in aanraking gebracht
met de werkelijkheid, want tot de werkelijkheid moet men langzaam worden
voorbereid.
In zekere zin is de jeugd een anticipeeren op, een vooruitgrijpen op het leven. Ze
heeft zich in de droom al toegeëigend, wat ze in de werkelijkheid nog verwerven
moet. Die ervaring der eerste liefde b.v. heeft de proef van het leven nog niet
doorstaan.
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Nu eindigt dat eerste, lyrische stadium, waarin men de wereld als 't ware voorbarig
bij zich ingelijfd heeft, waarin men nog half natuur-mensch was en nu komt de intrede
in de wereld.
Men wordt voor de noodzakelijkheid gesteld, op alle gebied des levens een keuze
te doen. En nu bemerken wij, dat wat in die eerste tijd zoo moeiteloos ons toegevallen
was, plotseling van gedaante veranderd is, zooals de leeraar, met wien een jongen
gemoedelijk naar school gewandeld is, hem in de klas opeens onder ander aspect
verschijnt. - Maar hoe zal men kiezen, als men zich geen rekenschap gegeven heeft,
waarover het gaat? In de jeugd heeft men het gevoel (ik heb 't straks al gezegd), dat
men de levensproblemen gemakkelijk zal oplossen. Men weet heel goed, dat de
wijsbegeerte van 't verleden niet tot een oplossing gekomen is, maar, als men jong
is, heeft men, hoe vreemd het klinken moge, het gevoel: mij zal 't op de een of andere
wijze nog wel duidelijk worden. Maar dan gaat 't, als die jongen met dien leeraar:
de dingen krijgen een ander uiterlijk, een andere physionomie. Hoe dichter die eerst
uit de verte bemijmerde verschijnselen ons naderen, des te onbegrijpelijker en
geheimzinniger worden ze voor ons en ook des te dwingender. Wij worden
gedwongen, ons met hen te confronteeren. En dan begint de worsteling om een
levensopvatting. Wereldbeschouwing, dat woord, heeft prof. Ovink gezegd, mogen
wij menschen eigenlijk niet in de mond nemen; wij zijn te klein, om de problemen,
die zich daarbij opdoen, te omvatten. Levensopvatting dus. En dan komen wij voor
een situatie te staan, die wij niet meester zijn, zooals de dichter het uitgedrukt heeft:
‘Ik sta op 't kruispunt van veel wegen,
O zeg mij, welken kant te gaan!’

Het is hier inderdaad: Hercules op de tweesprong; de jeugdige veroveraar, die door
zijn élan vital de wereld dacht te overwinnen, komt voor 't eerst goed in contact met
de werkelijkheid en moet zijn houding bepalen. De erotische belevenis moet in het
concrete worden verwerkelijkt.
Men heeft wel eens gezegd, dat Dante nooit met Beatrice en Perk nooit met
Mathilde zou hebben kunnen trouwen. Inderdaad, zij waren een volkomenheid, een
ideaal, iets op aarde onbereikbaars, maar dit wil niet zeggen, dat men ze behoeft te
verliezen; ze kunnen een leidster worden, ze kunnen de ziel omhoog voeren (das
Ewig-Weibliche zieht uns hinan’). In de concrete liefde, die een keuze vergt, kan dat
erotisch ideaal latent aanwezig blijven. Volgens Vondel komt zelfs deze liefde die
van God het meest

Ontmoeting. Jaargang 2

123
nabij. Alleen in de liefde tot het kind, zou ik willen zeggen, openbaart zich de van
alle zelfzucht gelouterde caritas, het vaderlijk meêdogen, waarvan de 25e psalm zoo
ontroerend zingt.
De werkelijkheid - om de lijn van ons betoog voort te zetten - is dus in eerster
instantie de naaste omgeving van het gezin en daarbuiten, ermee verbonden, de
maatschappij, kerk en staat. Nu zijn er menschen (men vindt ze dikwijls onder
kunstenaars), die in het eerste stadium der onmiddellijkheid blijven steken; zij willen
geen binding aanvaarden en ontwikkelen zich wel aesthetisch, maar niet ethisch en
religieus. Zij worden aestheten en virtuozen ten koste van de volledige uitgroei van
het menschelijke. Er ontstaat een cultus van de vorm, een formalisme, dat de kunst
afbindt van de bevruchtende gemeenschap met de samenleving, en tengevolge daarvan
een hautaine en cynische levensbeschouwing, een soort kaste-wezen, dat kunst en
kunstenaars ten aanzien van de ‘gewone’ menschen overschat. Wat voor de gewone
menschen geldt, geldt evenzeer voor den kunstenaar. Hij kan niet volstaan met kosmos
en maatschappij, wereld en leven, aesthetisch en objectief te beschouwen, noch ze
subjectief, van uit zijn isolement te gebruiken als bouwstoffen voor zijn werk, hij
moet dat alles doorleven, hij moet ‘lijden aan den tijd’ (naar een uitdrukking van
Verwey), om niet als aestheet en intellectueel, afzijds van het leven, op dood spoor
te geraken.
Zeker, het is waar, wat Goethe gezegd heeft: ‘es bildet ein Talent sich in der Stille,
sich ein Charakter in dem Strom der Welt’, er moet een zekere distantie zijn tusschen
leven en kunst. Maar dit mag nooit zoo geschieden, dat het leven er de dupe van
wordt; die afstand mag nooit een hooghartig isolement zijn. Trouwens, ook voor den
gewonen mensch is 't, met 't oog op de ontwikkeling van zijn innerlijk leven een
vereischte, dat hij afstand neemt. Dr J.H. Gunning J. Hzn heeft eens in ‘Pniël’ een
stukje geschreven, dat ik altijd bewaard heb. De titel luidde: ‘Een kern van
eentonigheid’. Daarin betoogde hij, hoe noodig 't is, dat wij in ons leven zoo'n kern
van eentonigheid hebben: momenten van inkeer, van zelfbezinning, distantie van
wereld en leven, ook van onszelf. Maar nog eens: deze kern mag niet een hermetische
afgeslotenheid worden, want dan mist ze haar doel, dan bevrijdt ze ons niet, maar
kerkert ons in. We zouden dit conflict van persoonlijkheid en leven kunnen
demonstreeren aan een dichter als Marsman. Altijd is er bij hem die strijd geweest
tusschen afzondering en overgave, maar terwijl een man als A. Roland Holst zich
tenslotte in zijn trotsche eenzaamheid opsluit, heeft Marsman daar nooit vrede mee
gehad en zien we hem altijd weer pogingen aan-
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wenden, om tot een gemeenschap door te dringen. Een smartelijk accent heeft die
versregel:
‘Wees mijn klankbodem - maar zij klinken niet.
Een kunstenaar kan nooit maatschappelijke en religieuze elementen in zijn werk
betrekken, als hij de strijd van zijn dagen niet meeleeft, zooals Vondel heeft gedaan,
niet uit de verte als toeschouwer, maar als deelnemer. Ik denk in dit verband ook aan
Oscar Wilde. Hij heeft eens zooiets gezegd, dat 't de roeping van Wagner was, niet
om ter kruistocht te gaan, maar om muziek te maken. Een pleidooi, zou men kunnen
opmerken, voor de schier absolute souvereiniteit van de kunst. Maar daartegenover
kunnen we dit stellen: Wagner zou nooit de ‘Parsifal’ hebben kunnen componeeren
als het leven niet in zekere zin een kruistocht voor hem was geweest. - Hoe zal men
een kosmos scheppen, als men de chaos niet heeft gekend? Ik weet het: kunst is in
zeker opzicht een weelde, maar we moeten ons op het standpunt stellen, dat deze
weelde niet betaald mag worden met de hoorigheid van den kunstenaar aan stand of
staat. Hij heeft tijd noodig voor concentratie en arbeid, zooals hij 't vroeger b.v. aan
de Italiaansche hoven had. Laten we echter twee dingen bedenken: dat hij daar ook
met vele banden aan het leven verbonden was, dat hij er ook de nood des levens
ondervond; en in de tweede plaats, dat er in een dergelijke positie ook groote gevaren
schuilen. Deze gevaren, o.a. de bedreiging van de spontane ontwikkeling der kunst,
kwamen aan die kleine hoven van Italië, waar nog een betrekkelijk groote mate van
bewegingsvrijheid was, nog niet zoozeer tot uiting. Ze zijn al aanmerkelijk duidelijker
zichtbaar in onze eigen tijd, waar men vast kan stellen, hoe staatshemoeiing een
funeste invloed uitoefent op de kunst. Nog onlangs heeft een muziekrecensent in
Elseviers Weekblad dit aangetoond met betrekking tot de Engelsche componist
Benjamin Britten (ook een Russisch componist werd als voorbeeld aangehaald).
We zijn hier genaderd tot het vraagstuk van de verhouding van kunst en ethiek.
Hoewel hierover al veel gezegd en geschreven is, voel ik mij genoodzaakt, er nog
enkele woorden aan te wijden. Gewoonlijk wijst men kunst en ethiek ieder hun eigen
levensterrein aan. En in zekere zin is dat ook wel juist. Maar men heeft kunnen zien,
waartoe in de 19e eeuw de averechtsche consequentie van een op zichzelf niet onjuiste
stelling geleid heeft. Men heeft het aesthetische uit het levensverband met het ethische
geïsoleerd. Plato heeft al gezegd, dat het ware, goede en schoone in wezen één zijn.
Maar
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wat ging men doen? Men ging de autonomie van de schoonheid verkondigen en zoo
met uiteenrukking van het levensverband het ééne element ten koste van het ander
verheffen. De schoonheid werd verzelfstandigd tot een godheid, waarvoor men zich
nederboog. Er is gezegd: de schoonheid heeft een eigen gebied en werken van
schoonheid moeten tendenzloos zijn; tendenz is een aangelegenheid van betoog, van
overreding en dat ligt niet in het karakter der kunst. Als men dit hoort, moet men
zeggen: volkomen waar, kunst is geen overreding, maar openbaring. Maar hierbij
wordt iets over 't hoofd gezien, iets, waarop 't juist aan komt: het ethische in de kunst
zit niet daarin, dat men door middel van een bepaalde strekking de menschen wil
overtuigen, hun dingen zoekt te bewijzen, maar in de levenshouding van den
kunstenaar. Het ethische is niet een betoogtrant, maar een sfeer. Als de kunstenaar
inderdaad ernst gemaakt heeft met het leven, z'n keuze bepaald heeft, zooals we dat
straks hebben besproken, dan krijgt zijn werk een ethisch cachet, een karakter van
verantwoordelijkheid. Schoonheid is geen behaagzieke fraaiheid, maar in wezen
harmonie, waarbij dus ook de andere levenselementen betrokken zijn.
We waren in onze beschouwing van het leven gekomen tot de overweging, dat de
mensch bij de ontmoeting met de werkelijkheid zijn houding heeft te bepalen
tegenover de maatschappij, staat en kerk. Van vele menschen kan men hooren (ook
weer vooral onder kunstenaars): ik doe niet aan politiek. Ze hebben er een afkeer
van, ze voelen er iets onzuivers in; politiek en huichelarij zijn voor hen wel ongeveer
synoniem. De woorden ‘politiek’ en ‘diplomatiek’ hebben allengs een ongunstige
klank gekregen en veelszins niet ten onrechte. Maar het is juist de taak van een ieder,
voor zijn deel er toe mee te werken, de politiek van dit odium te zuiveren, ze weer
met eerlijke burgerplicht in overeenstemming te brengen en het is nu eenmaal zoo:
wij mogen ons dan niet met de politiek bemoeien, de politiek bemoeit zich met ons.
Ik bedoel hier de politiek niet in de eerste plaats als staatkunde, maar als deelneming
aan het staatkundig leven. Ik weet wel, dat de politiek in de loop der 18e en 19e eeuw
langzamerhand een specicaal bedrijf geworden is van intrigeerende politici. Ook hier
heeft een isoleering plaats gevonden, evenals in de kunst; politiek en leven raakten
steeds meer van elkander verwijderd. Dit heeft een zeer ongunstige invloed gehad
op het staatsleven en heeft anderzijds ook de inwendige cohaesie van de samenleving
verzwakt, het is misschien één van de redenen, dat dictatoren zoo betrekkelijk
gemakkelijk naar de macht hebben kunnen grijpen. Juist daarom zijn
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wij verplicht, ons rekenschap te geven van politiek en politieke situaties en ons niet
afzijdig te houden. Dit geldt niet in de laatste plaats voor kunstenaars. Ik herinner u
aan het vurig patriottisme (in de goede zin des woords) van Dante, aan de
hartstochtelijke ijver, waarmee hij zich in 't staatkundig leven van zijn vaderstad
Florence gemengd heeft, aan de ballingschap, die hij als gevolg daarvan heeft moeten
verduren. En ik vraag u: zou zonder dit intens medeleven, deze politieke activiteit
de ‘Divina Comedia’ geschreven zijn? Ook in ons land zijn er voorbeelden te over,
waaruit blijkt, wat de politieke factor in leven en kunst beteekent. Ik heb straks
Vondel genoemd. Een zijner schoonste gedichten is dat van politiek sentiment
doorgloeide, diep-menschelijke ‘Geuse-Vesper’. Ook Bilderdijk heeft uit een
soortgelijk levensgevoel dat aangrijpende gedicht ‘Aan den Hollandschen wal’
geschreven, toen hij als politiek balling in het vaderland terugkeerde. Ik wijs verder
op Potgieter en da Costa. De groote tijdsgedichten van den laatste zijn welbekend.
Het zijn niet, zooals men wel eens beweerd heeft, berijmde politieke verhandelingen;
zeker, er zijn passages, die zonder veel élan voortgaan in de gelijkmatige tred van
het metrum, maar vaak ook voelt ge de verzen door een profetische adem gestuwd.
Ook Potgieter heeft op dikwijls meesterlijke wijze politieke motieven in zijn poëzie
verwerkt. Als men dit alles bedenkt, komt men tot de conclusie: de politiek weren
uit het poëtisch domein beteekent een verschraling van dit laatste.
Verwey heeft den kustenaars toegevoegd: ‘kiest u een partij in den staat!’
In de jaren van de wereldoorlog is in Nederland een nieuw soort Geuzen-poëzie
ontstaan en daaronder een aantal gedichten van sterke bezieling, die bevruchtend
zouden kunnen werken op de moderne poëzie hier te lande. Dat dit inderdaad het
geval zou zijn, daarvan kan men in de tijdschriften over 't algemeen nog weinig
merken. De litteraire krakeelen zijn, voorzoover ik zien kan, al weer bezig op toeren
te komen en aan de precieusheid en het litterair snobisme is nog geen einde. Er is
geen sprake van een eens volkomen vergeten van de litteratuur, om onbevangen
litteratuur voort te brengen. Mij valt het bekende distichon van Schiller in:
‘Welche Religion ich bekenne? Keine von allen Die du mir nennst - Und
warum keine? Aus Religion
Dit is men wel eens geneigd, mutatis mutandis, op de litteratuur toe te passen. Als
ik zie, hoe Dr P.J. Meertens alle verzetspoëzie
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de revue en litteraire censuur laat passeeren, al zal dit ex officio wel onvermijdelijk
zijn, dan, moet ik bekennen, overvalt mij een sterk gevoel van onbehagen.
Maar laten wij de gedachtengang van ons onderwerp vervolgen. Men moet, zeide
ik, z'n houding in het maatschappelijk leven bepalen, partij-kiezen in de staat. En
dan doen zich moeilijkheden voor, problemen, waarvan men de consequenties niet
altijd dadelijk kan overzien. - Wij brengen allen een zekere traditie van denkbeelden
mee in 't leven. Maar nu komt het er op aan, ons deze traditie persoonlijk eigen te
maken in toetsing met de omgeving, met de situatie van de tijd, waarin wij geboren
zijn.
‘Was du ererbst von deinen Vätern hast, Erwerb es, um es zu besitzen’
heeft Goethe gezegd.
Een persoonlijkheid is in een traditie gegrond, maar tijd en omstandigheden
veranderen voortdurend en de vorm, waarin wij een traditie voortzetten, zal zich dus
ook wijzigen. In wisselwerking met de denkbeelden van onze tijd en omgeving,
zullen wij onze levensvorm moeten zoeken, moeten boetseeren als 't ware, van binnen
uit. Dat kan niet geschieden door nadenken alleen; een levensvorm wordt niet
opgebouwd uit enkel verstandelijke elementen, een levensopvatting komt niet langs
logische weg tot stand. In de jeugd, hebben we gezien, wil men met de stoute greep
van een pasontwaakte, wijsgeerige fantasie, de levensproblemen omvatten. maar
later blijkt de werkelijkheid zoo hard als een rots, die men, als de Japansche
steenhouwer, in het zweet des aanschijns bewerken moet. Want nu doet men de
eigenaardige ervaring op, dat levensproblemen niet door denken worden opgelost,
maar door handelen en blijkt dit het wonderlijke, niet dat gedachten doorzichtig
worden door wijsgeerige speculatie, maar door ze te doorleven. En dan ervaart men
nog iets anders, dat n.l. de weg niet recht is, maar over oneffenheden en langs
kronkelingen en bochten naar het doel loopt. Ge kent het woord van Goethe: ‘es irrt
der Mensch, solang er strebt’ en ik herinner u hierbij ook aan De Génestets vers:
‘En worst lende winnen wij krachten, En dwalende vinden wij 't spoor’.
Een andere verhouding, die wij nog hebben te bespreken is die tot de kerk. De staat
is een rechtsorde, die binnen de samenleving ontstaat en functionneert, de kerk een
instituut, dat als 't ware een
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bemiddeling is tusschen het zienlijke en onzienlijke. Als men de zaak van menschelijk,
àl te menschelijk standpunt beziet, zijn kerk en staat beide organismen, die immanent
te verklaren zijn uit een saamhorigheidsdrang, die een instinctief besef van orde en
een zekere gevoels- en ideeën-overeenkomst tot voorwaarde hebben. Maar oudtijds
bestond er een veel nauwer verband tusschen kerk en staat, dan thans. Toen speelde
een veel grooter rol de overtuiging, dat die menschelijke instellingen een
metaphysische grondslag hadden. De in het hart geschreven wet is kennelijk van
goddelijke oorsprong. En in tijden van crisis, als recht en godsdienst dubieus gesteld
worden, dan juist gaat men zich op die oorsprong bezinnen. En dan juist wordt de
verhouding tot rechtsorde, staat en kerk gevoeld als een niet louter maatschappelijke
aangelegenheid, een kwestie van organisatie, maar ook een gewetenszaak. En als
zoodanig alleen kan ze voor de ontwikkeling der persoonlijkheid van beteekenis zijn.
De mensch heeft een behoefte aan gemeenschap en een taak in de gemeenschap. De
maatschappelijke en kerkelijke verhouding is dus een ethische verhouding. Ik zeg:
kerkelijke verhouding en niet religieuze, want die twee vallen niet geheel samen. De
kerk noemde ik een gemeenschap en een band tusschen God en menschen. Het
godsdienstig leven, dat in wezen persoonlijk is, openbaart zich hier in algemeene
vorm. Strikt genomen is dat niet mogelijk. ‘Voor de intieme Godsverhouding’, zegt
Jacqueline v/d Waals in haar essay over Kierkegaard, ‘bestaat geen algemeene, voor
anderen verstaanbare uitdrukking; wie zich met God in verbinding stelt, isoleert zich
daarmee van de wereld en de prediker, die het christelijk geloof verkondigt, kan dan
ook, zoo hij waarlijk religieus bewogen is, niet anders doen, dan een alleenspraak
houden. Alleen met zichzelf bezig, spreekt hij overluid, dat noemt men preeken.’
Toch is dit te absoluut gedacht: in de onderscheiden persoonlijke verhoudingen zit
een basis van gemeenschappelijkheid, anders zou er geen wederzijdsch begrip
mogelijk zijn en de kerk zou in dat geval slechts een conglomeraat zijn van individuen
zonder innerlijk verband. Dit gemeenschappelijke zoekt zich uit te drukken niet
zoozeer in de overdracht van het directe woord, als wel in de aanduidingen van
symbolen en liturgie. Daarin ligt ook voor de kunst een vingerwijzing. De kerkelijke
gemeenschap kan voor den kunstenaar een bron van bezieling zijn, die een al te eng
individualisme doorbreekt. Indertijd heeft de kunst zich van de kerk geëmancipeerd;
dat kan men zien als een historische noodzakelijkheid. Maar even noodzakelijk is in
de historische ontwikkeling de terugkeer tot een kerkgemeenschap niet als starre
vorm, maar als levend organisme. Eerst in wissel-
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werking met die gemeenschap vindt ze de symbolen en de stijl, waarin de persoonlijke
ervaring het beperkt-individueele verliest, zonder iets wezenlijks in te boeten, en de
vermogens van taal, plastiek en muziek functies worden in het geheel. Een sociale
kunst ook, zonder godsdienstige achtergrond, zal al heel spoedig verloopen in
descripties van toestanden en milieu's met propagandistische inslag. Zoo is op de
antieke tragedie, die in de Renaissance nog nawerkt, het burgerlijk drama gevolgd,
dat onder de invloed stond, beheerscht werd, mag men bijkans zeggen, door de
positivistische tijdgeest.
Maar, zooals ik straks zeide, gaat in de kerk de godsdienst niet op; de ethiek ook
is niet het een en het al. Er komt een oogenblik, dat de mensch ervaart, dat zijn werken
hem niet zalig kunnen maken, dat de genade van boven moet dalen. De taak mag
niet worden overgeslagen, maar zij reikt niet toe. En nu herneemt de mensch weer,
maar anders, de problemen van zijn jeugd. Hij heeft nu geleerd, dat hij niet bestemd
was, ze op te lossen, maar dat hij, zooals Verwey het uitdrukt, zijn ‘taak in den tijd
had.’ En toch is de eeuwigheid in zijn hart gelegd. Alleen weet hij nu, dat hij op zijn
hoede moet zijn voor wat ik zou willen noemen: een voorbarige metaphysica. Reeds
Eckhardt heeft gezegd, dat in de keuze tusschen mystieke bespiegeling en de arme
een soepje brengen, de beslissing niet twijfelachtig mag zijn.
Hoe geheel anders ook, ziet men, als men terugblikt, het probleem van de machtswil
en de strijd tusschen vleesch en geest. Men ziet, dat de aarde niet verwerpelijk is en
het niet goed is, voortijdig weg te verlangen, zoolang er nog een taak te vervullen
is. Maar ook dit, dat deze taak, nadat ze ons tot bewustzijn van onszelf gebracht heeft
en onze persoonlijkheid ontwikkeld, op zichzelf beschouwd, toch altijd stukwerk
blijft. Dat wij niet daar zijn, om de wereld voor onszelf te veroveren en filosofische
problemen op te lossen (want al deze dingen worden zoo moede, dat niemand het
zou kunnen uitspreken).
In de Renaissance-tijd heeft men wel Christus verbeeld onder de trekken van
Dionysos, den Helleenschen god van het leven. En inderdaad zijn er aanrakingspunten
tusschen Christus en Dionysos. Maar vergeten we niet de andere kant van het beeld:
Dionysos wordt als Zagreus verscheurd en Christus is de man van smarten. Het
natuurlijke moet door smart en dood tot het geestelijke worden herboren. En zoo
krijgen de vreugde uit Boutens' ‘Morgennachtegaal’, die ik in 't begin aanroerde, en
Novalis' levenssmart, beide zin, niet is hun afzonderlijkheid en eenzijdigheid, maar
als elkander aanvullende momenten. Dan ook ervaart men, dat de wil tot
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macht in het biologisch proces blijft steken en de volheid van het leven, dat een
geestelijk proces is, niet tot haar recht laat komen.
Als we nu onze beschouwingen samenvatten, mogen we zeggen: in dat eerste -,
dat jeugdstadium, was de expansie, de veroveringsdrang primair, daarna kwam in
aanraking met de werkelijkheid de noodzaak van plicht, die zich in een taak moest
verwezenlijken en tenslotte bracht de religieuze ervaring tot 't bewustzijn, dat voor
God al onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. In de kunst ziet men
deze stadia weerspiegeld in de lyriek, de epische kunst en het drama, dat culmineert
in de tragische bezinning en erkenning, dat wij aangewezen zijn op de verlossende
genade van een hooger macht. Kierkegaard heeft een overdenking geschreven op dit
thema: de zaligheid van het bewustzijn, dat wij niets zijn voor God. Lijnrecht staat
deze gedachte tegenover de conceptie van de wil tot de macht. Hier is de mensch
autonoom, maar moet hij ervaren, dat die schijnbare verrijking in werkelijkheid een
ledig om hem doet ontstaan, waarin hij dreigt verzwolgen te worden. Hij meende
‘rijk en verrijkt’ te zijn, maar komt tot de conclusie, dat hij arm, naakt en blind is.
Dáár wordt de machtswaan verteerd in de gedachte, dat God alleen is, het hoogste
Goed, waarin de ziel kan rusten.
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C.J. Nobel
Jozef
Hij floot den ezel, die niet kwam.
Hij zocht zijn staf, en vond hem niet. In hem verdiepte het verdriet:
de vrees, die hem zijn vreugd benam.
Hij voelde, tot beschamens toe,
reeds van het eerste morgenrood:
de taak is voor mijn kracht te groot.
En wist zich eensklaps oud en moe.
God koos een zwak en breeklijk riet.
Maria koos een wankel man.
Maar God doorpeilde 't diepste van
zijn aard en zijn, Maria niet.
Hij dacht: God geeft een wonder vaak.
Och, dat een Godsspraak in den nacht
hem sterken wou met nieuwe kracht,
òf... hem ontslaan van deze taak.
God geeft een wonder... Hoorde hij
opnieuw de stem van Gabriël:
Een maagd - een Zoon - Immanuël?
Een slavenvolk, van banden vrij?
Hij zag den ezel naast zich staan.
Nam voer en brood, en vond zijn staf.
Hij daalde licht de helling af,
en ving den tocht met vreugde aan.
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C.J. Nobel
Maria
Ze ontwaakte in een blijden schrik:
dit was de dag van het vertrek.
Zij vond, verinnigd, elke plek
die reeds vertrouwd werd voor haar blik.
Zij wist dit einde en begin.
Zij zong een lied met jonge stem.
Zij zong, en dacht aan Bethlehem
en voelde zich zeer blij van zin.
Zij nam haar kleed en gordde 't aan.
Zij wies en sluierde 't gelaat.
Zoals een koningsdochter gaat,
zó zelfbewust, wilde zìj gaan.
Haar blik gleed langs het rondend kleed.
O zalig wonder, nooit doorgrond,
dat zij ook nu nog niet verstond,
maar dankbaar als Gods wil beleed.
Zij trad naar buiten in de zon.
Het gras was nat van vroegen dauw.
Zij zag naar Jozef, of bij gauw
gereed was, dat de tocht begón.
Haar zoekend oog ontwaarde hem
zoals hij daalde, licht van tred.
Zij wuifde een groet aan Nazareth.
En koos het pad naar Bethlehem.
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C.J. Nobel
Kerstmis
Wij hebben lang op U gewacht,
wel viermaal duizend jaren;
en nog komt Gij zo onverwacht
in dezen laten winternacht
Uzelf ons openbaren.
Wij dachten dat Gij komen zoudt
in vorstelijken luister;
nu woont Gij in een stal van hout,
aan os en ezel wel vertrouwd,
maar armelijk en duister.
Wij hadden een paleis gezocht
aan 't knooppunt aller wegen;
wij vinden, na de laatste bocht,
een beestenwoning, klam van vocht,
zeer achteraf gelegen.
Wij meenden... ach, genadig Kind,
wil het ons maar vergeven;
wij zijn altijd zo dwaas gezind.
Zo zeer door onzen waan verblind
en vreemd van U gebleven.
Maar 't scheen ons ook, en schijnt ons nog
zo tegen alle rede,
dat Gij U in een voedertrog
wilt thuis gevoelen, Gij, die toch
van ons zijt aangebeden.
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O Heer, vergeef ons onbegrip.
Maak onzen waan te schande;
opdat Uw stal, opdat Uw krib
ons niet verkere in de klip
waarop ons schip zou stranden.
Doe ons, achter den poovren schijn,
het rijke wezen kennen;
opdat wij zeer ootmoedig zijn,
en 't ondoorgrondelijk heilgeheim
ons nederig gewennen.
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J. van Doorne
De zoon
I.
Die middag stond Anna Grenzius in haar eigen kamer op de eerste verdieping van
haar huis naar buiten te staren. Zij luisterde naar de storm, die, als in oude verhalen,
om het dak huilde en ruisend door de kale iepen van de Singelgracht voer.
Zij hield zeer van die geluiden. Vaag onderscheidde zij het gehaat lawaai van het
verkeer in de binnenstad. Nu en dan sloeg de regen tegen de ruiten en bemoeilijkte
het uitzicht op de begroeide bolwerken aan de overkant, waarachter ze de oude wijken
wist, grauw van grote, maar bovenal van kleine zonden.
De avond begon te vallen. Het onrustige water lag smartelijk verlaten; er kwam
een angstige klank in de stem van de wind; de regen joeg niet alleen heftig, maar
ook verschrikt door de zinneloze woekering der lege takken.
Anna keerde zich om; gebogen, leunend op haar stok, liep ze met de langzame
gang van een kreupele de kamer door, keek in het vuur van de haard, nam een boek
op. Ze legde het weer neer, las staande in het artikel dat ze bezig was te schrijven,
en keerde zich plotseling naar de lijstloze ronde spiegel, die naast de boekenkast
hing.
‘Zestig jaar’, zei ze. Haar diepe stem had een lichtelijk grimmige klank; wonderlijk
genoeg was haar stem ook mild en spotziek. Ja, haar stem was als zijzelf. Aandachtig
beschouwde zij haar grof gezicht met de dikke neus en de volle, opeengeklemde
lippen. Een vluchtige blik wierp ze in haar ogen, die nog altijd groot en donker waren,
glanzend als van een jong meisje. Mooie ogen waren het. Maar de wenkbrauwen
waren te borstelig. Het grijze weelderige haar was als steeds zorgvuldig en modieus
gekapt: ze droeg het glad en hoog opgestoken, een paar kleine krullen vielen over
haar voorhoofd.
Na een poos keerde ze zich weer naar het raam om het sterven van de dag te zien.
Vannacht wordt Christus geboren, dacht ze. Het is een boze nacht. De aarde schreit.
Ik ook, want ook ik ben de aarde. Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Het is
beter, te verliezen dan nooit bezit gehad te hebben. God komt mij tegen, laat ik mij
dat voor gezegd houden.

Ontmoeting. Jaargang 2

136
Toen de lantarens aangingen, begon ze door de kamer te lopen. Ze deed dit graag.
Voor de haard lag een zwakke gloed. De boekenkast stond hoog en dreigend tegenover
de beide ramen. Haar werktafel, in het midden van de kamer, was bedekt met boeken
en papieren; ze liep er langzaam om heen; telkens als ze voorbij de ramen ging, keek
ze naar buiten, luisterde dan naar de wind, die, verbeeldde ze zich, daar duidelijker
te horen was dan dieper in de kamer. Zestig jaar. Het was dus vijftien jaar geleden,
dat ze ontslag genomen had als lerares in Duits en Nederlands, omdat een jongen,
die buitengewoon veel leek op haar gedroomde zoon, haar liefde verraden en haar
droom bespot had. Ik heb het hem nooit verteld, maar hij heeft het geweten, ik heb
dat duidelijk in zijn ogen gezien.
Kinderen zijn wreed.
Johan. Hij had roodbruine krullen, waterblauwe ogen en een knap mannelijk
gezicht. Hij scheen 'n zuiver mens. Droomde ik mij toen niet een gezin? Dwaas, die
ik was. Dwaas? Ik weet het niet... Maar was mijn ontslag nemen niet een vlucht, een
verraad?
Ik rekende af met mijn droom, maar Christus is ook voor de droom gestorven. Ik
heb mij verschanst in dit huis, ik heb enkele kamers ervan aan mannen verhuurd
omdat ik aan het hoofd van een kleine gemeenschap wilde staan, mannen zijn
gemakkelijker te leiden dan vrouwen; ik heb een dienstmeisje in huis genomen, dat
mij tot een dochter is geworden. Mijn gedroomd gezin heb ik tot een werkelijk gezin
gemaakt. Ik heb boeken gekocht, ik ben lid van verenigingen geworden... ja, mijn
leven is rijk geworden, rijk ook in God, die mij, naar ik meende, mijn droom vergeten
deed. Zelfstandigheid en welvaart heb ik mij biddend bevochten. Ja, ja, het is alles
waar. Maar ik wil gericht over mijzelf houden. Ik vergat niet alleen mijn droom, ik
vergat ook, dat de droom werkelijkheid had moeten zijn. Ik nam genoegen met het
mindere. Ik hunkerde niet meer naar de volmaaktheid als een opgejaagd hert naar
stromend water. Ik voelde me een gelukkige koningin over een beveiligd rijk. Welk
een erbarmelijk rijk! Ik vergat, dat het kruis, door God dienstig geacht voor mijn
vervolmaking, door de Satan mij tot verderf op de schouders was gelegd. Moeten
we de volmaaktheid niet zó hartstochtelijk liefhebben, dat we menen, te zullen sterven
van verlangen? Ik heb in gehoorzaamheid naar de nieuwe aarde en de Nieuwe Hemel
verlangd, maar dat is niet genoeg... God verwekt zich opstandelingen en ik had
verleerd opstandig te zijn. En daarom stuurde hij de zoon, mijn zoon, naar dit gestolen
paradijs...
Anna bleef voor het raam stilstaan. De lantarens gaven nu ook
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schijnsel. Boven het bolwerk was de lucht rossig. ‘Hoor, de wind.’ Dit is meer dan
wind, het is storm. De regen snikt en ijlt in de lege duisternis. Dwaas, wat zijn dat
voor woorden? Het is het bloed van jezelf, het bloed van de vrouw Anna Grenzius,
van de versmade vrouw Anna Grenzius, dat klaagt en onverzadigd is. Het hart van
Anna Grenzius is oud, het is zestig jaar, maar wordt de droom ooit oud? Wordt het
verlangen ooit oud? Luister naar de wind, het is je eigen stem, luister naar de regen,
het zijn de tranen, die je nooit vergoten hebt.
Toen je Johan een half geleden in huis nam, dacht je, dat het verlangen dood was.
Je was onkwetsbaar, je was gerust in God, je hart was wijs, je bloed was immers al
zo oud, al zestig jaar. Maar de wind schreeuwt je verdriet tot het water; de regen bidt
je radeloosheid tot de aarde...

II.
En in datzelfde uur stond de zoon op een station afscheid te nemen van de vrouw,
die hij liefhad.
De trein waarop hij wachtte, had belangrijke vertraging: ze hadden nog tien
minuten.
Zijn alle woorden bij een afscheid-voor-goed niet overbodig? Met moeite hielden
zij een gesprek gaande en bedrogen elkaar in die laatste ogenblikken. Ten slotte
zwegen ze. Zo nu en dan riep een machtige stem onder de waanzinnig hoge kap
alarmerende woorden. Een onzichtbare locomotief stond melodieus te ademen; ergens
ver in de hoogte klonk, verstoord door het grillig lied van de wind, de echo van de
metalig klinkende ademstoten.
De man en de vrouw luisterden verstrooid naar deze wondere syncopen. Nu en
dan weken ze uit voor een perronwagen. De hel verlichte, stampvolle restauraties
schenen feestzalen in de reusachtige verkoolde schelp van de overkapping. Op een
ver perron gleed een filmstrook door het duister.
De man zette zijn kraag op.
‘Zullen we nog even binnen gaan?’
‘Liever maar niet. Je trein komt nu toch gauw. Ach jongen, kijk niet zo triest.’
‘Ik kijk niet triest.’
Ze haalde haar schouders op. ‘We moeten allemaal op zijn tijd het verleden
vergeten... Dat gaat nu eenmaal zo in het leven.’
De man zweeg. Hij keek naar de vrouw als een hongerige naar eten. Ze was jong
en mooi. Een rein, ovaal meisjesgezicht. De lichte ogen klaar en zuiver. Haar glad,
heel blond haar lag op de
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kraag van haar korte bontmantel, die van voren diep openstond, maar toch niets van
haar japon liet zien. Mat, onzegbaar begeerlijk, lichtte haar huid tussen het geschoren
bont. Ze was rank. Haar donkere rok liet haar dungekousde benen tot boven de knieën
vrij.
‘Ellie, je begrijpt niet, wat je me aandoet. Luister toch. Hebben we het dan samen
niet goed gehad? Wat heb je me al niet verteld... Weet je nog wel, wat je me de eerste
avond zei...’
Ze glimlachte. Moederlijk legde ze haar hand op zijn schouder. ‘Ach jongen, het
valt voor mij toch ook niet mee. Ik hou toch van je, dat weet je toch? Je moet niet
van zulke dingen zeggen. Mannen worden altijd sentimenteel als ze hun zin niet
krijgen. Je kunt toch wel vergeten... Ik vind 't ook ellendig, dat 't zo gelopen is.’
‘Maar waarom doe je 't dan?’ In zijn stem klonk verbijstering.
Ongeduldig gaf ze antwoord: ‘Dat heb ik immers al zo dikwijls gezegd. Hij is rijk,
je weet niet half hóé. Ik kán het niet laten lopen.’
‘Hij zal je nooit trouwen.’
‘Dan maar niet.’
Zwijgen. Ze keken herhaaldelijk naar de klok. Het perron liep langzaam vol: de
trein zou wel spoedig binnen komen. Haastig begon hij:
‘Ik zal je iets vertellen. Je kùnt wat voorbij is niet vergeten. Alles wat tussen ons
geweest is... Ik ben in huis bij een vroegere lerares van me. Toen ik bij haar in de
klas zat, merkte ik, dat ze veel om me gaf... Maar ze was mank, een lelijke vrouw.
Ik heb ze geplaagd en gepest.
Ze is kamers gaan verhuren en het toeval wil, dat ik bij haar ben terecht gekomen.
Toen ik vóór haar stond en haar herkende, bleek mijn jongenszonde niet klein
gebleven. Mijn schuld was met me mee gegroeid. Ikzèlf voelde me schuldig en niet
het jongetje dat ik geweest was. De man die ik nú ben, is de schoft. Ik schaamde me
dood. Jij zult je ook eens schamen, Ellie, geloof me...’ Opnieuw haalde ze haar
schouders op. ‘Ach...’
De trein kwam binnen. Ze gaven elkaar voor 't laatst een hand.
‘Nog erg bedankt voor alles,’ zei ze. ‘Ik zal vaak aan je denken.’ En toen, haastig,
bezorgd: ‘Niet tobben, hoor... Je was altijd een lieve jongen voor me. Maar heus...’
Dat was het laatste. Een weerwoord had hij niet.

III.
In de trein werd hij wanhopig. Nog nooit had hij zich zo radeloos gevoeld. Woede
en verdriet verkankerden hem. Het was als

Ontmoeting. Jaargang 2

139
in het laatste stadium van een ziekte: de dood haalt dan in één uur het talmen van
maanden in. Als hij het nog áán had voelen komen. ‘Maar begrijp dan toch, dat ik
niet anders kán.’ Hij begreep het niet. Wie kan een vrouw begrijpen? Begrijpen ze
zichzelf? Als ze er nog gemeen uitzag... Als ze niet van hem gehouden had, of in
erge geldnood had gezeten... Alles had ze hem verteld... àlles. En nu verkoopt ze
zich aan een ouwe kerel, een rijke poen, omdat ze dan in weelde leven kan. Vannacht
slaapt ze bij hem. Vannacht al. Ze zal aan me denken, aan me denken. Dat is de
vijfde, die dat tegen me zegt. Alle vrouwen zijn in de grond van de zaak hoeren...
Volkomen verslagen, wist hij, dat hij het nooit begrijpen zou. Een leugen waren
haar zuivere ogen, een leugen de dingen die ze van zichzelf verteld had: van vroeger,
toen ze een kind was... En als zo'n leugen dan bestaanbaar was, was àlles dan geen
leugen... Wat had ze hem niet bezworen, dat ze van hem hield! Met elkaar geslàpen
hadden ze.
Al dat verrukkelijke van hun liefde was bedrog geweest.
Plotselig rustig, dacht hij dit verder door. Hij werd heel kalm. Vertellen de sterren
geen sprookjes? En de lente? Als je naar muziek luistert, lijkt het geluk op handen.
Maar komt het ooit? Wat kunnen sterren of klanken eigenlijk met geluk te maken
hebben! 't Hele zaakje is een leugen, het hele heelal liegt. Ja, ja nou ben je kalm.
Waarom? Omdat je zwaar op je donder hebt gehad en eindelijk tegen jezelf gezegd
hebt, wat je niet eerder durfde zeggen. Of komt het door die vervloekte Grenzius
met haar heksenogen? Ik ga immers naar haar toe? Ik ga immers naar mijn juffrouw
toe, m'n juffrouw met haar eeuwig vroom geleuter? Wat heb ik tegen Ellie staan
zeggen? Wat zou dat, een hoer meer of minder...
Ik lijk de verloren zoon wel, toen d-ie op de keien stond. Allemachtig, wat een
dwaasheid is alles. Ze zou aan me denken, ze zou me nooit vergeten. Moet je
meemaken. En dan, heb ik me niet verbeeld, dat ik eindelijk de vrouw voor m'n leven
had ontmoet... Maar ik zal er voor zorgen, me lieve kind. Je zult aan me denken.
Iedere keer, dat die vieze aap je aanraakt, zul je aan me denken. Je houdt toch van
me? Zijn dat niet je eigen lieve, eerlijke woordjes? Je hebt het immers zo zwaar?
Hoer, dat je bent...
En daarna kwam het tomeloos verdriet. De trein joeg door de nacht: voerde hem
weg van de vrouw, die hij liefhad. De mensen om hem heen noemden haar naam.
Wissels ratelden haar naam. Op alle stationsborden stond haar naam. Beelden
sneeuwden door hem heen. De begeerte naar haar rank lichaam werd tot koorts,
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werd tot vergif in zijn bloed. Tenslotte doofden in zijn hart alle lampen en ieder
geluid werd stilte.
Toen hij door de nachtelijke straten naar huis liep, hoorde hij de wind zelfs niet
meer klagen. De wind was de wind. Wind en regen maakten wel geluid, maar zij
hadden geen stem meer. Het heelal loog niet meer: het heelal was vergaan.

IV.
Anna Grenzius lag op bed. Zij was alleen in huis. Jannie, het meisje, was naar haar
ouders; haar beide kamerbewoners zouden elk de Kerstdagen elders doorbrengen.
Alleen Johan zou vanavond nog terugkomen en morgen vroeg vertrekken. Hij zou
wel naar zijn meisje gaan, hij kon er zeker vannacht niet slapen. Zij had die Ellie één
keer gezien: een goed meisje. Knap was ze. Een zuiver kind, zo te zien. Ze kleedde
zich smaakvol, maar veel te gewaagd. Ach, zo zijn die kinderen tegenwoordig. Ze
leven hun innerlijk niet in hun stijl uit; ze kiezen een stijl en beleven die... Misschien
niet eens... De fatsoenlijkste vrouw ziet er soms graag een beetje onfatsoenlijk uit.
Dat is het nieuwe bederf. Nieuw?...
Anna luisterde. Voor háár was het heelal niet stom. Het heelal klaagde en schreide,
want God had het geschapen. En wie Christus door een waar geloof is ingeplant, kan
dat klagen verstaan.
Kleedde zìj zich in stijl? Zou ze dan niet in zak en as moeten gaan? Maar wie vast,
zalve zijn hoofd, dat staat geschreven. En ik ben een koningskind, want Christus is
opgestaan en ik geloof in Hem. Zó is het.
Voor Anna was de storm een verbeten gebed.
Ze werd wakker van gestommel boven haar hoofd.
Wat kan dat zijn? Johan? Hij moest allang op bed liggen: ze had hem nog thuis
horen komen en dat moest een hele tijd geleden zijn... Hoe laat was het nu? Tien
over drie.
Ze luisterde gespannen. Voetstappen. Het moest Johan zijn. Hij kwam naar
beneden, liep door de gang.
Anna stond haastig op, banger toch dan ze zichzelf bekennen wilde. De voetstappen
gingen haar kamer voorbij en even later werd de deur van Johans kamer gesloten.
Ze ging weer liggen. Ze moest hem er morgen naar vragen. Wat had hij op zolder
te doen gehad? Hij had er niets te maken. Ze hield niet van zo iets: het was nog altijd
háár huis...
Maar ze kon niet meer in slaap komen. De wind was aan 't afnemen; grillig, als
bij de hartslag van een stervend dier, traden
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vertragingen en verzwakkingen op, viel soms een gat van stilte als een dodelijke
vermoeidheid in het rumoer van schrik en verlangen. ‘Ontferming, Heer, ontferming
voor één nacht.’
Wie had dat gezegd? Ze wist het plotseling. Dichters zijn eenzaam. De dood en
de vrede des harten lijken op elkaar. Hel en hemel zijn beide polen van stilte. Dwaas,
niet zulke dingen zeggen: het is weer een doemwaardige poging om het kwaad te
bezweren, om het onder te brengen in een systeem. Het kwaad is verderf, het past
nergens in. Het is geen pool, geen partner. Het is een vreselijk mysterie, een
afschuwelijk geheim. Een onbegrijpelijke rebellie in de kosmos. Gedachten, staat
toch eindelijk stil. Waarom komt Christus niet terug? Het duurt te lang. Het geloof
overwint ruimte en tijd: wat is het weten bij 't geloof. Maar het geloof verliest de
hoop, dàt is het. ‘O God, wat ben ik moe. Red mij toch van het denken over het
kwaad. Om Jezus' wil. Maak mijn verlangen niet te schande...’
Ze schreide.
Een tijdlang lag ze klaarwakker. Ze stond daarom op en ging naar haar zitkamer,
zette de haard op trek en trachtte aan haar artikel te werken.
Toen hoorde ze gestommel op Johans kamer. Zou hij nog òp zijn? Twee eenzamen
in één huis. Hij kan wel ziek zijn; hij zoekt misschien iets, poeiers of zo, wie weet
waar hij ze gestopt heeft. Mannen zijn soms zo slordig...
Ze sloeg een gebloemde doek om haar onopgemaakt haar, deed een kamerjapon
aan en ging naar de gang. Onder Johans deur lag een lichtstreep. Ze klopte.
Geen antwoord.
Nog eens. Toen kwam zijn stem. ‘Wie is daar?’
‘Wie kan het anders zijn dan ik?’
‘Wat wilt u?’
‘Ik wil binnen.’
Anna voelde zich ongerust worden. De man werd de jongen voor haar: ze beval.
Hij liep naar de deur. Bang dat de deur niet op slot zou zijn en hij er de knip op zou
willen schuiven, greep ze de kruk. De deur ging open.
Wat ze zag, had zij niet verwacht. Johan stond met verschrikte ogen voor haar: de
kamer was hel verlicht door een schemerlamp, waarvan de kap was afgenomen: hij
had goed licht nodig gehad. Aan de afsluitknop van een niet meer gebruikte gaspijp,
die in 't midden van het plafond naar beneden stak, hing een touw. Johan hervond
zichzelf het eerst, maar zijn stem trilde. ‘Wat doet u hier?’ En schamper: ‘Heb ik om
getuigen gevraagd?’
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Anna liep zonder te antwoorden naar de schemerlamp en zette de kap er weer op.
‘Schaam je je niet, om je op Kerstmis op te hangen? Welke dwaas doet dat?’
‘Ik. Of liever: ik niet. M'n schooljuffrouw komt tussenbeide. Ze heeft de brutaliteit
tegen mijn wil in mijn kamer te komen.’
Hij stak zijn handen in zijn zakken en lachte, volkomen ontnuchterd. ‘Wees maar
niet bang, het gaat niet door. Het is als wanneer de wekker afloopt terwijl je een
vrouw omhelst.’
Anna keek hem aan. Zijn knap gezicht was alleen wat bleker dan gewoonlijk.
‘Ik weet het niet, Johan. Maar het lijkt me juist. Nooit heeft een man me omhelsd.
Ik ben altijd, wat dat betreft tenminste, alleen geweest.’
‘Er zijn nog gelukkige wezens.’
‘Zwijg,’ zei ze scherp. ‘Laster niet. Laster God niet. Is het om Ellie?’
‘Gaat u dat wat aan? Weet u dan niet, dat het leven een bende is? Dat alles liegt,
àlles?’
Zij hoorde aan zijn stem, dat zijn weerstand brak.
‘Een bende? Dat maken jullie ervan. Ik heb veel geleden, ook om jou. Was het
niet genoeg? Ik vind van wel. Schaam je. Omdat alles liegt, is het morgen Kerstmis.
Ja, ik weet het wel, dat is een sprookje voor jou. Hoe zou God mens worden? Maar
is het niet veel vreemder en onbegrijpelijker dat alles liegt?’
Ze zweeg. Johan gaf geen antwoord. Hij staarde naar de lamp. Zijn handen steunden
op de tafel.
‘Is het om die Ellie?’
‘Ja.’
Hij ging zitten. Geluidloos kwamen de tranen.
Anna begon door de kamer te lopen. Het was, alsof ze weer voor de klas heen en
weer liep. ‘Ja, ja, een bende... Jullie zijn een bende, jullie jonge mensen. Onvruchtbaar,
waardeloos. Jullie spelen met de ploeg en jammeren, als je geen eten hebt. Je had
allang getrouwd moeten zijn, je had kinderen moeten hebben. Dilettanten zijn jullie...
Je zult wel van haar gehouden hebben. Maar echt zo als het móét, heb je nièt van
haar gehouden, anders had je haar dit niet willen aandoen. Misschien was ze alleen
maar een paar mooie borsten of een paar stevige benen voor je. Maar weet je wel,
dat Christus voor het behoud van àlles op aarde is gekomen? Ook voor die mooie
borsten of ogen, die jouw begeerte zich voor goed had willen toeëigenen? Die vrouw
kan nooit van jou of van wie ook zijn, ze is van Christus, Hij heeft voor haar betaald.
Een dief ben je, en zij natuurlijk ook. Alles liegt. Jawel.
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Maar zou 't niet erg vreemd zijn als God er niets tegen zou doen?’
Ze bleef staan, hijgend.
Maar toen ze geen antwoord kreeg, begon ze opnieuw te lopen en te praten. Ze
geleek een heks. In haar stem klonk een grimmige boosheid door, die ze er vergeefs
uit trachtte te verwijderen.
‘Je hebt de plicht, zalig te worden, jongeman. Bedenk dat.’
Met haar stok sloeg ze een zakdoek weg, die op de grond lag.
‘Vannacht slaap je op de divan in mijn zitkamer. Ik ga nu naar bed, het is vier
uur... Doe eerst dat touw weg. Stel je voor: dat je het morgen bij daglicht zag hangen.
Hoe heb je er in vredes naam bij kunnen komen? Je bent een kwajongen.’
Ze ging naar hem toe en legde haar hand op zijn hoofd. Hij snikte nog steeds.
‘Johan...’
Staande in de deuropening keerde ze zich weer om.
‘Luister.’
Ze steunde tegen de deurpost. Haar stok wees naar hem, naar haar zoon. ‘Ik heb
eens, lang geleden, gedroomd, dat je mijn zoon was. Daarna heb ik gemeend, dat ik
geen zoon nodig had. Beide keren was ik een dwaas. Je bent geen kind meer, je kunt
dat begrijpen. Een kind, wat praat ik van een kind? Vergeet niet, dat Jezus geen kind
is. Vergis je niet met Kerstmis. Hij is als kind geboren, het kon moeilijk anders, dunkt
me. Maar Hij is als màn opgestaan. Word een zoon van Hem. Word een kind van
God. Mìjn zoon ben je niet. Mìjn zoon zou zulk een dwaasheid nooit begaan hebben...’
Zij snikte. Het tikken van haar stok stierf weg in de gang.
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C. Vermeer
Doods advent
Herfst. Windloze, zwijgende nacht,
en een grijze mist om de bomen.
De stilte een niet te ontkomen
onbeweeglijke dodenwacht.
Aarde en rottend blad
geuren een giftig ontbinden;
en de maan, weerloos en mat,
de glimlach van een blinde,
ligt tussen de kruinen vervallen.
Dit is het uur van 't bronstig wild
dat vechtend zijn ongestild
verlangen door de nacht doet schallen.
Maar in deze wereld van doods
en verrottend zwijgen,
zwerft geen hert eenzaam en groots
en met brandend hijgen,
dat het sterven schreeuwt tot leven.
Er is niets meer dan de scheve
stupide lach van de maan
en de stem die in schreiend beven
diep in 't hart eenzaam is gebleven.
Het hert van het woord is nog niet opgestaan
en is niet met wilde sprongen
door de doodswacht der stilte gedrongen,
het is niet donker tussen de stammen
door de lijkwâ van mist heengebroken;
het heeft niet zijn heimwee ontstoken
aan het witte vuur van de vlammen
der zingende engelenhorden
toen het Woord is vlees geworden.
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C. Vermeer
Ballade van de zeeman Willem Barents
Een schip is maar een wankel huis,
slingerend tussen dood en leven;
van Noordpoolster tot Zuiderkruis
is ons één vraag, één schrik gegeven:
waar houdt Gods vinger de aarde vast
en doet haar in zijn handpalm draaien;
waar wordt zijn ademen tot waaien
waarop geen zeil meer wordt gebrast?
De zee groeit golvend eindeloos
uit iedre kimdamp wijder open;
wakend op zeil en wind en roos
zullen zij 't laatste land belopen.
IJsvelden drijven langs hun pad
en stapelen zich tot gevaren;
wie maar gelovig voort kan varen
vindt eindlijk zijn gedroomde stad.
Wie zijn geloof behouden kan,
zijn onrust kent geen moedloos toeven;
hij denkt en rekent en zal dan
vermeteler opnieuw beproeven,
al jaagt de sneeuwstorm over 't dek
en doet de schotsen krakend kruien,
al krimpt de wereld in tot buien
of wordt verwijd tot blind bestek.
In Nova Zembla's bar gebied
beveiligt het Behouden Huis hen,
ook in de zwarte poolnacht ziet
de Heer van 't al hen, want drie kruisen
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stonden op Golgota geplant
in even zwarte nacht verloren,
en mocht de moordenaar niet horen
dat hij kon komen in Gods land?
Dan rijst weer 't wonder van het licht;
de zon staat goud en groot gedreven
als vurig teken opgericht
van 't uit de dood verrijzend leven.
Wie dit ervoer keert naar zijn land,
terwijl zijn stem uitbreekt in psalmen
die over zee als wierookwalmen
uitwaaien naar het laatste strand.
En dan zegt God: het is genoeg;
jij knecht, jij in mijn dienst getrouwe,
Ik wijs je waar je steeds naar joeg.
- En als ten lest men viert de touwen,
vaart in het scheemren van de zee
het schommelende lichaamsschip,
in blauwe mist wegzinkende stip,
zwijgend en eenzaam naar Gods reê,
vaart eenzaam naar 't Behouden Huis,
want, slingrend tussen dood en leven,
van Noordpoolster tot Zuiderkruis,
is ons slechts Golgota gebleven;
daar houdt Gods vinger de aarde vast
en doet haar in zijn handpalm draaien;
daar wordt zijn ademen tot waaien
waarop geen zeil meer wordt gebrast.
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C. Vermeer
Mij is de dag verloren
Mij is de dag verloren
waarin gij niet verschijnt
met al het broos bekoren
van uw bewogenheid;
ik zie de glansen spelen
en flitsen in 't kristal
van uw doorzichtigheden,
o woord, dat zijt in 't al,
dat zijt in 't hart der dingen
de voorklank van het lied
dat rijzen zal en zingen
in een vernieuwd gebied.

C. Vermeer
Strofe
Wat ik niet uit kan spreken,
schreeuw ik in laatste pijn en alle hemelstreken
zullen mijn echo zijn:
ben ik niet zee en bergen
en moordenaar en dief
die allen in mij sterven -:
o God, ik heb U lief!
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C. Vermeer
Antwoord
Groot en oneindig als een morgenzee
opdeinend uit de sluiers van de nacht,
wordt op dit strand van wereldwee
het dreunen van Uw oppermacht
- schuimende branding van Uw Woord uit eeuw'ge verten uitgestort,
opdat wie hier Uw roepen hoort,
zijn zwijgen breekt en tot een antwoord wordt
groot en oneindig als een morgenzee
opdeinend uit de sluiers van de nacht.
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Henk Krijger
Symptoom *)
I.
In een bekend weekblad las ik onlangs een artikeltje over de kansen op belangstelling
die Nederlandse ‘amusements-musici’ na een tactvol aanknopen der connecties, bij
Amerikaanse impressario's zouden kunnen nebben. In dat geschrift werd o.a. betoogd
dat ‘nergens ter wereld met zo goed voorgedragen doodgraversernst over jazz
geschreven’ en gecursus-d wordt als juist in ons land en dat de Nederlander die de
vermeestering van het bolwerk, het Amerikaanse impressariaat, ondernemen wil,
zich alleen dan de nodige tact daartoe kan eigen maken, als hij het ‘grotesk-gewichtige
getheoretiseer’ laat varen, de ‘gedachten aan diepste zieleroerselen en de
musicologische herinneringen aan donker-Afrika’ verwisselt voor de totaal
probleem-vrije wijze van appreciëren die de Amerikaan voor deze muziek volgt.
In hetzelfde weekblad vond ik ook een korte bespreking van het werk van
Alexander Calder, den man over wiens kunst ik in de hiernavolgende regels
bespiegelend handelen wil. Het stukje over Calder propageert nu wel niet een
volslagen oppervlakkige manier van waarderen voor dit andere blijk van Amerikaanse
cultuur (laat het dan Frans beïnvloed wezen), strijkt zelfs vluchtig langs het verband
tussen deze ‘Aeolusharpen’ en ons atoombom-tijdperk, doch aanvaardt Calder's kunst
verder toch zonder kennelijke geschoktheid, luchtigjes mededelende dat Jean Paul
Sartre in een boekje er de lof van gezongen heeft met een enthousiasme dat geen
andere, verontrustender achtergrond heeft dan het feit dat de ‘bonne publicité’ hem
daartoe verleid zou hebben.
Het kan wezen dat Hollands geestelijk klimaat, bepaald door
maniakaal-Calvinistische tobberij mij parten speelt als ik bij de auteurs van deze
artikeltjes overeenkomst vind vanwege de zorgeloze, argeloze aanvaarding van het
een en ander. Gene legt er zich bij neer dat in Amerika de ‘teen-agers’ en de
‘bobby-soxers’ (dat zijn ginds de waardebepalers) de jazz-muziek nemen voor wat
die is - en hij zegt erbij dat die voor 90% niet veel zaaks biedt -,1)

1) Naar aanleiding van een tentoonstelling van Alexander Calder's abstract-plastisch smeedwerk
in het Stedelijk Museum te Amsterdam Zomer 1947.
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terwijl deze zich gewonnen geeft voor de bekoorlijkheden van Calder's ‘Aeolusharpen
der 20ste eeuw, die in de ruimte van kamer of tuin een fijnzinnig spel van ragfijne
schaduwen en lijnen oproepen, waarin de mens uit het atoombom-tijdperk zich met
vreugde kan verlustigen’.
Dit woord verlustigen nu bewijst mij op zijn minst de argeloosheid van den
schrijver. Hij verlustigt zich namelijk aan de zeer oppervlakkig als charmant beleefde
uiterlijke verschijningsvorm van een in wezen tragisch geval, een verschijningsvorm
die door de wijze waarop hij werd geëxposeerd te treffender de droeve gespannenheid
van de scheppende geest deed uitkomen. De pretentieuze manier van tentoonstellen
kenmerkte zich door iets dat op het eerste gezicht de verdenking van snobisme wekte,
maar bij nader peilen moest worden herkend als onbewust gebleven religiositeit. En
naar het inzicht van een Calvinistische tobber is iemands religiositeit, hoe dan ook,
nu niet bepaald iets waarvan men alleen maar en zo maar zegt dat men zich erin
verlustigt.
Juist de ogenschijnlijke charme in Calders kunstwerken maakt dat de massa aan
een religieuze interpretatie niet toekomt. De stijl waarin deze kunstenaar zich uit is
er een van internationale allure, verwerkelijkt op vreedzame wijze een ideaal, dat
geen enkele politieke macht ter wereld ooit met geweld heeft kunnen bereiken. Ik
bedoel het ideaal dat achter termen als ‘werelddemocratie’, ‘internationale veiligheid’,
‘communistische vrede’ enz. enz. schuil gaat. Het ideaal van wereldheerschappij.
Hier wordt niet beweerd dat Calder naar de wereldmacht tracht, maar dat de stijl, de
internationale trant waarin hij werkt, een soms aan het surrealisme verwante
ontwikkelingsvorm van het na 1914 opgekomen expressionisme, meer dan welke
vroegere kunststijl ook, tot in alle uithoeken van de wereld invloed uitoefent, een
zekere heerschappij doet gelden, niet in het minst onder het geslacht der ‘teen-agers’
en ‘bobby-soxers’, bij welke benaming ik nu niet alleen denk aan de schrijver over
jazz, dien ik in het begin van mijn betoog citeerde, maar ook en veel meer aan de
opmerking van Huizinga, dat de hedendaagse mens niet boven de puberteit schijnt
te kunnen uitgroeien.
Het aantrekkelijke in Calder is, dat hij een wereldtaal spreekt. Maar deze wereldtaal
wordt door het huidig mensengeslacht slechts gedeeltelijk verstaan, laat ons zeggen:
alleen voor zover de grammatica beheerst wordt. De verborgen zin van het
‘gesprokene’ ontgaat de ‘toehoorders’, omdat het idioom deze verhult. Men geeft
zich maar gewonnen voor de geheimzinnige bekoring van het half-gekende en
verklaart zich aanhanger van het onbe-
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grepene. Dit werkt snobisme in de hand en, in minder onsympathieke gevallen,
dilettantisme of dweepzuchtige toewijding waarbij in het dweepsel onopgemerkt
blijft de wezenlijke tragiek gelegen in de uitzichtloze poging om te ontkomen aan
de ‘gruwel der verwoesting’, om de beleving van de in de historie voortgaande
vervulling der Openbaring te ontgaan. Voor de Christen in wiens omgeving men met
de constatering van het bestaan en met de beschouwing van de aard van dergelijke
voor onze tijd karakteristieke kunstvormen veelal achteraan komt, is het gevaar niet
denkbeeldig dat hij vanwege hun vreemde, stylistische charme tegenover deze
verschijnselen een argwanende houding aanneemt om ze daarna veiligheidshalve te
negeren. Anderen, de ‘wereldgezinde broeders’, zullen tot snobisme vervallen en
naderhand de nog dommeren tot redeloos nalopen verleiden.
Dit gebeurt en het is te betreuren, want waar het juist de Christen is die in potentie
het zuiverst inzicht heeft in deze kunst, zou hij het ook moeten zijn die het eerst door
de uiterlijkheid van deze trant heen de zich daarvan bedienende geest onderkent, een
teken der tijden daarin ontdekt. Wij mogen deze ‘Stabiles’, deze ‘Mobiles’ en
‘Constellations’ van Alexander Calder niet slordig voorbij zien als wij de ogen
opslaan over ons gezichtsveld en onze blik de horizon zoekt waarboven de morgen
in dit laatste etmaal gloort.

II.
De lezer zal zich intussen afgevraagd hebben waar de feiten blijven. Een tekortkoming
erkennend, haast ik mij om de nodige gegevens over kunstenaar en tentoonstelling
te verstrekken.
Alexander Calder werd in 1898 te Philadelphia (V.S.) geboren. Zijn vader en zijn
grootvader waren beeldhouwers, zijn moeder schilderde. Aan het Stevens Institute
of Technology studeerde hij van 1915 tot 1919 voor ingenieur. Tegelijkertijd volgde
hij een tekencursus in New York. Na in 1924 bij de National Police Gazette als
tekenaar werkzaam te zijn geweest, in welke tijd hij ook een eerste tentoonstelling
voorbereidde (1926), vertrok hij naar Parijs waar hij al spoedig met de modernen
van die dagen in contact kwam. Hij onderging de invloed van een dadaïst als Hans
Arp, van een neoplasticist als de Nederlander Piet Mondriaan en ook Fernand Leger,
van wiens oeuvre gelijktijdig in dezelfde zalen van het Amsterdams Stedelijk Museum
een bescheiden expositie was ingericht, werkte door daad en gesprek op zijn
ontwikkeling in. In deze tijd was het dat hij met zijn smeedwerk begon. De
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eerste plastieken die hij maakte waren niet beweegbaar. Ze werden door Arp ‘Stabiles’
genoemd en behielden die naam voortaan1). In 1932 vond de kunstenaar een nieuwe
vorm waarbij de voorwerpen die hij smeedde door hand- of motorkracht konden
worden bewogen, de ‘Mobiles’. Omdat de mechanische beweging monotoon was,
zon Calder op een grilliger, luimiger beroeringswijze. Zo ontstonden de ‘Mobiles à
vent’, die reageren op de levendiger, onberekenbaarder aanraking van de luchtstroom.2)
In 1933 keert de smid naar de V.S. terug. Te Connecticut richt hij zich een atelier
in. Daar vond hij ongeveer 10 jaar later, in 1942 of 1943 een vierde plastische vorm,
die hij ‘Constellations’ noemt, varianten op de ‘Stabiles’, in meer dan een kleur en
in combinaties van verschillende materialen uitgevoerd. Op de tentoonstelling zag
ik zo'n ‘sterrenbeeld’ dat beweeglijk was!3)
Deze biografische gegevens vond ik eerst weken na mijn bezoek aan de expositie,
toen ik aan het voornemen om dit artikel te schrijven uitvoering wilde geven en op
zoek ging naar foto-materiaal enz. Ik ging dus zonder enige voorbereiding dit werk
bekijken met het idee dat je zoiets ‘toch ook even moest gezien hebben.’ Maar direct
bij het binnenkomen viel die huiver over mij. Voorin een donker gemaakte gang
toonde ik mijn toegangskaart en toen ik daarna opzag en aan het einde van die gang
voor de met zwarte doeken behangen wanden in een vreemd schijnsel een enorm
insect-achtig iets zag wiebelen, wist ik dat er ‘wat gebeuren ging’.
Naderbij gekomen ontdekte ik in de lichtbaan van een kleine schijnwerper een
constructie van staaldraden die, telkens in het midden aan elkaar bevestigd, aan de
uiteinden een onregelmatig gevormd ijzeren plaatje droegen.4) Deze stalen sprieten
bogen enigszins onder het gewicht dier aanhangselen en waren voortdurend in verende
beweging. Het geheel was dof-zwart gelakt en aan een lang, zwart koord aan de
zoldering opgehangen.
Gefascineerd bleef ik staan kijken. Hoewel ik doodstil stond, geen enkele
luchtstroom opwekte, roerde deze spin zich. Hij draaide langzaam rond, nu eens
rechts-om, dan zomaar weer linksom, hij zwiepte met zijn poten en liet zijn platte
voeten daaraan zwikken. Hij had geen lijf, geen centrale van waaruit deze uitsteeksels
werden bewogen en bestuurd. Hij bestond eigenlijk lou-

1)
2)
3)
4)

Zie foto I.
Zie foto II.
Zie foto III, links hoven en foto IV.
Zoals dat ook het geval is bij het voorwerp in de rechterbovenhoek van foto III.
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I. Alexander Calder ‘Lange Neus’
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II. Alexander Calder ‘Platte top’
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III. Alexander Calder - Overzichtsfoto van de tentoonstelling

Ontmoeting. Jaargang 2

IV

IV. Alexander Calder ‘Sterrenbeeld met flessen’
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ter uit voelsprieten en hij had zijn zenuwen, zijn hersens, overal, in iedere centimeter
daarvan. Het was heel stil in die gang en in de zalen daarachter. Ik was alleen. Het
was sinister.
Ik wendde mij af en ontwaarde even verderop in een witte zaal een groot zwart
voorwerp, dat onmiddellijk de herinnering wekte aan een in felle brand verwrongen
stalen meubel, een tafel met omgekruld blad en kromgetrokken buispoten, geblakerd
en beroet. Bij het toetreden om het beter te bekijken trilde de vloer even onder mijn
voeten en meteen begon het plaatijzer tussen de buizen te waggelen. Ook dit was
sinister.
Terwijl ik nog stond te staren naar het schokken van deze reusachtige, zwarte
schelp, ving mijn oor een geluid op. Er tinkelde iets, ijzer op ijzer. Rondziend viel
mijn blik op een meterslange, zwarte visgraat, gemaakt van wel vijftien staven aan
een van het plafond afhangende, dunne kabel. Deze staven, ter lengte van een
traproede, waren onderling zodanig bevestigd dat zij elkaar om en om, in links en
rechts parallel-gaande richting uitstekend, in balans hielden. Zachtjes deinden de
dof-donkere dorens van deze wervel-kolom op en neer, een beweging die zich
herhaalde in de scherpe schaduw op de witte muur er achter. Soms tikten zij vluchtig
tegen elkaar aan, zo onmerkbaar, dat het rinkelende geluid even goed van de ijle
schim op de wand kon komen. Het intrigeerde mij.
Opnieuw keerde ik mij af om enkele meters zijwaarts een zwarte stengel te
ontdekken, die zo maar uit de muur stak en een houten lichaam droeg, de vergrote
vorm van een handwortelbeentje. Dit bot was oranje gekleurd en er kwamen zwarte
ijzerdraden uit, die elk aan een kort kettinkje weer zo'n vingerkootje of een
sesambeentje uit een reuzenskelet droegen, het ene rood, het andere zwart, geel of
blauw. Het geheel deed denken aan de voorstelling van een sterrenbeeld op een
overzicht van een der hemelhalfronden. Het bijna steunpunt-loze ontspringen aan de
wand, het bengelen aan die ene dunne stengel wekte de sensatie van een overgeleverd
zijn in de ruimte, van een hachelijk hangen in het heelal. Er was iets in van: ‘dit kan
niet duren’, van: ‘een catastrophe op til’, iets van een apocalyptische calamitas, als
de vernietiging van een derde deel van zon, maan en sterren.’1)
In de volgende zaal vond ik een stellage als een luchtbrug met sein- en
rangeerschijven. Er waren staken aan en stippen en vlakken, geschilderd in de primaire
kleuren, rood, geel en blauw. Sommige ‘signaalarmen’ bengelden als verlamd schuin
omlaag of

1) Vergelijk foto III, links boven.
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deden geknakt, verzwikt aan, alsof er zo juist in de buurt een bom gevallen was. Een
enkel ‘sein’ scheen op veilig te staan en dat was juist zo ellendig, want nu kreeg je
het gevoel dat er nog een trein zou komen die dan argeloos zou inrijden op een
emplacement vol onklare wissels en verstuikte rails.
Dan zag ik een smetteloos wit plat, waarboven een zwarte standaard een balans
ophield die aan beide armen weer balansen droeg. Een soort samengestelde
weegschaal. Aan vier of vijf der uiterste vertakkingen hingen metalen plaatjes in de
vorm van schouderbladen en kapellenvleugels. De opstelling van dit fijne, zwarte
stengelwerk met de gekleurde vlakken op het, men zou haast zeggen ‘rituele’, wit
van het plat, verried de bijna religieuze zorgvuldigheid van de inrichters van deze
tentoonstelling. Het was mij als stond ik voor een altaar in modern-zakelijke stijl
waarboven een priester van een wondere cosmisch-mystieke cultus de monstrans
geheven hield, een monstrans met als bezwerend mysterie een symbool van de
harmonie tussen het vlinder-lichte en het zoogdier-zware, het voortdurend evenwicht
tussen geest-vrijheid en vlees-gebondenheid. Dit was demonisch.1)
Na nog langs vele sterrebeelden, koraalbomen, skeletten en zo maar bewegende
monster-insecten gegaan te zijn, belandde ik tenslotte in een grote zaal waar de vloer
overstort was met grind. In deze barre kiezelwoestijn, waarover geen wind meer
woei, beefden zonder enige zichtbare of voelbare oorzaak vreemde cacteeën die met
de bladeren wrikten, aan trillende, gevederde stengels uitbotten met nu eens fel-, dan
weer grauw-gekleurde schoen-, kreeft- en maskervormige bloemen, afwerend lange,
zwarte dorens uitstekend. En tussen deze planten lagen de geraamte-delen van
omgekomen dieren, reusachtige ijzeren bekkenelen en schedels van monsters. 't Was
of zo-even de wateren van de zondvloed van dit landschap waren weggeëbt en op
het juist drooggevallen strand de kort te voren opgewassen wierbomen ontnuchterd,
uit hun element overgehouden, stonden te verhoornen tussen de in het water kaal
afgevreten resten van verdronken dinosauri en mastodonten. Hier scheen de tijd stil
te staan, hier scheen een eeuw verstard te zijn. En dat was luguber.
Ik zocht de uitgang.2)

III.
Inde open straten van Amsterdam-Zuid, onder de blauwe lucht vol geruststellend
zomerlicht, begon de bezinning de indrukken

1) Foto III.
2) Foto's I en II.
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te ordenen. Later, bij de beschouwing van foto's en bij de lectuur van recensie en
biografie, vonden de overwegingen een conclusie. Ik ben mij bewust dat die conclusie,
waarvan ik uitging bij de aanhef van dit geschrift, een subjectieve is. Het feit dat uit
de bemachtigde gegevens nergens blijkt dat anderen bij de confrontatie met Calder's
kunst hetzelfde ondergingen als ik, vormt voor mij echter geen reden om mijn
gedachtengang te herzien. Uit het volgende moge blijken waarom ik mijn uit de
beleving direct voortgekomen oordeel handhaaf zonder die vanwege later vernomen
bizonderheden principiëel wijziging te hebben doen ondergaan. Er zijn voor mij drie
kanten aan het geval. Om te beginnen de stijl, waarin Calder zich uit; dan het feit,
dat de inrichters van deze expositie het oeuvre niet zo maar ter bezichtiging opstelden,
maar door het arrangement het tegelijkertijd interpreteerden en voorts is er de zin
van het kunstwerk op zich zelf.
Als complex van uitdrukkingsmogelijkheden is Calder's kunsttrant zeer
aanvaardbaar. Als middel om aan de verbeelding gestalte te geven komt deze ‘stijl
van het vrije beelden’ mij heel goed bruikbaar voor. Voor mij persoonlijk gaat er
grote aantrekkingskracht van uit. Ik zeide al: het is een wereldtaal, en ik denk dat
het wel de moeite waard kon zijn om te trachten deze wereldtaal te vrijwaren voor
annexatie door de mens die voorzichzelf het recht van het laatste woord opeist. Ik
denk hier aan het feit dat Sartre enthousiast over Calder schreef.
Als Christen moet ik toch de wens koesteren dat het Evangelie eens in deze taal
‘overgezet’ wordt en ik geloof dat in beginsel deze spraak ook vertegenwoordigd
was bij het Pinkstergebeuren. Het is beter dit te bedenken, dan meewarig-satisfact
het hoofd te schudden over de omstandigheid dat Sartre Calder in de sfeer van zijn
levensbeschouwing trekt. De geest die aan de mens het laatste woord toekent is
machtig als hij zich van deze wereldtaal bedient, machtig en overrompelend als een
Filistijnenhorde. Hitler was bang voor deze stijl, noemde die listiglijk ontaard en
wilde alle eruit voortgebrachte kunst vernietigen, alle beoefening ervan verbieden,
omdat hij wel wist dat het hem bestrijdende legertje van intellectuelen vele aanhangers
van dit kunstinzicht in zich verenigde en daardoor verder over de wereld was opgerukt
dan zijn massale heerscharen.
Er zijn misschien lezers, die krachtens een zekere kunst-dogmatiek het niet met
mij eens zijn als ik de stijl van het kunstwerk losdenk uit het verband met de
wezenlijke inhoud daarvan. Afgezien van de vraag of ik het met hen eens ben, sta
het vast dat ik de zo-even genoemde scheiding wel moest maken omdat de inrichters
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van de tentoonstelling en de recensent die zich aan het geëxposeerde verlustigde het
kennelijk ook trachtten te doen. Deze lieden interpreteerden Calders kunst naar de
vorm, accentueerden die vorm als een van uiterste vrijheid, maar legden zo ongewild
de zin, de werkelijke zin ervan bloot. Ik zeg ‘ongewild’ omdat ik mij niet kan
voorstellen dat het in hun bedoeling heeft gelegen iemand de kans te geven dit werk
naar zijn ware inhoud te ontdekken. Bij hen ging het m.i. om de stijl, de stijl die
hedendaags-internationaal is. De stijl die, wat betreft de verovering van de wereld,
het op vreedzame wijze verder bracht dan Hitler en anderen met geweld, leugen en
list. Het ligt in onze, met een tendentie naar wereldomvatting geplaagde tijd besloten
dat deze kunsttrant boeit, zo boeit dat voorbijgezien wordt aan de werkelijkheid die
erin uitgedrukt werd.
Het is niet toevallig dat Calder deze uitingswijze kiest. Hij vlucht in de vrije
vormgeving, in het niet aan enige aardse natuurvorm verslaafde scheppen, dat vooral
in de ‘Constellations’, in de ‘sterrebeelden’ een streven naar de beheersing van een
heelal verraadt. Hij wil in een hoge onbereikbaarheid opklimmen, een verre wijkplaats
veroveren waarin hij veilig kan zijn voor de verontrusting en de angst van het hier
en het nu. Hij meent ‘het gevonden te hebben’, hij is overmoedig, bouwt op eigen
wijze een Toren van Babel. En, om het eens ouderwets te zeggen, daar wil het vlees
wel aan. Maar het is de tragiek van dit bedrijf dat het, als de eerste torenbouw van
Babel, jammerlijk mislukken moet. Dit is nu hetgeen aan de aandacht der
expositie-organisatoren, der schrijvende, fotograferende en existentialiserende
beschouwers ontgaat. Zij zien een bouwwerk, ontworpen uit ‘vrije genialiteit’ en
waar zij niet weten van die Andere Vrijheid, die alleen alle verheerlijking waardig
is, verheffen zij de lof van deze kleine, tragische...... ontsnappingspoging. Zo werd
het schijnwerpertje in de zwarte gang een ritueel instrument, zo werd het witte vlak
onder de bascule-monstrans een altaar en zo kreeg de grindvloer symbolische
betekenis. Zo weiden de tentoongestelde abstracte plastieken tot geschapen
evenbeelden, tot portretten van de door angst geteisterde, onverloste mens, die nog
ronddoolt over de uit de zondvloed drooggevallen aarde, zonder de regenboog te
zien die boven zijn hoofd gespannen staat.
Nooit heb ik mezelf zo passief gevoeld binnen tijd en ruimte als toen ik rondging
door de zalen van deze expositie. Het weer buiten komen, het treden uit het museum
in de open dag, bracht een huiveringwekkende ervaring van een hernieuwd, bij volle
bewustzijn overgeplaatst worden in de zelfstandigheid, een ervaring van
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iets dat vergeleken kan worden met de overgang vanuit de embryonale staat in die
van het zelf zijn, dat bepaald wordt door het voortdurend kennen van het hier en van
het nu, waarbij men zichzelf de incarnatie weet van dat ene voortschuivende moment
waarin het vormend, voortbrengend en voortstuwend verleden de toekomst ontmoet.
Het moment dat alleen doorstaan kan worden als er een keuze gedaan of opnieuw
definitief gerealiseerd wordt.
Nooit tevoren was er zo duidelijk het besef van het hier, d.i. het barre landschap
waarvan de wateren zich terugtrokken en er wordt een tartend hoge toren gebouwd
naast de stal waar herders een pasgeboren Kind aanbidden. Het hier, de woestijn
waarin de met de zon beklede vrouw verborgen gehouden wordt en de draak die haar
belaagt gaat er snuivend rond.
Nooit tevoren was er zo helder weet van het nu, d.i. dit morgenkrieken in dit laatste
etmaal en in de schemering die over de wildernis huikt wordt de gekroonde
mens-met-het-laatste-woord op het schild geheven, klinkt tot zijn verheerlijking van
de hoge toren de bazuin, met geschal het luchtruim vervullend, waar zoeven de
engelen handklapten en zongen. Het nu, het aanblozend gloren van de nieuwe ochtend
boven de horizon van dit schrikgebied en de lange schaduwen van de
monsterskeletten, overal tussen de stenen en de spookbomen rondom, worden àl
korter en korter.
Totdat ze straks, naar de gekozen Troost, zullen zijn weggekrompen in een jong,
hoog geklommen, paradijselijk licht.
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J. van Doorne
Venite adoremus
Vervuld van angst en pijn
hoor ik mijn broeders stem:
‘Een Kind is ons geboren!
Spoed u naar Bethlehem
en gij zult zalig zijn;
God heeft u uitverkoren!’
Vergeet gij Gods gericht?
Het leven werd tot dood.
‘Al moet de zondaar sterven,
geen val is God te groot.
Hij baant een pad van licht
voor die in 't duister zwerven.’
Heeft God ons niet vervloekt?
Wij zijn als dorrend gras...
‘Dwing Hem u te verkiezen
van eer de wereld was.
Vind, wat geen hoop meer zoekt;
heb, wat gij moest verliezen.’
't Is enkel smart en rouw
waarin mijn hart gelooft.
‘Gods woorden zijn waarachtig.
Hij heeft het Zelf beloofd,
dat Hij ons redden zou.
Geen macht als God zo machtig.’

Ontmoeting. Jaargang 2

159
Broeder, gij spreekt mij van
de Held Immanuel!
‘Kom, haast u, laat ons reizen
tot waar noch dood, noch hel
de zondaar deren kan.
Wil 't Kind uw dank bewijzen.’
Jezus, de mensenzoon,
die ook is Zoon van God!
‘Ja, God is in ons midden;
Hij deelt ons deerlijk lot
en òns schenkt Hij Zijn loon!
Komt, laat ons Hem aanbidden!’
Voor J. Postema

J. van Doorne
Puer natus est
Komt broeders, dwazen en wijzen
komt zondaars allentezaam,
wilt Jezus thans eer bewijzen
en loven Zijn zoete Naam.
Want òns is dit Kind geboren:
zingt vrolijk een nieuwe wijs!
Gelooft en weest uitverkoren
te juichen in 't paradijs.
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Jan E. Niemeijer
Beslag
‘Bab, zeur niet langer’, zegt Ingelbert en maakt met zijn linkerhand een ongeduldige
beweging; de rechter laat hij echter slap langs de zijde van het ledikant vallen, zijn
oogen even sluitend.
Ze trekt licht het hoofd in en knijpt de handen samen alsof ze schrikt. Erg is het
echter niet want ze was voorbereid, - had geweten dat dit moest komen. En nu het
eindelijk gebeurd is, treft het haar zoo heel erg niet meer, voelt ze zich zelfs een
beetje verlicht.
Er is een aanmaning gekomen voor de inkomstenbelasting. Veel eerder een
aanslagbiljet, waarover hij ook al uit zijn gewone doen was geraakt. Vandaag heeft
ze hem het afschrift van een dwangbevel laten zien, niet dan na aarzeling.
Ook het vorige jaar, en hierover loopt de aanslag, was Bert al ziek en tegen zijn
zin heeft Doortje zich verhuurd als werkster en waschvrouw, drie maanden achtereen,
want ze komt niet rond van het bedragje dat krachtens de ziektewet wordt uitgekeerd.
Hoe ze hem toen heeft durven weerstaan, begrijpt ze nu niet meer. Toen was hij
misschien nog minder eerlijk, sprak hij nog meer en dacht ze aan hem te hemerken
dat zijn tegenwerpingen niet gemeend waren.
De gevolgen van haar werklust zijn niet uitgebleven. Nadat de dokter haar met de
dood bedreigd had, gaf ze het op; niet om het dreigement, maar omdat ze voelde dat
ze haar overblijvende krachten moest sparen voor haar man. Het eerste huwelijksjaar
beroofde haar reeds van haar fleur. De angst voor hem, wanneer hij aangeschoten
was en haar sloeg, drukte op haar het stempel van schichtigheid. Lichamelijk was
ze buitendien niet sterk en het harde leven had haar snel gesloopt. Haar handelingen
en gedachten hadden zich om hem geconcentreerd en dikwijls had hij haar bezeerd.
Het extra werk bracht haar tot de grens.
Ook de aanslag is het gevolg van haar wanhopige poging.
Bert werkte vóór de verandering als los arbeider, meestal als bootwerker. De
loonbelasting werd ingehouden, dat bespaarde hem verdere moeilijkheden. Toen hij
het aanslagbiljet ontving dat hem er van in kennis stelde, dat van het nietig bedrag,
door Doortje ten koste van zooveel bijeen geschraapt, veertig gulden aan de Staat
toekwam, vergat hij een oogenblik wat hem voort-
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durend bezigbield. Het streed met zijn gevoel voor recht. Na eenige minuten zonk
hij echter terug in de toestand van oogenschijnlijke onverschilligheid.
Maar Doortje vertrouwde hem niet. Als ze de kamer betrad, had ze het gevoel,
over licht bevroren moeras te gaan. Zijn gelatenheid was niet echt. Er zou iets
gebeuren want, anders dan vroeger, hij sprak niet. Vroeger had hij gevloekt, thans
zweeg hij. Hij was dus niet klaar en ze geloofde er niet in, dat hij klaar zou komen.
Zoo vreesde ze hem meer dan eerst. Zijn uitval bracht een tijdelijke ontspanning. Ze
verwijderde zich, hopend dat de catastrophe tot in het oneindige zou worden uitgesteld.
Waarom zou het ook niet?
Zoo is het werkelijk geweest. Ingelbert was sterk en hij heeft het geweten. Daarna
heeft hij begrepen dat lichaamskracht maar een erg onzeker bezit is. In een week
tijds ongeveer, glipte hem uit de handen waarop hij vertrouwd heeft. Het is juist snel
genoeg gegaan, om het zich duidelijk te realiseeren, niet in enkele seconden, door
een ongeluk, maar in enkele dagen, zoodat hij tegen wil en dank het zich voltrekkend
proces moest volgen. Hij heeft op andere wijze dan vroeger getracht zijn evenwicht
te bewaren. Eerst toen is hem duidelijk geworden, dat hij de beest heeft uitgehangen,
enkel en alleen om dat evenwicht, dat steeds verstoord bleek. Wanneer hij ziek wordt,
staat hij weken achtereen met leege handen, maar z'n gelees in de erfenis van zijn
vader brengt hem tot inkeer. Hij voelt zich de verloren zoon, weet dat hij geen recht
meer kan doen gelden en keert terug, zich heel voorzichtig gedragend, omdat de
oudere broer op de loer ligt, verlangend hem op een overtreding te betrappen. Heel
z'n omgeving bestaat uit oudere broers. Doortje is de uitzondering. Doortje is de
dienstbode, met wie hij een verhouding heeft, maar die hij van de broers niet mag
nemen, omdat haar ooren doorboord zijn. Het lijkt er op, of de vader alles langs z'n
kant laat gaan. Ongetwijfeld wordt hij door de broers, die niet blind zijn, beklad,
maar slagen treffen hem niet. Want de ziekte blijft buiten beschouwing, omdat die
intrad voor z'n terugkeer uit den vreemde en hij er in kan berusten als een sloopauto
terzijde te zijn geschoven. De ziekte zou de debetpost kunnen zijn, ter dekking van
de overtredingen uit z'n zwerversbestaan. Maar het geval Doortje blijft ongestraft.
Toch ergeren zich de broers en achten haar het bewijs van het ontbreken der
waarachtige bekeering, maar de vader schenkt hem een koperen doofpotje.
Het doofpotje is het eenig meubelstuk van waarde in de woonkamer-keuken, die
nu ook ziekenkamer is, hoewel totaal onge-
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schikt, want de rook der schoorsteenen van de overzij slaat wel naar binnen, maar
vergeefs trachten de zonnestralen lichte kleuren te verven. De laatste, die van de
zomeravonden na acht uur, slagen, maar het smaakt als het aftreksel van gebruikte
theeblaâren. Het gebrek aan zonlicht heeft z'n goede zijde: de haveloosheid van de
inventaris valt minder op en het doofpotje heeft genoeg aan ordinair licht. Het behoeft
geen zonnestraal om als goud te blikkeren; en minuten-lang kan Ingelbert er naar
kijken. Het doofpotje is het bewijs van vaders genegenheid, ondanks Doortje. Het
is ook een bewijs van verstandhouding en begrip voor elkaar. Wanneer de broers
komen, spiegelt het hun gestalten op gedrochtelijke wijze en toch vindt Ingelbert
hun spiegelbeelden eerlijker dan hun werkelijke verschijningen. Het doofpotje is een
lachspiegel, mee daarom, omdat het vermommingen afrukt. Zooals het potje de
broeders toont, zoo heeft vader ze gezien en Ingelbert heeft het recht, hen evenzoo
te bekijken.
Die middag heeft hij het potje naar zich toe getrokken en in allerlei standen gehouden.
Soms is z'n gezicht breed en hij krijgt van z'n eigen tronie een afkeer. Dan weer is
het lang, zoo uitgestreken dat het tusschen dat van de broeders geen slecht figuur
zou hebben geslagen. Houdt hij het potje schuin, dan is z'n facie zoo vertrokken en
scheef, dat hij uitvindt: Dit is Ingelbert wanneer hij den prins gesproken heeft, toch
geen oude prent, het is Ingelbert van nu. Hij zou zich graag willen bedrinken, wanneer
hij maar niet de rol van verloren zoon moest spelen. Ben ik zachtmoedig, vraagt hij
zich af, of ben ik het afgerichte en gekooide roofdier?
Op dit oogenblik komt Doortje binnen met het afschrift van het dwangbevel en
hij zegt: ‘Och zeur nu niet langer’.
Waarom hij het zegt? Hij is de sterkste geweest, ook na het begin van de ziekte,
maar is dit niet een nieuwe vergissing geweest? Het beeld in het doofpotje geeft te
denken. Waanneer de vader het met de portretten van de broers in het potje eerlijk
heeft gemeend, zou dan ook zijn beeld op de juiste wijze teruggekaatst zijn? Bij
Doortje behoeft hij met z'n smoesjes niet meer aan te komen. Haar bemoedigen zou
gelijk staan met haar bedriegen. Ingelbert zal zich moeten bezinnen.
Het vraagt tijd. Het vraagt niet enkele uren, maar enkele dagen.
De ontvanger der directe belastingen en accijnzen is een beste voor het Rijk. Zijn
vervolging is bij tot op den dag en zeer spoedig na de beteekening van de
dwangbevelen, die sommeeren tot vol-
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doening binnen twee dagen gaan de beslagopdrachten de deur uit. De deurwaarders
probeeren zich er af te spelen. Met praten bereikt men meer dan met dreigen. Niemand
is onwillig, omdat ieder gezonddenkend mensch weet dat hij aan het kortste eind
trekt, wanneer het er om gaat... Volgt op herhaald bevelen geen betaling, dan is er
reden afschrijving wegens onvermogen te verleenen, want zij die meenen met uitstel
geholpen te zijn, hebben dat al lang gevraagd.
Het dwangbevel maakt indruk. ‘In naam der Koningin’. Indrukwekkend is ook
het zwart costuum met streeppantalon van den deurwaarder, hoe vaal ook, de
halve-globe hoed en de leeren tasch met opdruk ‘Departement van Financiën’, dit
alles bij betrokken lucht overhuifd door een tent van een paraplu.
Zwaan is verwonderd Ingelberts dwangbevel eveneens voor beslag terug te krijgen.
Hij kent zijn vaste klanten. Dit zal een vergissing zijn. Onbevangen betreedt hij de
trappen. Toch monstert hij, ziet hij vorschend rond. Het ambt heeft hem argwanend
gemaakt. Het ambt is de tweede natuur. Het tast het karakter aan, maar verknoeit het
niet. Zwaan is een goed ambtenaar, want het ambtelijk vernis heeft hem geheel
overdekt. De goedaardige ondergrond komt niet meer in z'n gelaatstrekken tot
uitdrukking. Aan het vernis heeft hij z'n goede standplaats te danken.
Doortje beeft licht, wanneer ze hem volgt. Ook haar monstert hij op haar waarde.
Schatten is immers het wezen van zijn werk. Hij schat meubelen en gebouwen; dit
is dood materiaal. Maar de kunst van het vak is de taxatie van menschen. Doortje
schat hij met een oogopslag. Hij neemt haar figuur en haar oogen op en bevindt haar
te licht. De oogen missen de glans van de strijd. Ze zal niet vragen om clementie,
weet hij. Ze zal niet trachten iets voor hem te verbergen, nu hij haar overrompeld
heeft. De kans op huilen is uiterst gering, want ze heeft dit afgeleerd, maar wel zal
ze wakker liggen vannacht, omdat ze het gat niet ziet, waar Zwaan ambtshalve door
kan kruipen.
Op Ingelbert krijgt Zwaan geen vat. Hij wendt het hoofd niet af, dat levend lijk
op het ledikant. Het groet niet en vraagt niet, terwijl het toch slechts kan raden,
waarom Zwaan dit huis binnendringt. Het lijk weet. Zwaan kan slechts superieur
glimlachen. Wordt het er anders van? Zwaan herkent het. De figuur classificeert hij,
de oogen durft hij niet aan. Hij is ze wel eerder tegengekomen maar loopt ze voorbij,
omdat de opgaaf te zwaar voor hem is. Hij heeft geen physiognomonie gestudeerd
en wenscht zich zelfs op het bezit van menschenkennis niet te beroemen, omdat een
vergissing nooit uitgesloten moet worden geacht. Dit is
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een geval voor een dominee, voor een zenuwarts. Zwaan retireert. De vrouw heeft
hij, laat hij nu nog de meubeltjes er bij nemen; daarmee heeft hij voldoende materiaal
verzameld. ‘Geen andere bezittingen dan deze?’ Zijn hand streelt de ruimte. Ingelbert
ontkent met één woord. ‘Sedert wanneer is U ziek en waarvan leeft U?’ Hij weet
genoeg en wendt zich naar de deur. Doortje volgt. Zwaan is ontevreden. Hij overweegt
of hij beterschap zal wenschen, doch verwerpt haastig de gedachte aan de
mogelijkheid. Het ambt kan hem slechts redden tegenover belasting-schuldigen. Dus
niets meer? Toch ziet hij nog eens om bij de deur en daarmee geeft hij toe dat hij
verloren heeft. Op de trap begint hij te twijfelen. Het doofpotje zou bij verkoop meer
dan de helft van het bedrag opleveren. In de kasten bevindt zich ook wellicht nog
iets dat vatbaar is voor beslag. Maar hij is immers te laat. Hij maakt een proces-verbaal
van onvermogen op en teekent er op aan, dat het hem niet wenschelijk voorkomt het
stuk door belastingschuldige mede te laten onderteekenen.
De ontvanger ruikt geen lont. Hij ruikt, proeft of voelt nooit abstractheden. Hij rookt
niet, omdat het de helderheid van geest vertroebelt, en aan zijn gezond verstand heeft
hij het te danken, dat hij tot deze functie opklom. Zijn ouders waren immers
arbeidersluitjes. Hij schaakt. Hij werkt systematisch en houdt er vaste methoden op
na. Tien procent van de verklaringen- en processenverbaal onderzoekt hij persoonlijk.
Hij kiest ze niet willekeurig. Deze maand neemt hij iedere zesde die hij in handen
krijgt. De vorige maand waren het de tweeden. Hij vertrouwt Zwaan. Hij vertrouwt
al zijn deurwaarders, want zij, die hij niet vertrouwde, hebben de eerste twee jaren
dat hij dit kantoor beheerde, het veld moeten ruimen. Hun vernis vertoonde gapingen.
De pit piepte door de bolster en iedere pit laat zwakke plekken zien, rotte plekken.
Op comptabel gebied is zwakheid het grootste gevaar dat zich laat denken. De
ontvanger is honderd en één malen persoonlijk aansprakelijk.
In de morgen van de volgende dag gaat hij het geval Ingelbert persoonlijk
onderzoeken. Zwaan vergezelt hem niet, want hij wil zich niet laten beïnvloeden.
Hij is zeer vernuftig en houdt er eigen werkwijzen op na. Op inspecties en de directie
moet over zijn originaliteit gesproken worden, ja, ook het departement mag er niet
onkundig van blijven. Soms droomt hij over het artikel, dat straks, wanneer hij
gepensionneerd zal worden, in zijn vakblad zal verschijnen. Want hij weet, dat eerst
wanneer hij afscheid zal nemen van den dienst, zijn roem gevestigd zal blijken. Toch
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twijfelt hij niet. Twijfel is zonde. Hij weet het en heeft daarom alle twijfel in de kiem
gesmoord, zoo zich een groot geloof kweekend. Een onwrikbaar geloof in zichzelf.
Wanneer hij de woning van Ingelbert inneemt, bezorgt hij bijna Doortje een
ongeluk. Haastig moet ze zich tegen de wand dringen, om te voorkomen dat ze omver
geloopen wordt. Ze begrijpt niet, wat hij haar toevoegt. ‘De Filistijnen over u?’ Zijn
glimlach is breed, tot een grijns ontaard. Hij tracht heer te blijven, doch het wordt
een deplorabele mislukking. Hij lijkt een bloedhond. Hij snuift en heeft meteen het
spoor geroken. Ongevraagd loopt hij de kamer binnen. Het deksel van een pan staat
te dansen op den stoom. Het danst van ongeduld en iedere sprong roept het verraad
uit, waarop de ontvanger wacht. Nog voor hij aandacht heeft geschonken aan overige
aanwezigen en interieur haalt hij er een goudgeel konijn mee uit de jus omhoog. Een
geschenk van Hans. De teringlijder heeft het wel noodig. De ontvanger vraagt niet
verder; monstert nauwelijks de kamer, vorscht alleen maar. Ook hij moest kunnen
schatten, doch hij aast slechts op verhaal. Zijn methoden zijn goed. Hij is geborgen
en staat op zeer soliden grondslag. Maar toch... ledere versteviging van zijn positie,
iedere invordering van een moeilijk geval zal hem schragen. Dit procesverbaal van
onvermogen zou hem geen schade berokkend hebben, o neen. Maar recht is recht,
macht is macht en slapheid voert tot verderf. Twijfelt hij toch aan zijn principe? Aan
zijn boven-Jan zijn? Neen; en hij zou het met een vloek durven onderstrepen.
Ingelbert ontgaat hem. Op hem is geen verhaal. Wel op het doofpotje. ‘Heeft de
deurwaarder u iets verteld omtrent de betaling van den aanslag in de
inkomstenbelasting?’ vraagt hij. Ingelbert ontkent glimlachend. ‘Een kat in het nauw’,
denkt hij. ‘Neen, toch niet, de krankzinnige, die zich Bismarck waant, beter nog, die
beiden tegelijk, een mengeling.’ De ontvanger knikt tevreden. Hij overweegt of hij
zal trachten een regeling te treffen, doch ziet er van af. Durft hij niet? Hij is niet
verplicht hun een gunst te verleenen. Hij zal moeten praten en spreken, en schipperen
is moeilijk. Heeft hij hiervoor niet een adjunct-commies, een man van het type Zwaan?
Hij zal zich niet op glad ijs begeven. Het doofpotje en enkele kleedingstukken in de
kasten. Hij is klaar en groet gehaast. Leed hij een nederlaag hier? O neen, hij ving
een gladde vogel.
De ontvanger ontvangt de volgende morgen Zwaan.
‘Hiermee kan ik me niet vereenigen’, zegt hij. Het gezicht van Zwaan verraadt
niet dat hij schrikt, wanneer hij het proces-ver-
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baal van onvermogen terug ziet. Toch is de verrassing de grootste sedert jaren. Heeft
hij zich vergist? Taxeerde hij verkeerd? Hij staat weer in de naakte kamer, ziet weer
de vrouw die weerloos was. De man is ook nu de moeilijk te schatten figuur. Maar
die vrouw loog toch niet? De geur die in huis hing ruikt hij eveneens opnieuw. Dit
was toch de armeluis lucht, die hem vertrouwd is? Deze hardheid is onverdedigbaar.
Hij voelt verzet in zich opkruipen. Het onpasselijk gevoel is meer onweerstaanbaar
dan ooit. ‘Waarom niet, wanneer ik vragen mag’, zegt hij. Hij bestudeert meteen het
gezicht van zijn tegenstander. Ging hij reeds te ver, door wrevel in z'n stem te laten
doorklinken? De andere is gevaarlijk. Hij lacht breed uit. ‘Ze eten konijn’.
‘Er is geen verhaal.’ Dit is toch een steekhoudend argument? ‘Ik krijg je wel’,
denkt hij. ‘Je bent immers ontvanger, geen deurwaarder. Je kent de knepen van mijn
vak niet.’
‘Er is een antieke koperen doofpot. Ik vermoed ook nog enkele kleedingstukken.’
‘Schoft’, denkt Zwaan. Het gevoel van onpasselijkheid wordt hem te machtig.
Van voor jaren kent hij het nog vaag, maar zoo dikwijls is het teruggedrongen dat
hij bijna vergeten is hoe het was. Nu bespringt het hem op de geniepigste wijze. Niet
dit eene geval slechts benauwt hem, maar de honderden anderen komen in een drom
achter Ingelbert met het doofpotje aan. Nooit had een betooging zooiets beangstigends.
Hij ziet de vrouw met het huilende kind terug, wier theemeubeltje hij verkocht op
last van den ontvanger. De vent die hij hem aan huis kwam om te vragen geen
loonbeslag toe te passen, omdat hij dan z'n congé zou krijgen loopt ook mee in den
optocht. Die moeder, die hij naar den ontvanger heeft verwezen, omdat hij niet durfde
beslissen, kijkt hem ook nu niet aan, maar richt evenals toen haar oogen naar den
grond.
Zwaan blijft zwijgen en trekt met z'n mond. Er springen barsten in z'n ambtelijk
vernis. Hij voelt dat hij gaat verliezen en de wetenschap dat hij slechts behoeft te
zeggen: ‘Het is goed, ik zal beslag gaan leggen’, wordt hem ondragelijk. ‘Heel mijn
ambtelijke loopbaan is een voortdurend verraad tegenover God en mijzelf geweest’,
denkt hij. Hij laat zijn blik dwalen langs de kale wanden van het privé-kantoor, waarin
hij zich thuis gevoeld heeft, en schaamt zich. ‘Ik zal mijn vroomste gevoelens
bevrijden’, besluit hij plotseling. ‘Wanneer iemand bereid is, zijn leven te verliezen,
zal hij het winnen’.
Hij blijft ambtenaar. Hij waagt het niet te weigeren het doofpotje te verkoopen.
Daarvoor is hij te oud geworden. De opkomen-
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de gedachte, die hij overweegt, wordt toch weer verworpen. Uit eigen zak betalen
dan? Hij voelt niets voor dien onbekenden man op het ledikant, die hij niet aangedurfd
heeft. Hij zal ook zijn vrouw niet duidelijk kunnen maken, dat dit noodig is geweest.
‘Laat U één van de collega's beslag leggen’, zegt hij. ‘Ik word onwel en moet me
ziek melden.’
Van het ontvangkantoor loopt hij naar het gebouw van de inspectie. Hier schrijft
hij een ontslagaanvraag, want hij is vijf en vijftig geweest en kan op pensioen rekenen.
Dit zal z'n vrouw wel goed vinden want ze heeft er al eerder bij hem op aangedrongen.
Eerst wanneer de ontvanger hiervan hoort, krijgt hij argwaan. Aanvankelijk fronst
hij z'n wenkbrauwen en vermoedt dat hij bedrogen is. Dan knikt hij en zegt tot
zichzelf: ‘Het is wel goed. Ofschoon ik geen reden tot klagen had, heb ik hem nooit
vertrouwd. Nooit heb ik hem betrapt maar m'n intuïtie waarschuwde mij...’
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Vluchtige Notitiën
Tuin en wereld.
Er kan zo'n leegte over iemand komen, dat hij niet meer weet waar het te zoeken.
Maar de vacantie, die zal het doen. Mensen van de stad gaan naar buiten en mensen
van buiten zoeken de stad, om door andere belevenissen dan die onder hun dagelijks
werk en in de eigen omgeving, voorraad op te doen, de honger te stillen en zekere
reserve te maken. En zij besteden enige resten van vitaliteit en arbeidsinkomsten om
wat te zien, en wat te horen en mee te maken; om iets van de zin van het leven, het
doel van het bestaan, een proefje van het geluk, geladenheid van gedachten, de humor
van de hemel of wat ook, maar altijd iets, dat je helpt, richting geeft, vol maakt en
geen rust laat, te grijpen.
Bindert de Boer sleept met moeite zich door de Augustus-maand heen, heeft
anderen vóór laten gaan en gaat met opzet zelf als Nederland klaar met vacantie is.
Op kantoor heeft hij het dubbel druk gehad en is zo totaal beu van alles en zo als
opgebrand, dat hij in staat is om zijn vader na te bidden: ‘Here, bewaar mij voor een
koud en leeg hart’; doch hij valt niet op de knieën, omdat dit nabidden volkomen
overgave zou zijn aan God - loosheid, zoals hij dat verstaat.
Zuinig met zijn tabaksrantsoen neemt hij een niet-rookcoupé. Vroeger liet hij zijn
beurs thuis om geen bier te kopen.
Neemt de politiek niet een allesbeheersende positie in? Bindert de Boer reist naar
Den Haag en zijn politieke vrienden zullen zijn geest levendiger maken en rijker, en
hij hoopt zelfs op een stevig standpunt...... zeker ‘omlijnd program’, waar je wat aan
hebt, waar je van uitgaat, dat je omvatten kunt - in plaats van al dat vage, onwerkelijke
en inhoudloze: iets van een ontblote arm in een lege visbeun. Die politieke vrinden,
ze hebben meer sigaretten dan hij en zij drinken zich vol met bier. Politiek? De
politiek is dood, zeggen zij, want de meerderheidspartijen beslissen.
Amsterdam is een centrum van kunst, hij heeft nog kunstvrienden ook. Daar
gekomen, moet hij horen, dat ook de kunst dood is. De verwachte nieuwe geboorte
na oorlog en bezetting, bleef uit. Er wordt daar meer over politiek gesproken dan in
Den Haag, maar uit hun mond wil hij dat niet horen.
Dan.... er is veel over de opbouw geschreven. Hij vertrekt naar streken waar de
oorlogswals meedogenloos verwoestingen heeft aangericht en bezoekt zijn
vrienden-evacué's. De ontvangst daar is buitengewoon hartelijk. De Limburgers
dragen hun slagen vrolijk en werken zingende aan de plannen van de opbouw. Zij
rekenen met millioenen, zoals zijn moeder vroeger in koperen centen. Hun vrouwen
laten zij thuis en hun club heeft een bar en de bar schenkt borrels. Zij eten en drinken
en roken, en een bed voor de nacht lijkt een afgeschaft ding. Dit weerzien, deze
jenever, hun vrolijkheid en openheid, het wordt een roes, die geen koud en leeg mens
als Bindert de Boer kan verwerken. Dan slaapt hij overdag. Maar voor de avond
duikelt hij toch met koppijn uit zijn bed vandaan en gaat alleen door puin en afbraak.
Hij spreekt mensen achter bordpapier, hij spreekt mensen in kelders en bunkers, hij
spreekt mensen in noodwoningen, hij
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spreekt zieken en bezitlozen, en hij verklaart - zeer individueel - alle opbouw dood.
Geen jenever kan wegspoelen, dat de arme de slagen ontvangt, de klappen te pakken
heeft en jaren moet afwachten, wat ze met hem en de zijnen zullen doen.
Het Reichswald brandt nog en grote kerken worden herbouwd, de groente draait
door en de boeren werken met eigen arbeidskrachten, de zon schijnt voor de
vacantiegangers en het land scheurt van dorst, er is te veel vee en de mensen klagen
over een klein vleesrantsoen, er worden hoge lonen in de fabriek verdiend en de
textiel, die niet voor deviezen gebruikt wordt gaat naar het leger, het zaad voor
herfstvoer ontkiemt nauwelijks en alles wil branden. De mensen eten nog en zij
drinken veel en zij roken als nooit te voren - en de beesten staan op de veemarkt.
Daar zeggen de paarden, dat zij alleen maar meer deugen voor de viller; de koeien
zuchten, dat zij alle naar de Centrale gaan; het jongvee heeft geen andere toekomst
dan het mes; schapen en varkens en pluimvee zien geen poort dan het keelgat. Bindert
de Boer, hij bezoekt kruideniers, slagers, bakkers en allen verklaren hem, dat het
bedrijf dood is; de boeren vertellen, dat de melkprijs niet meer lonend is; de arbeiders
zijn blij met hun betere lonen en komen er niet mee toe.
Dood en tekort en volle treinen. Bindert gaat fietsen. Vele mooie en dure auto's
jagen hem de weg af. Dan zoekt hij de stilte en de veiligheid van het waterland en
verbaast zich, dat zelfs na de vacantie nog zoveel witte zeilen bol staan en boten over
het water scheren.
Hij weet niets meer. Staat hij nu buiten het leven? Is zijn leven zo leeg? Hij zal
naar de ouden van dagen gaan, de wijsheid en volheid is daar. Maar ze vertellen hem
alles van de ouderdomsvoorziening, die zo onbillijk is. Mensen, die zuinig hebben
geleefd en vaak zich het noodzakelijke hebben ontzegd, staan achter bij degene, die
maar raak geleefd heeft. Alle waarden in 't leven gaan verloren, nu zelfs sparen geen
voordeel meer brengt.
En de kerk scheurt overal en de preek is gezouten met politiek. En Bindert de Boer
is door zijn geld heen, zijn vacantieweken zijn bijna om, de zon gaat op en onder,
het fruit is duur en natuurlijk is hij moe. Zijn enig bezit is maar meer een gezonde
vader, die een huishoudster bij zich kan houden. Die vader lacht bij zijn thuiskomst
en vraagt hem, hoe de wereld draait buiten zijn gardenierderijtje.
- De wereld is dood en gaat dood.
- Zo, ik heb anders beste aardappels gerooid.
- Het land is verschroeid en de mensen vieren feest.
- 'n Droog jaar is altijd beter dan een nat jaar.
- De mensen zijn ondeugend en hebben geen idealen meer.
- Mijn poters kregen een eerste prijs op de tentoonstelling.
- De politiek is dood en de kunst kan zich niet meer vernieuwen.
- Ik heb goede hoop voor een volgend jaar op voldoende kunstmest.
- Het vee is ten dode opgeschreven en vreet al van de voorraden voor de winter.
- Hier is mijn tabak, steek een pijp op!
- De weg is onveilig van luxe auto's en het water drijft vol plezier.
- Heb je geen pijp bij je? Tast maar toe. Als 't op is, rook ik wel eigen teelt. De
blaren van mijn tabaksplanten hangen rijp te drogen.
- Je zou niet meer roken, zoveel wordt er de lucht ingejaagd. Tabak en borrels......
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- Direct krijgen wij koffie.
- Die kost buiten acht cent het mondvol en alles is even duur.
- De huishoudster heeft je kamer schoongemaakt en het bed buiten gelucht. Je
slaapt straks vijf kwartier per uur.
- De kerk is verscheurd en in delen zijn ze het oneens.
- Zullen wij licht maken, ik houd niet van schemeren......
- Amerika drijft hier zending en onze soldaten vechten voor een toch verloren
land.
- Lieftinck heeft je een belastingpapiertje gestuurd.
- Vroeger deden zij dat op Sinterklaasavond en nu, als je van vacantie terugkomt
en je centen op zijn. De sm......
- Ik heb het maar voor je betaald, ik ga toch niet meer uit.
- Maar vader, waar moet dat toch heen? Moet ik blij wezen, dat U mijn belasting
betaalt en dat ik......
- Nee, de dankbaarheid is aan mij, dat ik in staat ben je even te helpen.
- Ja maar - de wereld, vader, en de mensen en de ondeugendheid en de verdeeldheid
en de vermoeidheid in alles.
- Ik ben vandaag begonnen met de sloten schoon te maken. Veertien dagen reken
ik.
- Wat wilt U daarmee zeggen?
- O, niets. 'k Zeg het, zoals het is. En 'k had direct al een buitenkansje, een zeelt
van bijna drie pond.
- Maar ik begrijp U niet, U praat langs mij heen, gaat nergens ernstig op in. En ik
ben al zo leeg en totaal af.
- O, en ik dacht, dat je de hele wereld op je nek had en het leven van alle mensen
in je hart.
- U praat in raadselen......
- Nee, ik had het over mijn tuin...... het klein stukje wereld, dat God mij gegeven
heeft. En als ik gezond blijf, komen de sloten schoon. Daar sta ik voor in!
- U moet verder kijken, dan Uw neus lang is.
- Dat antwoord vergeef ik je!
- Ik bedoelde U niet te beledigen.
- En ik bedoel, dat jij je eigen tuintje wieden moet en de sloten er om heen schoon
moet houden - en de wereld, daar ben jij niet verantwoordelijk voor.
- Straks halen de Russen Uw aardappels uit de kelder en anders de Amerikaanse
bezettingslegers wel!
- Je laat mij niet uitpraten!
- Neem mij niet kwalijk.
- Voor mijn tuin ben ìk verantwoordelijk en jij voor je werk op je kantoor. En de
Russen en de Amerikanen en de hele wereld, daar is God verantwoordelijk voor - is
Christus verantwoordelijk voor, want zelf zegt Hij: ‘Mij is gegeven alle macht in de
hemel en op de aarde.’ En daar kunnen we op naar bed gaan, morgen is het vroeg
dag.
Daar ligt Bindert de Boer tussen lakens, die naar gras ruiken. Hij luistert naar de
diepe slaap van zijn vader en kan zelf niet slapen van het geluk, dat de
Evangelie-verkondiging van zijn vader hem schenkt en dat de mensen, armoelijders
en feestvierders, kunstenaars en politici, verdrukten en beschilderden moeten weten
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wereld.
G. Mulder.
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Breitner, een lekepraatje.
Als ik naar de jaartallen op de gevelstenen kijk, en zie wat voor huizen er anno 1911
in Amsterdam gebouwd werden, bedenk ik, dat ik een modern mens zou moeten
zijn. Maar al ben ik in dat jaar geboren, ik heb sinds lang begrepen dat ik ouderwets
ben en altijd blijven zal. Mijn hart ligt op de Amsterdamse grachten - àls het dan
toch in Amsterdam moet wonen. Eigenlijk trekt het naar de dorpen en gehuchten van
het Gooi en de Betuwe, Brabant en het Rijnland van ‘Boruft’ en ‘Damme’, waaruit
het zijn grootouders getogen weet. Och kom, ik heb in die dorpen nooit gewoond en
ik zal er nooit wonen. Al die boerengedachten zijn niet anders dan een haak, waaraan
het huisjasje van mijn heimwee hangt. Ik ben geboren in een kleine stad, waar al die
rustieke grootouders zijn saamgekomen, waar mijn ouders in hun jonge jaren gewoond
hebben aan weerszijden van de Oudegracht, en waar - in een straat in den stijl van
het tweede keizerrijk - mijn hart is begonnen te kloppen. Aan die stad zal ik altijd
behoren, ook al zal ik er nooit meer een burger van kunnen zijn: vlees noch vis, noch
dorpeling noch cosmopoliet.
Wat heeft dat allemaal met Amsterdam, met 1911, en nota bene met Breitner te
maken? Ik zal proberen het u uit te leggen. Het is namelijk de Breitner-tentoonstelling
in Amsterdam, die dit alles in mij heeft wakker gemaakt. Dat de tentoonstelling in
Amsterdam was, is alleen in zoverre van belang dat ik er dus gemakkelijk heen kon
gaan. Ik kan u zeggen dat ik nooit anders dan ambtshalve naar een ‘expositie’ ga. Ik
heb voor schilderijen een soort objectieve waardering, die vrij ver gaat maar tot niets
leidt. Schilderijen doen mij niets dan voorozver ik er dingen op terug vind, waarvan
ik houd. Met andere woorden: ik heb van schilderijen geen klap verstand, al weet ik
er nog zoveel van. Maar toen er in Amsterdam een Breitner-tentoonstelling kwam,
heb ik dadelijk gevoeld dat ik dáár heen moest. Sterker: ik heb gevoeld, dat ik daar
met mijn vrouw heen moest, en dat we er een helen middag voor moesten nemen.
Ik heb gevoeld dat het hier ging om iets, dat tot de fundamenten van mijn leven
behoort.
Een Breitner-tentoonstelling hoeft niet in Amsterdam te zijn. Het is immers
Amsterdam, wat Breitner tentoonstelt. Een Amsterdam, zoals ik het niet gekend heb.
Dat was van vóór mijn tijd. Zoals ik trouwens den helen Breitner nooit gekend heb.
Hij was van voor mijn tijd. Ik heb mij afgevraagd, wat heb ik eigenlijk met dien
Breitner te maken heb en waarom dat Amsterdam, dat ik nooit gekend heb, mij zo
uit het hart gegrepen is. Ik begon er iets van te snappen, toen ik bedacht hoe ik dan
aan Dickens en Thackeray gekomen ben, die helemaal tot een grijs verleden behoren.
En toch waren David Copperfield en Arthur Pendennis de vrienden van mijn jeugd,
de enige litteraire vrienden, waaraan ik altijd met vochtige ogen zal blijven denken.
Als ik mij goed bezin zijn zij het, die nog altijd bepalen wat ik stijl vind en wat leven.
Dickens nu en Thackeray heb ik van mijn vader geërfd. Maar zij waren óók van voor
zijn tijd.
Ik denk het mij zo: de eigentijdse kunst is het domein van de artisten en van de
half-artisten, en van niemand meer. Voor den braven burger betekent zij niets. Ik
heb het heus niet alleen over den een of anderen Dorbeen, die van niets benul heeft.
Ook van den man, die een objectieve waardering heelt voor de kunst die hic et nunc
modern is, moet gezegd worden dat zij hem eigenlijk niets doet. Leest hij een nieuwen
dichtbundel,
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dan leest hij die uit nieuwsgierigheid of uit snobisme. Klapt hij na de uitvoering van
een stuk moderne muziek, dan doet hij dat uit gêne of uit Don Quichoterie. Acht hij
het zich bij zijn vijfentwintigjarig zakenjubileum aan zijn stand verplicht zijn huis
met een schilderij te stofferen, dan zit hij met de handen in het haar; geen één werk
van de gerenommeerde schilders vindt hij eigenlijk mooi, en het liefst zou hij een
oudje kopen (maar die zijn al te duur geworden). Als hij eerlijk is, neemt hij tenslotte
een plaatje van Arti.
Maar er is een tijd geweest, dat ook deze brave burger nog jong was en romantisch,
dat zijn hart nog week was en zijn borst nog wijd. Dat was zo tussen zijn zestiende
en zijn twintigste jaar misschien. Dat was de tijd, toen de kunst hem werkelijk wat
deed. Niet het artistieke experiment van dat ogenblik - dat is voor de artisten en de
half-artisten. Maar de kunst, die toen geaccepteerd en gewaardeerd was, en het
geestelijk eigendom van de samenleving. En dat was dus de kunst van net vóór zijn
tijd. Zo kwam mijn vader aan Dickens en Thackeray, die stierven voor hij geboren
werd: het waren de schrijvers die zijn jeugd hebben verwarmd. Die heb ik van hem
geërfd. Zo is het ook met Breitner. Hij stierf, toen ik in de tweede klas van het
gymnasium zat. Zijn werk was het geestelijk eigendom van de generatie, die rijp was
toen ik jong was. En daarom is het van mij.
Toen ik dan eenmaal met mijn vrouw op die tentoonstelling was en rondliep en
rondkeek, begreep ik al gauw, dat Breitner zèlf mij steenkoud liet. Ik waardeerde
hem, omdat hij mij niets in den weg legde. Ik kon zijn schilderijen appreciëren zonder
dat ik weerstanden behoefde te overwinnen. Herinner u, dat ik van schilderijen (dan
ook) geen klap verstand heb. Waar mijn belangstelling naar uitging, was naar wàt
hij geschilderd heeft: naar dat Amsterdam, zoals ik het niet gekend had. Amsterdam
met rode krantenkiosken en paardentrams, met gaslicht en koetsjes, en met meiden
in ouderwetse kleren. Als ik daar zo naar zat te kijken, dan begreep ik, dat ik in dat
oude Amsterdam eigenlijk zat in te vullen het leven, dat ik in mijn kleine vaderstad
wel gekend had, toen ik als kind in de schemering met mijn neus tegen de ruiten
gedrukt wachtte tot de lantarenopsteker kwam, en tot een rijtuig ons naar huis bracht
over de ‘kinderhoofdjes’.
Maar er was in dat Amsterdam toch meer. Ik herkende er toch ook in het
Amsterdam dat ik wèl gekend heb. Niet dat, waarin ik nu woon: de buurten met de
eentonige nette straten, waaruit in den hongerwinter de miezerige boompjes ook nog
verdwenen zijn. Neen, die stad die ik leerde kennen toen ik er als student in kwam.
Ik woonde toen aan een gracht, jarenlang. En twee beelden van die gracht zullen me
altijd bijblijven. De gracht in den winteravond, als de geweldige gevel-wal aan den
overkant hoog oprijst, van onder tot boven vol lichte ramen. Onder iedere lamp speelt
zich een leven af van een mens, een paar, een gezin. En de gracht op een zonnigen
herfstdag, als je van brug tot brug kijkt tussen twee rijen goudgele bomen door naar
de geveltjes van de dwarsgracht, die den achtergrond afsluiten.
In dat opzicht staat Amsterdam toch achter bij mijn vaderstad: zijn beplanting.
Van de week nog liep ik langs de provinciale singels, die laaiden in allerlei tinten
van herfstige bomen. Amsterdam kent maar één herfstkleur, bleekgeel. Loop maar
eens mee van het Leidseplein naar het Centraal Station. Prinsengracht: links en rechts
iepen. Keizersgracht: links en rechts iepen. Herengracht, Singel: links en rechts iepen.
U kunt kiezen. Voorburgwal? Iepen. Spui? Iepen. Dam plantsoen, halt! Zes popu-
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lieren. Dat is de nieuwe mode: links, rechts, voor en achter populieren. Beursplein:
weer iepen. Centraal Station: iepen. De hele stad heeft de iepziekte. En toch zou
Amsterdam mij onuitstaanbaar zijn zonder bomen, al zijn het dan ook iepen. Ben ik
toch dorper?
Maar wacht eens even, daar schiet me wat te binnen. Ik herinner me in heel
Breitners Amsterdam geen enkele boom. Het is te laat om het na te gaan, de
tentoonstelling is al weg. Maar het zal best waar wezen. Ook als zijn huzaren in de
duinen rijden, zijn de duinen in een grote stofwolk opgeborgen. Dat is sterk: voor
hem, nogal gesproten uit de Haagse school, bestaat de levende natuur, bestaat het
landschap niet. Hij ziet alleen huzaren. En paarden natuurlijk. En meiden. Wat wil
hij dan met al die huizen? Wat wil hij met zijn stad? Met die stad, waaraan gebroken
en gebouwd, waarin gerost en gehost - en gekeken en gedroomd wordt. Is ze niet
meer dan een geweldig décor, het décor van een gigantisch, veelvormig, woelend
leven? Ja, zo heb ik ook in den laten winteravond naar den overkant van de gracht
gekeken en de vele verlichte ramen: de coulissen, waarin een groot en romantisch
leven speelt.
En nu herinner ik me nog wat. Toen ik met mijn vrouw dan naar huis was gegaan,
toen bracht ik van de Breitner-tentoonstelling mee: niet Breitner, en niet Amsterdam,
maar de naakten - 't is zonde dat ik het zeg. Drie prachtige, voor mij volstrekt
onaanstotelijke naakten. Eigenlijk zijn er vier. Het vierde heet ‘Het oorringetje’, en
het heeft een vorstelijke blauwe japon aan. Dat heb ik mijn vrouw laten zien. Ik zei:
Al is het dan geen naakt, het is toch precies hetzelfde als dat andere naakt. Het staat
in precies dezelfde lichaamhouding voor precies dezelfde spiegel. Eigenaardig, die
goed herkenbare, maar volkomen onpersoonlijke vrouwenportretten, mooi, maar
helemaal ‘figuur’. Ook décor, ook coulissen waarin dromen spelen. En een décor,
dat voor mij blijkbaar actueler is dan de oude steden, waarin zich mijn romantische
jeugd vermijde.
Nu, als de kunst niet méér voor ons is dan de coulissen van het spel dat we zelf
ook spelen, geen wonder dat onze belangstelling wat beperkt en onze smaak wat
eenzijdig is. Dan moet ik toch ook mijn relaties met Copperfield en Pendennis nog
eens onder de loupe nemen. Waarschijnlijk ook de poppen uit het spel van toen. Niet
meer dan haken, waaraan wij onze droom- en denkgewaden ophangen.
J. Das.
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Kritieken
Romans en novellen
Irma Meijer. De stilte der Sterren. Het Spectrum, Utrecht.
De flapper van dit met veel zorg uitgegeven boekje vertelt ons, dat de gebeurtenissen
in dit verhaal nergens de grenzen van het gewone leven te buiten gaan. Niettemin
valt de hoofdpersoon van dit in de ik-vorm geschreven verhaal het geluk in de schoot,
dat zij, op een kritiek moment in haar leven, een uitnodiging van een rijke tante krijgt
mee te gaan naar Italië, waar zij een muzikale opleiding ontvangt van een
beroemdheid.
Later vinden wij dit in een prinses omgetoverde assepoestertje terug als de
echtgenote van een redacteur van het geavanceerde culturele blad De Klauwaert en
wordt de lezer allengs ingeleid in de sfeer der redactie. Over het algemeen zijn
dergelijke milieus in de literatuur vervelend en geborneerd. De onvermijdelijke
glasharde critici ontbreken niet en een van hen, Regien Baur, is zelfs in staat ‘elk
van je reacties vooruit te kunnen berekenen’. Het droomstertje, dat met Han-Robert,
de redacteur, getrouwd is, kan natuurlijk tegen deze medewerkster niet op. Als dan
tenslotte ook Nelly-Noor nog een verwante ziel ontmoet zijn we op het kritieke punt
aangekomen.
Maar de R.K. zedeleer voorkomt een scheiding; Nelly-Noor besluit haar echtgenoot
opnieuw te aanvaarden zoals hij is.
Mijn voornaamste bezwaar tegen dit zorgvuldig geschreven verhaal is, dat het
nergens ontroert. Het is zo gladjes, zo muziekdoosachtig, dat zelfs de dissonanten
hun scherpte bij voorbaat hebben verloren. Het is met dit boek als met zo menig goed
geschreven vers: het is alleen maar ‘literatuur’, het doet je niets. Misschien is het
billijker niet te generaliseren: het deed mij in ieder geval niets.
P.J.R.

D. van der Stoep, Daatje en ik, 20e-24e duizendtal. D.A. Daamen's
Uitgeversmaatschappij N.V., 's-Gravenhage, 1947.
‘Daatje en ik’ is geen nieuw boek. Blijkens het recensie-exemplaar dat wij ontvingen
is het al aan zijn 20-24e duizendtal, een bewijs dat het bij het publiek succes heeft.
Terecht. Wij zouden dus gemakkelijk met een eenvoudige aankondiging kunnen
volstaan. Daar het boek echter voor de eerste maal verschenen is in een tijd toen er
nagenoeg geen literaire tijdschriften verschenen, is er alle reden aan dit werk van de
eindredacteur van ons tijdschrift wat meer dan oppervlakkige aandacht te schenken.
Het zal bekend zijn dat ‘Daatje en ik’ feitelijk niet als roman is geschreven, maar
als wekelijkse brieven van Mijnheer de Man, de hoofdpersoon van het boek, in de
dagbladpers. Later heeft de schrijver een aantal dezer brieven zo samengevoegd en
onderling verbonden, dat zij een doorlopend verhaal vormden. Deze wijze van
ontstaan valt nog te constateren in de enigszins brokkelige bouw en het gemis van
een stevige compositie. Uitwendig beschouwd had het verhaal zonder bezwaar op
een vroeger tijdstip in het leven van mijnheer de Man kunnen beginnen en op een
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later eindigen. Uitwendig beschouwd. Inwendig gezien, naar de aard van het verhaal
beoordeeld, liggen de zaken echter heel anders; dan had het verhaal niet eerder kunnen
eindigen. Want ‘Daatje en ik’ is een oorlogsboek, hoewel de oorlog er maar schaars
in ter sprake komt. En het is een oorlogsboek van een bijzondere soort. Het geeft het
verhaal van de Nederlandse burger uit de laatste jaren voor de oorlog en de eerste
tijd van de bezetting, de Nederlandse burger die zich voor de verschrikkingen van
de tijd terugtrekt in de veiligheid van zijn gezin en de beslotenheid van zijn
verduisterde woning, de Nederlandse burger die zich met zijn grollen en mopjes de
narigheid en de vernedering van de bezetting van het lijf hield. Die grollen en moppen
hebben zich bij Van der Stoep gesublimeerd tot een humor, tot een tedere,
zachtmoedige glimlach, die het gehele boekje draagt en zijn waarde geeft, en waarvan
hij in vorig werk (Laterveer!) blijk gegeven had het geheim te bezitten. Naar mijn
mening hebben wij hier het kenmerkende van zijn humor getroffen. De narigheid
drijft hem tot de glimlach. Was dat al niet zo in ‘Zijn dat Uw kinderen?’ En dreef de
miezerigheid van Laterveers bestaan hem niet eveneens in de lach? Daarom is zijn
humor zoveel milder dan b.v. die van Hildebrand in zijn Camera Obscura. Er is iets
weemoedigs in, maar zij is niet wrang. Hildebrand bleef de toeschouwer, de man die
buiten het milieu van de door hem beschreven personen stond en daardoor dikwijls
hooghartig en liefdeloos was en het er-
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barmen miste. Van der Stoep plaatst zich midden in het door hem beschreven milieu,
wordt zèlf Laterveer, zèlf Mijnheer de Man. Hij leeft in hun zorgen, hun moeiten,
hun verdriet en hun kleine vreugden, en hij doet dat, om de benauwenis van de grote
wereldangst te vergeten. Hij projecteert zijn eigen vrees, de angst voor de dreigende
wereldcatastrofe in de kleinburgerlijke ervaringen van een Laterveer en Mijnheer de
Man. Zoals hij zelf machteloos in de greep van de tijd gekneld ligt, zo ziet hij zijn
figuren spartelen in de greep van zijn fantasie en hij weet tegelijkertijd dat hij het
zelf is. In dit wisselspel tussen de auteur en de mensen van zijn boek is elke spot
tevens zelfspot en ervaart de lezer dit eveneens. Dit gehele proces is een vlucht, beter
nog: een capitulatie, zoals ons volk voor de vijand capituleerde toen het zich in
zichzelf terugtrok en de verschrikkingen van de oorlog ridiculiseerde door ze door
het verkleinglas te bekijken dat zijn machteloosheid gegrepen had, om zich voor de
radeloosheid te beschermen. In ‘Daatje en ik’ zien wij het leven door het verkleinglas,
zodat wij er om lachen kunnen, maar we voelen er ook de warmte en inigheid van
een wereld, die we diep in ons toch reeds aangevallen weten, voor welke aanval
echter de ogen gesloten worden gehouden.
Velen hebben zich echter in de capitulatie krachten verzameld waaruit hun
verzetshouding kon groeien. Dat was niet meer de houding van de glimlach en de
goedmoedige spot, maar van het grimmig aanvaarden van de vijandschap, de houding
van de zich ballende vuist. Zover is mijnheer de Man niet gekomen. Wie het verzet
in zich voelt ontwaken, kan geen figuur als mijnheer de Man meer gebruiken.
Er is in zijn diepste grond een zekere vastheid in een onwankelbaar
Godsvertrouwen, maar die diepste grond wordt eerder vermoed, eerder angstvallig
bewaakt, dan in verschrikkelijke intensiteit beleefd en bloot gelegd. De schrijver
heeft het niet gewaagd deze laatste zekerheid in de strijd te werpen. Van der Stoeps
humor is goedmoedig, Hollandsoubollig. ‘Daatje en ik’ staat dichter bij de
werkelijkheid van het gewone dagelijks leven, het verliest zich niet in irreële
beschouwingen, het is burgerlijk, bezadigd en gezapig en het vermijdt zich met
graagte in een grappige situatie; kortom, het kan zijn aard niet verloochenen, het is
Hollands in hart en nieren.
In ‘Daatje en ik’ wordt de kracht van het gezin getoond, is het gezin de bron waar
de levenskracht uitvloeit. Dit blijkt in de huiselijkheid en de koesterende zorg van
de moeder en de bekommernis van de vader.
Het wereldje waarin deze mensen leven is maar klein, het is als een eiland waar
de branding der wereldgebeurtenissen op breekt. ‘Daatje en ik’ is een capitulatie,
een vlucht naar binnen, een zich terugtrekken op het nog veilige domein van het
gezin. In deze beperktheid ligt zijn bekoring. Het is geen roman van een groot,
heldhaftig verzet, maar het geeft de mens te zien die de nederlaag heeft geleden en
zonder dat hij het zich bewust is, de bronnen aanboort, die zijn verzet zullen voeden.
C.V.

Ch. Huygens, Licht en Schaduw. De Roman van Rembrandt's Leven, J.
Philip Kruseman, Den Haag. 2e druk z.j.
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De bekende kunstcriticus van het Algemeen Handelsblad heeft een leven van
Rembrandt geschreven, waarvan reeds de tweede druk verschenen is.
Afgezien van de vraag of het mogelijk is een roman over deze kunstenaar te
schrijven - de pogingen hiertoe door Theun de Vries, Wallagh, en laatstelijk Jan
Mens waren eerder het bewijs van het tegendeel - moet mij van het hart, dat dit boek
geen roman is, maar veel eer een opsomming in romanvorm van alle
wetenswaardigheden die de schrijver over zijn held en diens tijd uit ontelbare bronnen
heeft weten op te diepen en bij het lezen - bijna schreef ik bestuderen - van dit boek,
komt men diep onder de indruk van de hoeveelheid materiaal die hier verwerkt is.
Helaas heeft Huygens niet de moed gehad alles wat - hoe vaak op zich zelf ook
interessant - door een vermoeiende veelheid de visie op Rembrandt verduisterde, af
te snijden. Het is hem gegaan als de cineast die verliefd op eigen mooie beelden, er
geen in zijn film wil missen en daardoor de vaart van het geheel vertraagt en de
eindindruk ten ongunste beïnvloedt.
Iemand heeft hiervan geschreven: ‘Dit boek is een wetenschappelijk verantwoord...
verhaal van Rembrandt's leven’.
En inderdaad dat is het; maar een roman? Aan een roman moeten andere eisen
gesteld worden, de personen behoren te leven en hun daden psychologisch
verantwoord te zijn. Dit boek mist sfeer. Almaar eender kabbelt het proza naar het
einde, slechts af en toe onderbroken door wat dialoog, die altijd vlak en onpersoonlijk
blijft. Wijst ook al niet het merkwaardige slot, waarin een late nazaat van Rembrand
in vogelvlucht de waardering voor persoon en werk van deze schilder in de loop der
jaren beschouwt, op het sterk verhandelende element in dit als roman
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aangediende boek? Wilt ge iets weten over deze schilder dan kunt ge hier zeker
terecht; ik voor mij houd mij echter bij Jan Veth's onvolprezen Rembrandts Leven
en Kunst, dat niet als roman aangediend, nochtans dieper ontroert en sterker meesleept
dan het hier aangekondigde, overigens ruim geïllustreerde relaas van 's Meesters
leven.
J.C.S.

Jacques Schreurs M.S.C. Kroniek eener parochie. De mensch en zijn
schaduw. Uitg. Het Spectrum, Utrecht.
Behalve de naam ‘De kraai op de kruisbalk’, geeft dit tweede deel van de ‘Kroniek
eener parochie’ slechts vermoedens over het eerste deel. Daarom is de compositie
van het verhaal moeilijk te beoordelen.
Als goedgeschreven kroniek is dit tweede deel ook op zichzelf interessant, voor
Protestantse lezers nog meer door de kijk, die het geeft op de pastoor en zijn kapelaan
dan door wat het vertelt over het gezin Bonte. Overigens is van die Bontes vooral
de vader, Nicolaas, een werkelijk imponerende figuur geworden. Het slot van het
boek is als afsluiting niet overtuigend. Volgt er misschien nog een derde deel?
Merkwaardig vond ik deze scène, waarin Madame Bonte de geestelijken
aansprakelijk stelt voor wat er verkeerd gaat in haar gezin. ‘Het is haar niet te doen
om haar man heelemaal schoon te wasschen, dat niet, doch de priesters hadden veel
kunnen voorkomen.’ Dit verwijt is onverdiend, deze kroniek van een parochie wijst
het aan: de priesters hebben in dit geval - en waarschijnlijk ook in oneindig-veel
andere gevallen - gedaan wat menselijk-mogelijk was. Het brengt echter tot uiting
welke geestesstemming er ontstaan kan bij leden ener parochie en ener moederkerk,
die de gelovigen onvoldoende van hun eigen verantwoordelijkheid doordringt.
J.M. Vr.

J. Gerhard Toonder, El Dorado. Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam.
Een boeiende avonturenroman, voorzien van een diepere achtergrond, die men wel
op de koop toe wil nemen. Als de schrijver ons tot nadenken wilde stemmen, is zijn
opzet mislukt. Dan moet hij niet zo'n spannend verhaal schrijven. Veel liever dan te
gaan zitten nadenken, lezen we door. Wat zal die vent op de volgende bladzij weer
beleven?
v.d. S.

Ina van der Beugel: Herinneringen van een niemandalletje. De Boekerij,
Baarn. z.j.
Er zijn van die boeken, die vreselijk gewichtig doen en waarin over veel problemen
quasi diepzinnig wordt geredeneerd, en die toch een flauwe smaak nalaten. En er
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zijn van die boeken, zo fris als een paardebloem in de bedauwde Hollandse wei, die
zijn hart voor ieder open schijnt te hebben, maar een nijvere bij, die dieper zoekt,
vindt de honing. Zo is het boek van Ina van der Beugel. Door en door genoegelijk,
je leest het gezellig even uit, zo in je huiskamer en je kunt er nog rustig de kinders
bij velen ook, als ze over je schouder kijken en een van die raak getekende illustraties
zien (knap werk van Dick de Wilde) moet je natuurlijk een verhaal oreren, en dat
kun je doen, want je las toch maar een boek, dat enkel verpozing wil zijn. Tenminste
dat denk je, toch is het niet waar. Al vertellende merk je, dat juist dit onschuldig
geestig gepraat een heleboel dingen in een onbarmhartig daglicht zet. En vooral het
lager en Middelbaar onderwijs moet een veer laten. Lees het hoofdstuk ‘Schoolydille’
er maar eens op na, en zoek eens alle dingen op, waar de schrijfster zo langs haar
neus weg opmerkt, dat de school nu niet voor honderd procent op het leven klopt.
Of dit nu kunst is. Ik weet het niet, maar ik weet, dat dit boek me een prettige middag
bezorgd heeft en me bovendien nog aan het denken bracht. En dat is meer, dan menige
verzenbundel gedaan gekregen heeft. Daarenboven zijn mijn kinders evenals moeder,
verrukt van de plaatjes.
J. v. D.-Y.

Sam Goudsmit. Jankef's jongste. Derde druk. 1947. Uitgeverij Phoenix te
Bussum. Gebroeders E. & M. Cohen.
Sinds Nijhoff zijn onvergetelijke gedichten schreef, die geïnspireerd waren op het
gelukkige kindzijn, is er een golf van litteratuur gekomen, die zijn ontstaan te danken
heeft aan de vlucht in de kindertijd. Jankefs jongste is er een voorbeeld van en Sam
Goudsmit is zichzelf scherp van zijn vlucht voor het leven bewust, getuige zijn motto
op de eerste bladzij van het boek: ‘Maar het geitje was in de klok gekropen en had
vandaar uit alles zien gebeuren.
De wolf had hem daar niet kunnen vinden.’
Het geitje in de klok, dat is wel de houding, die de schrijver Sam Goudsmit
tegenover het leven aanneemt. Niet alleen de geïnteresseerde toeschouwer, die al de
verschijnselen van litteratuur en leven vlijmscherp analyseert, zoals Vestdijk dat doet
(om maar een voorbeeld te noemen) maar de verstekeling, wiens leven afhangt van
de bloedige gebeurtenissen in het levenshuis. En tussen de regels door trilt de vraag,
‘is mijn schuilplaats veilig. Want
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ik ben een der hunnen, zou ik gespaard blijven?’
Dat deze mentaliteit aan zijn boeken een eigenaardige gespannen sfeer geeft, en
de suggestie oproept van een dreunende moffenlaars na achten, laat zich verstaan.
In zijn historische roman ‘De volle maat’, waarvan het eerste deel handelt over de
jodenvervolging in 1096 door de Kruisvaarders, die zich in het Rijnland verzamelden,
valt deze mentaliteit niet zo op, omdat het onderwerp zelf de angst rechtvaardigt, en
de Malach Hannoowes, de engel des verderfs, staat als het ware met een bloedend
zwaard op iedere bladzij getekend. Maar in dit boek, het schijnbaar vrolijk onschuldige
verhaal van de jongste zoon uit een Joods uitdragersgezin is die angst bijna een
vreemd aandoend verschijnsel. Even vreemd als het volk, dat hij tekent ons is. Sam
Goudsmit schrijft meesterlijk. En het is geen klein compliment aan zijn talent, dat
toen ik een episode voorlas over het reinigen van kinderhoofdjes, het gezelschap
dezelfde onaangename gewaarwordingen kreeg. En toch is deze bladzij vol van echte
Joodse gein, zich verheffend boven de armoe, zichzelf verlossend van de ellende
door een bevrijdende lach. En toch, het geitje in de klok... De angst om het ànders
zijn, la peur de vivre, waarom is het, dat deze angst, (al voelbaar in de jaren, dat
niemand aan de jodenvervolging dacht, toen er nog slechts verhalen over pogroms
rondwaarden in het ghetto, en een z.g. verdreven Poolse jood kaarsen verkocht,) de
nerveuse onderstroom van het boek vormt. Zo bang zijn de mensen erin, zo beangst
is de schrijver, dat de vloeken onnodig opknetteren, zoals kinderen in het donker,
schreeuwen en dik doen. Of zijn het de bloeddruppels van Golgotha, die deze angst
veroorzaken? men zou het haast zeggen. Het verhaal van een joodse jongen, die
Christen wordt, doet het vermoeden, er is geen woede, alleen maar hatende angst
tegen het Onze Vader, tegen een onbegrepen en daardoor in dit boek mistekend
Christendom. Het geitje in de klok. Sam Goudsmit heeft een sprookje op zijn
hoofdpersoon toegepast, maar sprookjes gebeuren niet. De wolf verslindt, ook het
kleinste lam, tenzij de Goede Herder er zich over ontfermt.
J. v. D.-Y.

Kerstvier, vertellingen van Jacoba M. Vreugdenhil; J. van Doorne; D. van
der Stoep en C. Vermeer. Bosch & Keuning N.V., Baarn.
In zoverre een geslaagde titel, dat het inderdaad vier verhalen zijn, welke naar inhoud
en strekking, en zeker naar het moment der ‘ontknoping’ of oplossing samenvallen
met kerstmis. Waarschijnlijk heeft het vinden van een bevredigende titel de auteurs
meer hoofdbrekens gekost dan het schrijven van hun verhaal. Merry and happy
Christmas-stories zijn het gelukkig niet. Integendeel, alle vier zijn donker van toon
gehouden en eindigen met de lezer op het Geboorte-, het Levensfeest te confronteren
met de dood.
Jacoba M. Vreugdenhil gaf haar gevoelig geschreven verhaal. Het water, in de
omlijsting der oorlogsgebeurtenissen op Walcheren omstreeks het najaar van '44.
Het is een dramatisch gegeven, en als zodanig zeker suggestiever dan welke reportage
ook over hetgeen dat Zeeuwse eiland doorstond. Het wedervaren van een kleine
groep mensen met een Brits veldprediker in die ontzettende maand van watersnood
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en verwoesting, van Walcherens ondergang, is door de schrijfster stellig met zorg
en kennis der materie geschetst.
Het kind, van J. van Doorne, plaatst de lezer in een verwilderd milieu aan de
maatschappelijke zelfkant en hij doet dit met nadrukkelijke en naar mijn gevoelen
soms te opzettelijke hevigheid, waardoor het gegeven zelf aan de noodzakelijke (en
toch zeker mogelijke) tederheid verloor. D. van der Stoep draagt een kort verhaal
bij, Kist en Kribbe. Een rauw en gruwelijk beeld van ontreddering, dat, waarschijnlijk
door de al te summiere uitwerking, evenwicht mist en overigens in zijn oplossing
ook moeilijk te realiseren is.
‘De man met de lantaarn’ van C. Vermeer is een bejaarde edelman, laatste telg
van een eeuwenoud geslacht, een eenzame zonderling, die gedrukt wordt door de
gedachte, dat op hem de schuld rust van al het onrecht, al de liefdeloosheid zijner
voorvaderen. Hierover spreekt hij zich uit tot een inwoner van het dorp, die hem een
gunst komt vragen. Zijn bespiegelingen over traditie, dood en leven, eeuwigheid en
tijd, zijn meer filosophisch dan religieus; ze kunnen trouwens, zo gericht, geen
bevrijdende oplossing brengen en blijven dan ook steken in een concessie aan een
door hem veroordeelde traditie. Dit gegeven werkte Vermeer uit in een goed
geschreven, behoedzaam beperkt verhaal. Ernstig uitgevoerde tekeningen van
Molenaar verluchten het typografisch uitstekend verzorgde bundeltje.
Joh. v. H.

L.A.G. Strong, De Broeders. Uitg. G.W. Breughel, Amsterdam.
Dit is een sterk boek. Een Schots drama, luidt de ondertitel. Het toneel is een barre
uithoek van Schotland, een bergland aan zee, en de dramatis personae zijn in
overeenstemming met het woeste landschap, typen, die Den Doolaard gemist heeft
toen hij zijn Wilden van Europa schreef. In
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een reeks van pakkende tonelen stelt de schrijver ons leven en bedrijf van deze
primitieve boeren, vissers en smokkelaars voor ogen, tonelen, die soms maar losjes
met elkaar samenhangen, zodat de dramatische lijn niet overal even strak is.
Toch is het allerminst een bundel losse schetsen, alhoewel het dan ook nog zeer
te waarderen geweest zou zijn. Het dramatisch element wordt gevormd door de
geschiedenis van de gebroeders Macrae, van wie de listige John de eenvoudige
Fergus, die na de dood van het machtige geslacht waaronder hij is opgegroeid, zijn
stand in het leven niet kan vinden, laat opdraaien voor de vermeende eer van het
geslacht. Deze Fergus met zijn hulpeloze kracht en zijn in stomheid gedragen leed,
met zijn goedhartigheid ook, is het die de lezer onweerstaanbaar boeit.
W.

Phyllis Bottome, In de smeltkroes. Uitg. De Driehoek, 's Graveland.
Dit is inderdaad wel een boeiend boek. Het behandelt de belevenissen van een
half-joodse Weense dokter, die met achterlating van vrouw en kind - zijn vrouw heeft
hem bij het binnendringen van de Nazi's plotseling in de steek gelaten - naar Engeland
is gevlucht. De dagboekvorm geeft de schrijfster, een psychiater van beroep - volop
gelegenheid tot allerlei opmerkingen over de Engelse mentaliteit vóór en gedurende
de oorlog en opmerkingen over het leed der ballingen, dit laatste niet zonder
sentimentaliteit. Toch is dit geen gewone oorlogsroman, of men zou het een
psychiatrische moeten noemen. Deze dokter wordt nl. aan het hoofd gesteld van een
geïmproviseerd hospitaal dat is ingericht in een groot buiten. Hij komt zo in aanraking
met de eigenaars en hun kring, die in ingewikkelde verhoudingen, deels van
overspelige aard, met elkaar leven. Men kan begrijpen hoe interessant het wordt
wanneer de moderne heilbrenger in de vorm van de psychiater uit Wenen - school
Adler - zich met de gevallen gaat bemoeien en aangezien de patiënten een rijk
overschot aan deugden bezitten komt alles tamelijk goed terecht, en de medicus gaat
strijken met de beeldschone erfdochter. Het is eigenlijk allemaal nogal vlak en
religieus en ethisch in de grondgedachte vrijwel geheel in strijd met het Evangelie.
W.

Claude Houghton, Het raadsel Helena, Naar het Engels door Hans de
Vries. Uitgeverij De Driehoek, 's-Graveland.
Er zijn boeken en schrijvers, die zichzelf bespreken. Enkele citaten uit bovengenoemd
boek mogen dit bewijzen. - ‘We beweren, het onder woorden te brengen, te creëren.
We schrijven boeken. Aardig, hè? We bouwen poppenhuizen met onze fantasie.
Poppenhuizen voor de gecrepeerde verbeelding van mannen en vrouwen, om in te
wonen! En dan zeggen ze van ons: ‘Zij begrijpen het leven, zij maken het ons
duidelijk! Zij durfden te leven!’ We zijn oplichters. We zijn bankroet en schrijven
boeken om anderen te laten zien, hoe je fortuin maakt.’
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Zover gaat mijn kennis van het schrijversvak niet, doch ik neem er acte van. Hier
is de beeldschone dochter van het raadsel Helena: ‘Ik ben verliefd op het Leven. Ik
ben verliefd op de Liefde. Het gevaarlijke punt is pas bereikt, als ik verliefd ben op
iemand.’ Hij aarzelde en zei: ‘Waarom? Dat begrijp ik niet’. - Ik zeg dat zònder
aarzelen.
Met zo'n dochter heeft de vader wat te stellen. ‘Ze is nu vrij, maar als zij bemint,
verlaat ze de Hof van Eden hand in hand met een man. En hij zal denken, dat hij
gelukkig is; dat is hij dan ook, maar niet zoals hij het zich had voorgesteld.’
‘Kikeriki,’ zucht ik en denk aan het vooroorlogse bijblad van het ‘Nieuwsblad’.
Er komen ook minder zonnige figuren in het boek voor. Een zekere Timo schrijft
aan het meisje uit Den Hof: ‘ik zwerf van de ene plaats naar de andere. Iets dwingt
me om alle kamers in te gaan van het bordeel Europa.’ - Als dit geen cultuurcritiek
is, eet ik nooit meer op Vrijdag hachée. Op diezelfde bladzij kom ik Ursula tegen.
‘Ursula was uit haar oude lijst gevallen. Zij ging nergens heen en vroeg niemand op
visite.’ Een eindje verder: ‘De lucht had een prikkelende geur, die flirtte met de
diepten van je ziel.’
Voorin lees ik: ‘De Uitgeverij De Driehoek werd in 1933 opgericht voor het
uitgeven van boeken en tijdschriften welke bijdragen tot bewustwording en bevrijding
van den mens en tot vernieuwing van de samenleving.’
Dan liever de lucht in, zei van Speyk.
Ou.

Pauline Plantenberg-Marris. Erfgenamen. Het Spectrum, Utrecht, Brussel.
Over dit boek is weinig te zeggen, omdat het zo weinig zeggend is. Op de omslag
staat: ‘Haar vertelkunst heeft generlei hoge pretenties, maar is van voortreffelijk
gehalte.’ ‘Erfgenamen is een roman, die velen zal boeien en met zijn reële
levenswijsheid zal verblijden’. Dit is, we zijn dit trouwens van uitgeversuitspraken
over hun boeken wel gewend, beslist te veel geprezen. Boeien doet het boek even in
het begin en er is een kleine
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spanning hoe het tenslotte met de erfenis zal aflopen. Maar al heel gauw verslapt de
aandacht door het uitvoerig beschrijven van vele onbelangrijkheden, die de schrijfster
in geen enkel opzicht (door stijl, karaktertekening) belangrijk weet te maken. De
karaktertekening is zwak, de figuren zijn alle schematische typen, soms op het
caricaturale af, b.v. de oude rijkgeworden en haar minderwaardigheidscomplex op
meesterlijk geraffineerde wijze compenserende, lastige tante, Truus, de meid, Tine,
die meer artiste is dan huismoeder (haar artiste-zijn is echter weinig overtuigend),
de neef van de rijke tante enz.
Dan dat grote woord ‘levenswijsheid’. Nico, de jongste en de sympathiekste van
de erfgenamen, die juist uit Indië terugkeert, weet inderdaad heel wat vooroordelen
op te ruimen en een wat blijder levensbesef aan te brengen, allereerst bij zijn oudere
ongetrouwde zusters (die zijn in hun eenzaamheid en teleurstelling nog het best
getekend) en in het gezinsleven van zijn schijnbaar zo gelukkig getrouwde en
succesvolle broer. Dan worden, omdat de schrijfster Rooms is, hier en daar nog wat
moralistische wenken gegeven over huwelijk, moederschap, enz. Daartegenover
vinden we echter ook, in dezelfde Roomse lijn, het oppervlakkig spreken over het
hiernamaals, dagelijkse zondetjes en meer.
Het gaat niet op, deze levensinstelling nu reële levenswijsheid te noemen, we
moeten daar al een zeer magere voorstelling van hebben. Dat komt echter nog al
eens voor. Verval der waarden.
Een verdienste van de schrijfster is dat zij wel enigszins haar grenzen kent en
daarom niet te gewichtig doet of zich aan te grote problemen waagt. Het boek is
daardoor niet geforceerd. Het is echter voor een serieuze roman niet belangrijk, en
voor ontspanningsliteratuur niet boeiend genoeg.
Kees Klap.

Leo Uittenboogaard, Jeus. Ad. M.C. Stok, Zuid-Holl.
Uitgeversmaatschappij, Den Haag.
Een boek met illustraties van Anton Piek: dus een manuscript, waarin de uitgever
iets heeft gezien! - Ds Hogenbirk, de schrijver van Neveldijk, zei eens: ‘Preeken
lezen de menschen niet meer; nu preek ik maar door middel van mijn novellen’. Is
in den auteur van Jeus een R.K. geestelijke aan 't woord, die er ook zoo over denkt?
Jeus (Jozef) is het derde kind van een pakhuisknecht uit de omgeving van 's
Heerenberg. Reeds in de wieg gebeuren er rondom hem allerlei wonderen: moeder
vindt daar een rammelaar van onbekende herkomst; een geheimzinnig bloemkransje;
zij ziet hoe de wieg staat te schommelen, ofschoon het kind onbeweeglijk ligt te
slapen. Verklaring: Jeus is in staat, z'n lichaam te verlaten, te spelen met z'n vriendjes
de engeltjes en wandelingen te maken met ‘de Lange’, z'n beschermengel.
Jeus groeit op tot een school-dom jochie, dat het vermogen bezit, honden en
krankzinnigen te temmen, door aanraking weet hij z'n aardsche vriendjes in een
bovennatuurlijke slaap te brengen, zoodat ze op de wolken verstoppertje spelen en
pas - heel aards verbaasd - wakker worden als ze drijfnat doorregend zijn en van de
zware onweersbui niets hebben gemerkt. Ondanks al deze en nog veel andere
wonderen weet Jeus onze belangstelling niet te wekken. Heel dit
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ouderwetsch-aandoende vermoeiende boek, geschreven in het dialect van de Lijmers,
laat zich nog het best waardeeren wanneer men het tracht te lezen als de moderne
transpositie van een middeleeuwsche heiligen-legende.
Jeus' moeder b.v. krijgt visioenen, geneest de wond van een kankergezwel met
kruiden en gebeden, terwijl God door haar jongen tot haar spreekt en 't kind al van
te voren weet, wie er gauw zal sterven. Voor protestanten heeft het boek weinig
bekoring. Merkwaardig is, dat in dezen tijd van verhoogde Maria-verering, de
Moedermaagd geen rol speelt; dat Jeus twijfelt aan het vagevuur; en dat in het
recensie-exemplaar de laatste vier pagina's keurig weggesneden zijn, zoodat de laatste
zin op blz 270 niet afloopt en eindigt zonder punt.
G.K.-v.d. B.

Adriaan van der Veen, Jacht in de diepte. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage
1947.
Deze bundel bevat 11 fantasieën, geschreven tussen '35 en '46. Proza als dit reikt
naar poëzie, door de concentratie, het gewicht dat elk woord draagt. Het heeft veel
van dromen. Maar het fantastische wordt nog versterkt doordat die dromen schijnbaar
opgetekend zijn voordat de reflectie haar ordenende invloed begon. De schijn bedriegt
natuurlijk. Een droom is even diep als argeloos. Maar dit proza is weergaloos
overwogen, kruising van fantasie en kunstverstand. Het is, naar de regels van het
métier, surrealistisch. Het doet - van de mens, niet van de woordkunstenaar uit bezien
- subrealistisch, onderwereldlijk aan. De mens, de ik, is verdwaald, prijsgegeven aan
chaos en geweld. Maar één ding heeft hij behouden: het beeldend vermogen. Dat
maakt de lectuur van deze drie schetsen zo boeiend. Een aparte plaats nemen de beide
laatste in. Men zou deze
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‘dromen’ kunnen duiden. ‘De man op de toren’ draagt visioenen van mensenslachting
en stuurloze techniek. ‘Poppekoppen’ tekent hoe de slaafse ik door poppen wordt
vermoord. Hier is meer dan associaties. Er is een plan, een embryo van een vertelling.
Maar weer treft het me: het embryo is wel uiterst geraffineerd van vorm. - Dit zijn
kleine meesterwerken. Alleen meen ik de gevaarlijke nabijheid van Kafka te
bespeuren. Het zou jammer zijn als Van der Veen deze fascinerende verteller niet
wist te ontkomen. Voorbeelden trekken, maar epigonen rekken!
Ou.

Walter Brandligt. De kromme Voorzienigheid. Een bundel nagelaten werk
met bijdragen over de schrijver door C.J. Kelk en Joh. v.d. Woude - A.W.
Bruna en Zoon, Utrecht.
Het moet een ondankbare en moeilijke taak zijn, nagelaten werk van een jong
gestorven schrijver te keuren, te schiften en uit te geven. Het kàn een taak van
dankbaarheid jegens de gestorvene zijn en zo moeten we deze bundeling van werk
van de in het verzet omgekomen Walter Brandligt ook opvatten. In zijn uitvoerige
inleiding schetst de heer Kelk Brandligt als de man van de daad, voor wie ook het
schrijven daad was, tot de nood het schrijven verdrong voor directe actie.
Het is jammer dat het thans gebundelde werk slechts een gebrekkige en
ontoereikende vormgeving is van de levensliefde, die zijn vrienden in Brandligt
gekend hebben. Het merendeel van deze verhalen is in de manier blijven steken en
onzeker van toon. Er schuilt een eigenaardige halfslachtigheid in, die de kunst doet
mislukken en de ernst droog en onwezenlijk maakt. Dit slingeren van de toon maakt
het poppenspel volkomen ongenietbaar. Brandligt is geen realist geweest. Het
indringen door de verbeelding in vreemde toestanden en personen schijnt hem niet
gelegen te hebben. Het gaafst is zijn werk waar de eigen problematiek naar voren
komt. Er is één verhaal in de bundel, het eerste, dat geslaagd mag heten, een
ik-verhaal. Het thema is: de aarzeling tussen een verboden verhouding met een jonge
vrouw en het heilige zoals hij dat vindt in een stille kapel; tussen drift en liefde. De
drift wint. Het is een verborgen consequentie: God is immers verborgen, het Woord
is ontledigd, bijbelklank geworden, gebonden aan een besloten plaats. Maar de
begeerte is werkelijk en alom tegenwoordig.
Mijn voorzichtige conclusie is dat Brandligt, die van orthodox-protestantse
herkomst is, niet heeft kunnen loskomen van het geloof en het Woord, en dat deze
slepend geworden binding hem gehinderd heeft in zijn ontplooiing.
De prachtig verzorgde uitgave eert de mens die leven en rechtvaardigheid stelde
boven vormgeving. Als zodanig verdient ze respect.
Ou.

Poëzie
Jan G. Elburg. Serenade poor Lena. W.L. Salm & Co. Amsterdam 1941.
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Deze dichter is van de leerlingen van de Amsterdamse school de man met het meest
persoonlijke geluid. Zijn verzen dragen een sterk intellectualistisch karakter met een
overgevoelige ondertoon. De waarneming van buiten- en binnenwereld is een scherpe
en dank zij een goede zelfcritiek werden de verzen niet eerder aan de openbaarheid
prijs gegeven dan op een peil, waarop elk vers de toets van aesthetische maatstaven
kon doorstaan. Meer persoonlijkheid zijnde dan Van der Molen en Schuchart komt
de dichter tot een duidelijker, echter zelfbelijdenis dan deze, zonder zich echter
daarbij te verstarren in een ‘af’-zijn. Een gunstig wisselspel tussen intellect en gevoel
houdt de weg vrij voor de zang.
Ondanks alle erotiek is er in deze dichter een ascetische trek en blijkt hij de de
dichter noodzakelijke zelfbeheersing te kunnen opbrengen.
Het zou mij niet verwonderen, wanneer wij hier - evenals bij Den Brabander - te
doen hebben met de invloed van een calvinistische traditie, waarheen ook het
mannelijk protest tegen God verwijst. De tragische spanning waaruit dit dichterschap
resulteert is in elk geval die tussen een perfectionistische en relationistische
mentaliteit.
P.A.H.

Max Schuchart, Sprekend mijzelf, gedichten. Meulenhoff, Amsterdam,
‘De Ceder’, deel V.
Als bij alle leerlingen der Amsterdamse school moet men ook bij het doorlezen van
deze bundel nogal eens de hoed lichten voor diverse meesters, waaronder ook oudere
als Greshoff.
Schuchart is zeker niet van talent verstoken. Evenals Van der Molen versifieert
hij vrij gemakkelijk en glad, gebruik makend van zeer voor de hand liggende vormen
en rijmen.
Het tragische levensgevoel komt bij deze dichter echter meer dan bij de zo juist
genoemde op rekening van een verlengde puberteit, die zich o.m. ook uit in een
duidelijke divergentie tussen sexualiteit en erotiek. Daarnaast is een behoorlijke aan-
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dacht voor het sociale aanwezig, die hem soms een vrij goed vers over
maatschappelijke misstanden doet schrijven en soms ook de grondtoon vormt van
de op het hollands landschap geïnspireerde verzen, uit het slot van de bundel. In
poëzietechnisch opzicht zijn deze de beste van het hier verzamelde werk.
Wanneer de dichter zich nog meer weet te distanciëren van de ongeschreven wet
voor het huidige dichterschap, die wijn en vrouwen gebiedt, zien wij goede
ontwikkelingsmogelijkheden.
Enige vertalingen, die werden opgenomen worden ontsierd door bepaald lelijke
woordkeus. De kwatrijnen zijn een zoveelste aftreksel van Omar Khayyam.
P.A.H.

W.J. van der Molen, Gered voor vannacht. Uitgevers Mij. G.A. van
Oorschot, Amsterdam 1946.
Ook deze bundel is een typisch voorbeeld van de werkwijze van de tweede generatie
van leerlingen der Amsterdamse school. De pessimistische levensinstelling van
Bloem is hier een huwelijk aangegaan met de macabere visie van een Gerard den
Brabander. Waar de dichter het métier uitstekend beheerst is het resultaat een glad
vers met een naargeestige inhoud, drijvend op de collectieve symbolen van deze
generatie: puin, roet, as, binnenwegen, verminking en drank. Deze vormen de
uitdrukking van de negatieve mentaliteit, terwijl de zeer schraal aanwezige positieve
pool leentjebuur speelt bij Engelman en Aafjes en af en toe zich kwistig weet te
bedienen van kristal, anemoon en anjelier. Samenvattend:
Van der Molen is ongetwijfeld een dichter met talent, verdere rijping vraagt
allereerst een persoonlijke verwerking der algemene attributen. Met zijn levensgevoel
schiet de lezer niets op, integendeel.
Als vrijwel alle bundels van deze tijd legt men ook deze terzijde met een naar
gevoel en met de verzuchting: Wanneer wordt het eindelijk lente in Hollands tuin
der poëzie?
P.A.H.

Willem Frederik Hermans, Horror Coeli en andere gedichten. Uitg.
Meulenhoff, A'dam. ‘De Ceder’ deel VI.
Het negativistische levensgevoel van onze tijd wordt hierin sterk door irrationalistische
elementen verbeeld. In zoverre betekent het werk van Hermans een overwinning op
de Amsterdamse School, die meer door een rationalistische instelling was en is
gekwalificeerd.
Wat de mentaliteit betreft zien wij de dichter krampachtig pogingen ondernemen
ook in poëticis getuigenis af te leggen van zijn existentialistische levensbeschouwing,
vooral in de laatste afdeling van de bundel: ‘Kussen door een rag van woorden’. Het
komt ons voor dat deze krampachtigheid niet zozeer teruggaat op een niet kunnen
beleven van deze overtuiging - dit is nl. mede door zijn narcisme voldoende
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gewaarborgd - als wel op het feit dat Hermans meer begaafd is als criticus dan als
dichter.
P.A.H.

Gerard Diels, Het Doornen Zeel, gedichten, Meulenhoff, ‘de Ceder’, deel
III.
In deze bundel debuteert een dichter, die naar de leeftijd gerekend behoort tot de
generatie van Den Brabander c.s.
De verbeeldingskracht en de poëtische vormgeving zijn zeer exuberant en dragen
een uitgesproken expressionistisch stempel.
Het levensgevoel van deze moderne pur sang romanticus benadert men het beste
door vergelijking met de Spanjaard Federico Garcia Lorca, uit wiens oeuvre Diels
door zielsverwantschap gedreven enkele verzen op zeer bekwame wijze in de
Nederlandse taal overbracht.
Een breed deinende emotionaliteit en hartstochtelijkheid kenmerken deze doorgaans
langademige verzen vol gewaagde beeldspraak.
Enkele verzen zijn van bescheidener afmetingen en vallen op door hun sterke
affectieve geladenheid en hun samengebalde beelding, die soms aan de lagere regionen
van het leven wordt ontleend, zoals het bekend gewordene:
Reinig mij van het volk,
dat schetterend van vreugde,
ons een getande dolk
tussen de schouders stiet,
en dat, als straks de vrees
voor hun ontbindend vlees
galgen verrijzen ziet,
als een verlepte vrouw
in het gemerkte bed,
zich af zal sponzen met
de walgelijkste aller deugden,
het jammerend berouw.

Als alle rhetors ontkomt ook Diels niet aan een soms zeer belachelijk aandoende
gemaniereerdheid, bijv. in de titel, waarhij een substantief op zeer ongewone wijze
tot adjectief maakt.
In elk geval doet zijn figuur sympathiek aan. Na de vele dichtende barjochies
hebben wij hier tenminste een man met de mentaliteit van een stierenvechter, ook al
slaat ons schrik en ergernis om het hart wanneer hij God in de arena denkt te kunnen
bestrijden.
P.A.H.
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Francisco de Quevedo, Psalmos. De psalmen van Quevedo, vertaald door
Gerard Diels. Meulenhoff, ‘de Ceder’, deel XI.
Na Hendrik de Vries en L.Th. Lehmann, twee dichters met wie hij een
extreem-irrationalistische levensvisie gegemeen heeft, treedt thans Gerard Diels op
als vertolker van de Spaanse stem in onze litteratuur. Het felle, verbetene, snel in
uitersten doorslaande dat deze dichter temperamenteel kenmerkt praedisponeerde
hem tot het voelen van verwantschap met de Spaanse ziel, die zich naar Schubarts
woord typeert door haar ‘cultuur van het oneindige’ met haar voorliefde voor heftige
explosies en doorlevingsvormen in grootse verhoudingen. Quevedo, hidalgo en
scholastisch theoloog, met Cervantes een der litteraire exponenten van de Spaanse
gouden eeuw, ontlaadde zijn religieuze spanningen, bepaald door de polen hoogmoed
(i.c. Spaanse trots) en christelijke ootmoed in ‘Psalmos’, welke met de
Oud-testamentische psalmen vooral gemeen hebben het besef tegenover een
persoonlijk jaloers God te staan. In bovengenoemde bundel staan deze Psalmos in
extenso opgenomen met op de bladzijde er tegenover de vertaling - doorgaans een
voortreffelijke - van Diels.
Voor de keus en de ‘overtaling’ (om de verhelderende term van Ter Braak te
gebruiken) hebben wij niets dan lof.
Dit is een der beste delen van de Cederreeks.
P.A.H.

Hanno van Wagenvoorde, Karillon van November, Em. Querido,
Amsterdam 1946.
Dit gedicht doet nogal literair aan, het heeft een wel wat zwaarwichtige pose, zonder
dat zich een eigen stijl en een eigen levensvisie duidelijk manifesteren. Het is alles
wat te zwaar, te ‘onheilzwanger’; je gelooft het niet helemaal. De veelheid van
poëtische woorden en niet altijd zuivere beelden werkt verwarrend: het is lastig uit
al deze klanken de melodie te leren kennen. De titel is dan ook lang niet slecht
gevonden. Van Wagenvoorde vindt in de November-tijd het beeld van zijn eigen
stemming: berouw over het verkwisten van een hem geschonken zuivere liefde;
berouw over het roekeloos verspillen der levenswaarden. Maar volkomen duidelijk
is de zaak mij bij 't lezen niet geworden. Het geheel eindigt met twee verzen die
‘open’ zijn en geen enjambementen bevatten. Om die twee verzen ben ik blij het
boekje te bezitten. Ze zijn simpel en heel mooi.
J. van D.

Joannes Reddingius, Uit de diepte, De Tijdstroom, Lochem 1946.
Reddingius behoort tot die personen, die nimmer tot de verbeelding van het grote
publiek spreken. Zijn stijlvolle, aristocratische en toch zo beminnelijke levenshouding
was, naast adeldom van geest, de uitdrukking van een idealistisch, altijd min of meer
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pantheïstisch gericht humanisme, dat soms het christendom zeer dicht naderde. Zijn
gedichten, in vele bundels verzameld, geven getuigenis van een wijsgerige instelling,
die, typerend voor het humanisme, steeds weer de neiging vertoont, in religie over
te gaan. Daarin schuilt voor de christen iets zeer tragisch: hoe graag zag deze de
ogenschijnlijk zo smalle kloof overbrugd. Want welk een afstand tussen enerzijds
materialistisch heidendom. Machiavellistische onbeschaamdheid en moderne
genotsfilosofie, en anderzijds het ideeënstelsel en de levenshouding van de religieuze
humanist. Maar het leven kent zijn groot en bitter ‘en toch’. Reddingius stierf in
1944, 71 jaar oud. ‘Uit de diepte’ is zijn laatste bundel. Er manifesteert zich niet een
verrassende vernieuwing in van dit zichzelf steeds gelijkgebleven, evenwichtig
dichterschap. Maar het vormt er wel een waardige afsluiting van. Dichter en werk
vertegenwoordigen een wereld, die wij, na twee maal wereldbrand, ons nauwelijks
meer kunnen indenken. Wat na lezing achterblijft is weemoed en heimwee. Toch:
ieder verdriet om een weggewiste herinnering aan het verloren paradijs wordt
weggenomen door de afglans van het Nieuw Jeruzalem, dat sinds de Herrijzenis aan
de aardse kim verrezen staat.
J. van D.

Top Naeff, Klein Witboek, (verzen 1940-1945). D.A. Daamens Uitg.-mij.
N.V., 's Gravenhage, 1947.
De keuze van een titel voor een verzenbundel is als de naamgeving aan een kind,
(soms vóór de geboorte al, soms daarna): ‘deze zal heten...’ Maar altijd moet er iets
in zijn van de Oudtestamentische naamgeving, die, in de naam, de kern raakt, het
wezen van wat geboren zal worden of geboren is, en dan pas zijn wezen openbaart.
In deze zin is de titel ‘Klein Witboek’ adaequaat te noemen met de inhoud dezer
verzen: Een witboek is een protest tegen de (wan-) daden van de vijand,
verantwoording en rechtvaardiging van eigen houding tegenover hem. Maar het is
de titel voor een bundel verzen en zijn deze inderdaad een poëtisch protest? Felle
verontwaardiging, waarachtig mede-lijden, soms zich verdiepend tot mede-bidden
in Paulinische zin alsof ik mede-gevangene ben, óók ver-
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honger, óók lichamelijk en geestelijk) getrapt word, óók ‘tussen muur en geweerloop’
sta, het is wel voelbaar tussen de regels door, maar vaak slechts hier en daar doet het
een geheel gedicht geboren worden. Een enkel voorbeeld daarvan: kleinzielige,
krachteloos makende verdeeldheid vóór de bezetting, moet mede gesignaleerd worden
in een Witboek, omdat dat mee een der oorzaken was, waardoor het geweld van de
vijand toe kon slaan. Verontwaardiging daarover, verhevigd tot een kreet om
gemeenschap van hart tot hart, riep inderdaad de stem der poëzie op in (enkele strofen
van) het vers ‘Vandaag’ (reeds eerder gepubliceerd o.a. in ‘Dichters van het jaar’
1938) beginnend met
Dit uitwas aan den tijd
Waarin wij leven moeten,
In horden en in stoeten,
Elk in zijn eenzaamheid,

en eindigend met het bekende (en helaas ook nu weer vaak te citeren)
De wereld ligt in nood.
Daar staat een kind te schreien,
Raapt, helden der partijen,
Zijn vlieger uit de goot.

Zo zijn er meer gedichten in deze bundel, maar het blijven er enkele. Ik noem
‘Russische Krijgsgevangene’, dat onvergetelijk is, ook al heb je 't zelf niet gezien
(en is dat niet een der criteria voor een werkelijk gedicht?). Zo ook ‘Vluchteling’.
Maar daarmee is het dan ook zo ongeveer afgelopen. Zelfs in een vers als ‘De
Moeders’, in de eerste strofen zo ‘Paulinisch’-poëtisch (zie boven), brengt de poëtische
stem het niet ‘tot een goed einde’, maar gaat op de ‘valse’ stembanden spreken, wordt
schor en krast, als zij de moeders der jonge gefusilleerden, (met wie zij inderdaad
zó had meegebeden, dat haar gebed tot een gedicht werd) aldus dankt voor het ‘eerlijk
deel’ dat zij ‘kreeg aan het moederlot’:
En of ik u, in uwen nood moest danken Voor dier gevoelens ongekenden schat.
(curs. van mij).
Voor dit gedicht is dat inderdaad ‘ten
slot-te’, het valt even keisteen-hard, zó,
dat je 't voorgaande gebed er haast om
vergeten zou.
En wat te zeggen van 't begin van ‘In
den trein over het viaduct’:
Het is alsof uw wonden al geheeld zijn,
Rampzalig Rotterdam......
Gij ligt daar naakt, aan 't gruwelstuk
ontheven.

Dit herinnert toch wel wat al te veel aan de ‘poëtische’ stem uit de tijd na een andere
bezetting, de Franse te-weten.
Wat is de totaal-indruk, die je krijgt, als de bundel is toegeslagen, nadat je vers na
vers doorluisterd hebt? Want dit laatste moet gebeuren. Het 9de gebod, niemand
onverhoord veroordelen of helpen veroordelen, geldt ook t.o.v. het recenseren van
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een bundel verzen, die doorluisterd willen zijn naar hun aard, ook al zou je, na het
gedaan te hebben, een tijdje doof zijn, (vanwege veel gekras en namaak-getoeter).
Niettemin: meer gehoorzaamheid aan 't 9-de gebod in dezen, zou een eind maken
aan veel oppervlakkige rechtstreekse en nog oppervlakkiger papegaaien-critiek (en,
economisch gevolg, aan papierverspilling).
Mijn, aldus verkregen, totaal-indruk van deze bundel gaf me de sensatie van een
egaal-groene weide, onder donkere lucht, waarin maar zo nu en dan een enkele felle
dotterbloem oplicht, of van een grauwe zee, wel bewogen, fel bewogen zelfs, maar
die het niet verder brengt, dan tot hier en daar even een felle, witte schuimkop (i.c.
het werkelijk goede gedicht).
Wat is hiervan de oorzaak? Hoe komt het, dat het rhythme van een ontroering,
een sensatie, een beleving of wat ook, dat in het werk van de prozaïste Top Naeff
toch die verinnigde periode-golving brengt, zich in het werk van de dichteres Top
Naeff niet, of slechts hier en daar, intensiveert tot de wending van strofen om
rijmwoorden, die, binnen het poëtisch geheel, zijn als vragende stem, waarop ‘als
vanzelf’ een antwoordende echo resoneert? (want daaraan herkent men het ‘gezochte’
of ‘gekregen’ rijmwoord).
Het speuren naar die oorzaken zou stof leveren voor een essay. Slechts een enkele
mogelijke oorzaak wil ik aanstippen, waarin, verzwegen, tegelijk zijn meegegeven
vragen als ‘Wat is het verschil tussen proza en poëzie?’, ‘Kan eenzelfde beleving de
stoot geven tot een roman, een novelle, een gedicht?’, ‘Is het tenslotte alleen het
dichten, dat alle mogelijkheden, die een taal in zich besloten houdt, ontsluit?’
Dit laatste is zeker geen kwestie van techniek alleen, maar van aanleg, groei enz.
en kan alleen bij benadering beantwoord worden door een poëtica, die de hulp der
psychologie inroept (der aesthetische psychologie dan!).
M.i. ligt het bij deze prozaïste-dichteres zo: soms doorleeft ze een zo hevige en
plotselinge spanning, dat die niet anders afgereageerd kàn worden, dan in een gedicht,
(en dàn ontstaat er een goed vers), doch deze ‘doorbraak’ is uiteraard zeldzaam,
temeer daar zij zich ook nog op andere wijze literair kan uiten, dan op de wijze der
poëzie. Hier komt bij: zij is een
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prozaïste der herinnering. ‘Schoolydillen’ bijv. ‘Letje’, ‘De Dochter’ zijn wel geen
historische romans, maar toch schrijft zij uit de herinnering, uit het verleden en haar
poëtisch vormgevingsvermogen blijkt niet sterk genoeg om, in directe reactie op een
fel-aangrijpend tijdsgebeuren, meer dan een enkel goed gedicht te doen ontstaan.
Hier geldt, wat zij zelf zegt (in ‘In den beginne was het Woord’) t.o.v. frase en leus:
Het zwijgend hart dreigt te bezwijken, Dat in woords strikken hangt verward.
Karel v. D.

Lidy van Eijsselsteijn, Gebied zonder grens. H.P. Leopolds Uitg. Mij, den
Haag, MCMXLVII.
Vergis ik mij niet, dan behoor je, om in protestants-christelijke, literaire kringen voor
vol te worden aangezien, met veel autoriteit te verkondigen, dat het met de protestantse
letteren maar niks gedaan is. Eenzelfde verschijnsel doet zich voor bij de
niet-christelijke letteren, waar het bon ton is, te beweren dat de Nederlandse literatuur
niet op Europees peil staat. Hoe dwaas is dit alles. Het is zinloos, een peil na te jagen,
omdat het helemaal niet om peil begonnen is. Elke levenskring heeft een bepaald
karakter. Het komt er maar op aan, dit karakter zo zuiver mogelijk gestalte te geven.
Wij moeten in onze literatuur zo nauwgezet mogelijk uitbeelden en tevens mededelen,
wat er in ons leeft, omdat wij de eenzaamheid moeten overwinnen. Dit is een eis die
de liefde stelt. En dan kan het zijn, dat het technisch geraffineerde vers een leegheid
van leven openbaart, die het vers oneindig onbelangrijker maakt dan het met zoveel
minder raffinement geschreven gedicht, dat voortkomt uit het hart van een rijk levend
mens. Dit wil volstrekt niet zeggen, dat techniek onbelangrijk is. Kwaliteit is eis.
Het is een kwestie van orde. Wat het zwaarst is, moet ook het zwaarst wegen. Het
eerste gebod, ook in de letteren, is dit: dat wij, als auteurs, ons leven stellen onder
de tucht van de wet, dat wij gelovig moeten zijn. En slechts dán wordt de kwaliteit
een tweede gebod, aan het eerste gelijk. Maak van dit gebod een eerste en het wordt
zinloos. André Gide, al heeft hij de Nobel-prijs gewonnen, is onbelangrijk, want hij
is geen christen.
‘Gebied zonder grens’ is een rijke bundel, die getuigt van een verbeten worstelen,
een vol-uit leven, een gevecht om de eeuwige waarden van het leven. En deze bundel
demonstreert de juistheid van wat ik hierboven zei: dat het tweede gebod aan het
eerste gelijk is. Want doordat deze bundel van een zo groot vakmanschap getuigt,
overtuigt hij de lezer en brengen zijn verzen dát tot stand, wat zij beogen: het hart
van de lezer te ontroeren. Deze ontroering is rijk aan positieve waarden.
Lidy van Eijsselsteijn is een sterk lyrisch talent. Haar vers is verrassend van
rhythmiek, boeiend en hartstochtelijk. Ik noemde haar elders een de woestijn
ingejaagde; ik kan haar niet beter typeren. Opgejaagd en ontembaar. Haar stem weent
en klaagt, zingt en prijst, zoals alleen een vrouwestem kan doen: zonder voorbehoud,
in volkomen overgave, soms ook buiten verhouding.
Ik geloof niet in het hier beleden gebied zonder grens, in een vrij rijk van de geest,
in een patria zonder contouren. Het hart, aan de omkluizing van ruimte en tijd
ontstegen, neemt de eigen grenzen mee, het eigen kwaad en dus ook de eigen doem.
Maar wat doet het er toe? In dit verband is de dwaling niets en het geloof alles.
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Ik zie af van citeren, omdat ik zovéél zou willen citeren. Ik bewonder de
vormgeving; ik ben onder de bekoring geraakt van de grilige muziek van deze tedere,
soms zo oneindig droeve en mateloos verlangende verzen. Ik beken hier zonder
schaamte, dat ik wel blind zal zijn geworden voor de zwakheden van deze poëzie;
ik weet immers ook, dat de liefste niet volmaakt is, zonder dat ik dit met het hart
vermag te ervaren. En het helpt al bitter weinig, of men zich daarvoor schaamt.
Lidy van Eijsselsteijn heeft zich met ‘Gebied zonder grens’ onder de belangrijke
dichters van het Nederland-van-nu geschaard.
J.v.D.

Jan Spierdijk, Sonnetten en andere Verzen. Bayard Reeks. Uitg. F.G.
Kroonder, Bussum. 1946.
Het thema der sonnetten is oud: liefde, liefdes genot, haar bittere nasmaak, die een
afscheid voorbereidt.
Welke liefde Jan Spierdijk bedoelt, zegt hij onomwonden, d.w.z. zonder er doekjes
van romantiek om te winden. Zijn liefde is n.l. slechts hartstocht.
(Want) in de liefde zijn de reizen kort,
Wanneer men hen bij tijd en ruimte meet.
De lente drijft voorbij, een hart verdort,
Voordat het ander nog van welken weet.
Wat geeft het, of het nog opstandig mort,
Het wordt wel dor onder een herfst van leed.
En later:
De liefde laat zich in een nacht beleven
En wordt des daags ontredderd en ontwijd.
Doch wie een uur vol overgave leven,
Proeven de liefde in haar eeuwigheid.
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Ook 't woord eeuwigheid, is hier, evenals het woord liefde, gedevalueerd: de liefde
en de eeuwigheid hebben gelukkig meer te geven dan het genot van slechts een uur
overgave. Geen wonder dat weemoed en overgevoeligheid hier overwegen.
Lees het vers: Dierbaar Landschap en Jan Spierdijk toont zich hier spiernaakt in
zijn visie op de vrouw. 't Is een goed sonnet, want deze dichter is een knap ‘vakman’;
vorm en inhoud corresponderen heel zuiver op elkaar. Maar de vrouw devalueert bij
hem tot niets meer dan de schoonheid van een landschap, waarin hij kosmische
parallellen heel kunstig en gevoelig geniet.
Van de andere verzen wijzen we op enkele ‘in memoriam's’; zijn fort ligt in de
sonnetten.
A.W.

Robert Franquinet, Charaksis, gedichten. Uitg. A.A.M. Stols,
's-Gravenhage.
Alle critiek heeft een sterk, meestal te sterk subjectief element. Ik houd helemaal
niet van deze verzen; te recht of ten onrechte?
Als ik lees in de colophon: ‘Deze bundel werd samengesteld uit clandestien
verschenen plaquettes...’ dan denk ik: Zit 't hem daarin? Heeft de dichter zich moeten
verheimelijken achter een soort code-taal, want hier zijn bladzijden te over, waarin
ik de weg niet weet.
Hier is veel reminiscentie aan de zware maatgang van Van de Woestijnes verzen;
hier is de meester, dunkt me, geïmiteerd zonder dat de moeizame dracht der woorden
en beelden zijn schoonheid scheppend weet nabij te komen. Hier is de jongleur, die
zich vertilt aan de overgeleverde zware gewichten, een spel, vermoeiend en vervelend
om te zien: ‘Words, words, words...’
Een staaltje van wat ik bedoel?

Rembrandt.
Van uit de oermist en de stilte der woestijnen,
uit welke schoot gescheurd, door welke kracht gebaard?
heeft zich de engel met het dier gepaard
en grift mijn handen vol bloedrode lijnen.
Die tweede regel is een rhetorische wending, à la de grote meester V.d. Woestijne. Maar - zegt u deze groteske
beeldspraak iets omtrent Rembrandt?
We horen verder:
Voor wie zichzelf verdeelt in lam en zwaard
schreeuwt eindeloos de diepte der ravijnen,
het zeeschuim tussen sterren en dolfijnen
valt uit de eeuwen, in hunnen droom vergaard.
Lezer, de hand op 't hart: snapt u dit
schijn-diepzee-achtige geklodder?
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Finale:
En niemand heeft de donkere lijnen
van het mysterie in de dingen zó aanvaard
en is in deze waanzin blindgestaard
als wie het door zijn handen voelde schijnen.

Er zijn lieden die - ik heb deze dichter horen prijzen - zulke overdonderingen als
kerkgangers vol eerbied voor des predikanten schreeuw-rhetorica in stilheid aanhoren.
Ik vind dit bundeltje kostelijk uitgegeven.
A.W.

E.G. v. Heusden, Vluchthaven, Gedichten, L.J. Veen's Uitgeversmij,
Amsterdam.
Robert Franquinet heeft een eigen stijl, maar 't is er de stijl ook naar. E.G. v. Heusden
zoekt en tast nog naar 't eigen geluid; hij is mij daarin sympathieker dan de
eerstgenoemde; hij is tenminste te verstaan. Hij opent zijn ‘Vluchthaven’ met ‘De
Beeldhouwers der gargouilles’. Wat een hoge greep van zo'n jonge dichter: hij wil
hier eenvoudig belijden: dat hij diep in zich weet ‘een wervelende val van strijdende
engelen, de worsteling van Lucifer en Gabriël’. Hij schrijft tijdverzen waarin we de
rhetorica der opgezweepte beeldspraak voelen als onmacht. 't Meest sympathiek is
zijn ‘ad mortem patris’, waarin de gargouilles weerkeren:
Ik weet niet hoe demonen jouw bezochten, want geen ontkomt de donkre harde macht
van de gargouilles, die in wulpse bochten zich wringen door mijn hart bij dag en
nacht.
Zwak, heel zwak, is zijn heenwijzen naar Christus, als hij zegt:
‘Vergeet ge dan het schuldloos lam,
dit nieuwe hart, die warme vlam,
die eens voor mij ter wereld kwam
en voor u allen weder ging?
Leeft zelfs niet die herinnering?

Komisch doet hier en daar aan zijn ballade: Het kind in de gierput.
Ik vraag u: hoe is dat diertje in Gods naam zo gelopen,
dat het zo smadelijk in die gierput is verzopen:
De groene blubber als de modder aan een zwijn.
Wat moet dat kind verschrikkelijk gestikt zijn.

Ontmoeting. Jaargang 2

186
Wat is het moeilijk om eenvoudig te vertellen - op rijm; het straatlied mag zo zingen,
maar: de dichter Van Heusden valt er gemakzuchtig naar toe. Van Heusden is het
meest geslaagd in zijn ‘Lucas van Leyden’, de stervende schilder schetsend in een
klein bestek, al is het slot weer maak-werk.
A.W.

Frans Muller, Gedichten. Schildpadreeks No. XXXII, Uitg. A.W. Bruna
en Zoon, Utrecht.
Blijkbaar - zie de stofomslag - is Frans Muller een beschermeling van Anton van
Duinkerken, die hem ook een gunstige recensie meegeeft. Het wordt al meer en meer
gewoonte dat òf de uitgever òf een beschermheer een nieuwe uitgave vergezelt met
een bewonderende toe-knik. De recensent kan eigenlijk volstaan met te zeggen: lees
het stofomslag of het prospectus; tenzij hij het er helemaal niet mee eens is.
Anton v. D. zegt: ‘Het vers van Muller is welbewust anti-barbaars. Hiermede
strookt ook de sierlijke melodieusheid van de versvorm.’
Waarom zegt Van Duinkerken dit zo negatief: welbewust anti-barbaars? Kent u,
lezer, verzen die onbewust barbaars zijn? Die zijn dan absoluut dood geboren. Verzen
mogen rauw zijn als Du Perrons ‘Gebed tot de harde dood’, barbaars sluit alle
dichterlijkheid uit, naar een uiterst-linkse of een uiterst-rechtse kant. Ter zake.
Frans Muller schrijft een gaaf vers, niet diep, niet verrassend, maar bekorend door,
zoals Van Duinkerken zegt, zijn zangerigheid; daarom geeft hij verzen als ‘Het
Blauw’ waarin hij jongleert met bloemennamen en hij is een geraffineerd kenner van
de nuancen der kleuren, want hij zegt:
Dus kenners, kiest uw woorden uiterst fijn,
Gij weet, wat kleur- en smaaknuancen zijn.
En zeg mij niet: ‘hoe blank zijn hare borsten,’
Maar zeg mij dus, hóé blank haar borsten zijn!

't Blijft oppervlakkig maar van een zachtglanzende soort; aan de ‘woordkunst’ der
tachtigers doet deze gesoigneerde dichter ons denken, die ‘de dans der idee’ bemint,
zonder ons zijn ideeën te verwoorden. Sympathiek toch, deze verzen van een ‘schuwe
vertedering’, zoals Van Duinkerken zegt, al kan de stilte hier licht ‘verburgerlijken’,
als we die teveel koesteren ‘zo, zonder liefde, levensdoel of vragen.’
A.W.

Hans Warren, Pastorale. Uitg. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage.
Jan Vermeulen, Vergeefse Herfst. Uitg. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage.
Ondanks deze apocalyptische tijd verandert er niets aan wat twee jonge mensen
samen beleven in de lente der ontluikende liefde. Dus zullen er - gelukkig - pastorales
blijven en pastorales gedicht worden en - uitgegeven b.v. door Stols, die al zoveel
jonge dichters aan een plek hielp om publiek te zingen.
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't Is niet kwaad; het is zo iets als een zomervacantie op de rivier, ergens in de
Achterhoek van Overijsel, waar je de wereld vergeet voor dat idyllisch genot: samen
op de Dinkel b.v. Alleen maar: het is weer zo héél erg:
Ik streel je kleine vaste borst
en bijt tot bloed je mooie mond...

Hans Warren raakte toen in de war; geen wonder; 't was nacht... Hij gaat weg en 't
is nog nacht:
Op mijn lippen proef ik warm het bloed Dat je kussen beten uit mijn mond.
Zij dus ook bijterig. Als er dan maar niet meer gebeurd is met al dat bijten... Voor
zover deze dichter de natuur doet zingen, is hij ons sympathiek; kan hij zeggen, wat
hij ziet - in een lied. Maar hij is zo héél erg gepassionneerd:
Sluit je ogen niet, als mijn blik
Dierlijk verschemerd langs je dwaalt,
Straks zal ik een sarabande spelen,
Alleen voor jou en ruisend als de zee.

Dit is ongerijmd; 't is te hopen dat het toen, tijdens die sarabande, tot een
menselijk-verschemerd zijn gekomen is......
Jan Vermeulens leven heeft zo niets van een pastorale. Hij leeft in zijn herfst, een
vergeefse nog wel.
Wij komen nooit meer 's nachts tesaam.
Het lot hernam zijn blinde loop,
en 's avonds, aan het smalle raam
alleen gelaten, zonder hoop,
volg ik het stijgen van de maan.
Was het voor liefde dan te vroeg?
Sinds zij voorgoed is heengegaan
heb ik aan eenzaamheid genoeg.

‘Voor Milly’ zingt hij zo. En later:
Veel meer dan verzen schrijven zal ik nooit De herfst is dus vermoedelijk niet vergeefs, maar literair vruchtbaar. Het is alles zo
erg sentimenteel, zo Rhynvis-Feithachtig romantisch, dat je je verbaast, hoe al deze
herfstigheden nog een uitgever en heel goed papier konden veroveren. Hoe
weinig-mannelijk, hoe slap-
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lendig dit zoet gevoois is, dat toch wel technisch knap gedaan is, soms, blijkt uit dit
voze gerijm:
Op zomeravonden zit ik te lezen
voor 't open venster in een ‘dun frans’ boek
en ben van eenzaamheid voorgoed genezen
wanneer ik eindlijk geen geluk meer zoek.

De laatste regels van dit boekje luiden:
Ik weet niet waar ik de moed
vandaan haal om eenzaam te zijn.

Warhoofderij, décadent in hoge mate...
A.W.

Adr. Borstlap, Het Werkwoord. Uitgeversbedrijf ‘Edecea’, Hoorn.
Je denkt: wat moet dat worden? Een grammaticale poëzie, die een contradictio in
terminis betekent?
Het eerste liedje heet: Het Werkwoord.
Wij dutten in de kerk.
Jaag ons de banken uit!
Gij geeft de wereld buit
aan ons gehoorzaam werk.

O, is 't dat? Maar - die titel is toch erg ongelukkig gekozen.
De dichter droeg de netto-opbrengst van dit boekje af aan het fonds tot bestrijding
der tuberculose ‘Draagt Elkanders Lasten’, uitgaande van het C.N.V. in Nederland.
Heeft hij aan de werkman denkende, het werkwoord erg passend gevonden? Erg
‘gezocht’.
Een dichter uit orthodox-belijdende kring, die ook nog te veel vast zit aan de
overgeleverde beeldspraak, maar - die toch telkens probeert te komen tot een eigen
stem, een fris ontraditioneel geluid. Wij weten allen dat zelfs dat trachten, al slaagt
het zelden, verblijdend en vooral bevrijdend is. Hij kent ook de humor, die de zwaarste
dingen optilt in een licht verband van rhythmen. Deze verzen zijn nog al ongelijk
van waarde; naast een rhetorisch vloeiend rijmsel een vers, dat treft: De Liftboy b.v.
en daarvan 't slot:
Ach, eeuwig duurt dit wrede spel der kleine cel,
die telkens weer naar boven schiet,
maar nooit reikt tot het hoog gebied
van zon en wind, Gods eigen kind.

Er zijn er meer zo, symbolisch bedoeld als ‘De Scheepsbouwer’ met regels als:
De levenskunst vindt haar behagen
vlak langs de rand van 't avontuur.
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Hij moet erg oppassen voor de al te vlotte maatgang die licht ver-wordt tot een dreun
van geijkte beeldspraak. Het is moedig van de sociaal-voelende dichter ‘Paulus
vandaag’ te laten spreken, maar - 't gaat zo helaas niet; wij blijven nu eenmaal te
veel wandelen in het domineespak van direct herkenbare snit; de wereld ziet het en
- luistert niet meer. Misschien moeten we zelf in ons vers meer ‘wereld’ worden; de
eigen stem opdelven uit de diepte der overkorsting met traditionele beeldspraak; dat
kost veel strijd en veel tijd.
A.W.

Freek van Leeuwen, Wederkomst, 2e druk. Uitg. A.A.M. Stols,
's-Gravenhage. 1946.
De dichter heeft elk der twaalf apostelen in sonnetten geportretteerd. Bijbelse gegevens
doen er niets toe; Freek van Leeuwen heeft het Evangelie geprojecteerd op het vlak
van zijn sociale bewogenheid en décadente aberratie; je ziet hier wat subjectivisme
vermag, 't Ergste is het sonnet Johannes, waar de discipel, die Jezus liefhad, zó door
de meester wordt gezien:
‘Daar waar de wenkbrauwboog de schelp der slapen raakt,
Brandt het geheim van veel doorwaakte nachten.
Daar heeft Mijn mond de bittre vrucht gesmaakt,
Die ik niet noemen dierf in mijn diepste gedachten.

Zo drinkt Jezus in deze ‘Wederkomst’ uit alle bekers der zonden; zo kan het hier
heten:
Ook Ik ging aan mijn tuchtloos hart verloren.
En toch zijn hier - o wondere contrasten - sonnetten, aanvaardbaar als dit:

Zebedeus.
Ik klom al naar het einde van mijn leven Ik was al moe en van de dagen zat.
Ik oogstte 't schraal geluk de schamelen gegeven,
Van zorge en moeiten meer had ik mijn deel gehad.
En een gerucht werd hoorbaar in de stad
Dat d'arme hutten zingend kwam omzweven.
En in mijn hart kwam een ontroering beven...
Het was of ik Uw komst altijd geweten had.
Gij schonkt mij 't Leven dat ik nooit bezat,
Gij streek de twijfel van mijn grijsheid glad,
Laat mij U volgen op Uw lichtend pad.
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Uw Koninkrijk zal ik op aarde niet beleven,
Maar in Uw gulden boek hebt Gij mijn naam geschreven:
Twee zonen heb ik, Heer, U als soldaat gegeven.
A.W.

Diversen
Eric van der Steen, In het huis van den dichter, C.V. Uitgeverij v/h C. de
Boer Jr. Amsterdam, 1947.
Drie zijn er in het huis van den gestorven dichter: twee vrienden van hem, de een
(de ‘ik’ in dit boekje), die een intense belangstelling heeft voor zijn werk en de boeken
ordent, de ander, ingenieur James, (symbool voor 't analyserende, schiftende verstand),
die de nagelaten manuscripten ordent (systematisch!), de derde, Thea, ontwerpster
van japonnen, met intuïtiefzuiver gevoel voor kleur en vorm (symbool van de
aesthetische waardering, vrij van -ismen). Zij is, en hierin schuilt wederom symboliek,
de verloofde van James. Plaats: een kamer met breed raam, dat uitzicht biedt over
weiden, lopend naar de zachte golving van duinen aan den horizon. Tijd: een avond
in Mei, ‘maand van vele regens en nachtegalen’. Maar hier meer van regen, zoals
we die kennen als symbool in 't poëtisch werk van Van der Steen: ‘water is prachtig,
regen leelijk, omdat het ontbonden, dood water is’. De dichter Van der Steen praat
zelf en laat de beide anderen in deze gevoelssfeer filosoferen over 't werk van den
doden dichter en diens beschouwingen en aforismen, d.w.z. over het dichterschap
(van v.d. Steen, als hij dood zal zijn).
Regen, verveling, dood, ontbinding en alleen de kunst, inzonderheid de poëzie is.
Ik weet niet of de schr. beïnvloed is door filosofen als Heidegger en Sartre. Dat doet
er ook niet toe: hetzelfde moderne levensgevoel dat daar zijn wijsgerige vertolking
vindt (het geworpenzijn in een existeren, dat ten dode is bij H, bij S, vervlakkend tot
een soort hedonistisch-aesthetisch atheïsme), grijpt hier gretig naar de genoemde
symbolen. Ziehier een paar uitspraken, die (hoe kan het anders bij een dergelijke
gelijkheid van inzicht en intuïtie) niet vreemd zijn aan de terminologie der
existentiefilosofie:
Dromen zijn verlangens van het lichaam om mee te gaan met de geest,
zijn schaduwen in de kleine, doffe spiegel van het lichaam. Noodlot van
het leven is, dat wij niets weten van de dood, omdat wij anders uit dit
leven, dat dan een straftijd is, zouden breken. Wij gaan levend dood,
daarom is het voor ons, levenden, niet de kwestie: zijn of niet zijn, maar:
zijn náár niet zijn. (curs. van mij). En slapen is gevolg van de verveling
van den geest, die genoeg heeft van wat de zintuigen hem berichten.
Een vervlakking in de richting van een aesthetisch hedonisme: 't pessimisme is de
beste levenshouding, want veel verrassingen zijn dan aangename verrassingen.
Ondertussen, hoewel na blijft werken de suggestie van een fin-de-siècle-sfeer ener
verveelde, oververzadigde cultuur, worden goede dingen gezegd over schilderkunst
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en muziek, over humor en sarcasme en vooral, wat men van 't begin af verwacht,
over 't ontstaan van poëzie. (‘De spanning, die aan het maken van een vers voorafgaat,
ontstaat uit de aanzoemende werveling van de paar duizend woorden, waarover wij
beschikken, en die uit een oneindig aantal gevoelens hun mededanser zoeken’). Als
hij spreekt over ‘het maken van een vers’ vibreert toch een toon van vreugde mee
en is de ‘natuur sterker dan de leer’.
Want tenslotte is Van der Steen allereerst dichter. Ook al was geen auteur vermeld
zou men hem als zodanig herkend hebben, op blz 11 al: in de hoek van de kamer van
den dode speelt een gramofoon ‘een meisje, jaren geleden gestorven, speelt piano,
zoo koud, dat het is of zij al lang dood was toen de gramofoon haar registreerde,
(curs, van mij)... voor het raam blader ik twee boeken zwarte schijven door.’
Ogenblikkelijk hoor je zijn ‘Achterkamer’ (in ‘Nederlandse liedjes’):
Een gramofoon met dertig oude platen
Die laat ik 's avonds spelen, één voor één,
Als 't stil is krijg ik neiging te gaan praten,
en 't helpt je over de verveling heen.
Ik ken ze alle dertig nu van buiten.
Slechts één bevat een zwijmelende wals.
De regen geeft zijn bijval op de ruiten.
De één blijft zuiver, de ander wordt al valsch.
Dat is mijn gramofoon, met dertig platen.
Steeds slechter helpt hij mij door de avond heen.
Maar waarop moet een mensch zich dan verlaten?
De beste platen breken, één voor één.

Alles wat Eric van der Steen gezegd heeft in ‘In het huis van den dichter’, had hij al
gezegd in dit vers en, op de wijze der poëzie, duidelijker! Karel v. D.
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Dr. C. Serrurier: Franse letterkundige salons van voorheen. N.V. Leidse
uitgeversmaatschappij, 1947.
Er zijn van die boeken, die je jaloers op een zekere tijd kunnen maken, die je zó het
aroom en de quintessens van vroeger voor je doen leven, dat je je een moment
tijdgenoot voelt. Zo is dit boekje over de Franse letterkundige salons.
In deze wereld der esprit, waar de vrouw regeerde, vertoef je en het is alsof je zelf
de salons binnenwandelt, de verfijnde of de armoedige, waar toch iedereen van naam
kwam.
En dat alleen om de taal, de innig geliefde Franse taal te spreken, het converseren
tot een kunst te maken, en zich in de esprit te oefenen.
En met een zucht leg je het uit je handen. De lamst om te spreken werd er beoefend,
de kunst om oud te worden als vrouw en zelfs als alleenstaande vrouw, was het
fundament, waarop de salon in die tijd opgebouwd werd. We lezen van Madame Du
Deffand: ‘Hoewel zij weinig fortuin bezat, vormde zij op haar beurt een salon, die
zijn grootsten bloei bereikte in 1747. In die jaren - ze liep al tegen de vijftig begonnen haar ogen slecht te worden en niet lang daarna was zij volkomen blind.
Onder die ramp bloeide haar geest op en maakte zij van haar leven wat zij kon.’
‘Eens of tweemaal per week bood zij haar bezoekers een eenvoudig souper aan,
waaraan blijkbaar weinig zorg besteed werd, want een der gasten beweerde later, dat
er tussen haar keukenmeid en een giftmengster alleen maar verschil in de bedoeling
was. Toch wist de ongelukkige, blinde vrouw, met haar verbitterd karakter en slechte
soupers, de elite van Parijzenaars en in Parijs verblijvende vreemdelingen om zich
heen te verzamelen.’ En dit, terwijl zij van een klein kapitaaltje en van een pensioen
moest leven...
Het is goed, dat we deze dingen lezen in onze tijd. Dat niet alleen geld en jeugd
invloed hebben... dat er een tijd geweest is van de salon, waarin men zich bekommerde
om de taal om ‘l'esprit’. De kunst om te spreken, wordt door ons niet meer beoefend,
we stamelen, of we imiteren, of we brallen. Maar zou het niet nodig zijn, om hier
eens op te letten, en om iets van deze ‘goede oude tijd’ over te nemen?
J. v. D.-Y.

C.W. Coolsma ‘Gekooide Vogels’, J.N. Voorhoeve, den Haag z.j.
Wie wel eens ‘bezoekers’ rond leidde in een ‘openlucht gevangenis’ (zoals sommige
interneringskampen na overgang naar Justitie geworden zijn) raakt zo gewend aan
hun cliché-opmerkingen, dat hij ze niet meer hoort. Wat telkens varieert is de min
of meer verstolen blik waarmee ze, soms achter de rug van den geleider, nog eens
omzien naar een gevangene in z'n ‘boevenpak’, nieuwsgierig, alsof ze apen bekijken
in een dierentuin. Een heel enkele debiteert dan soms nog dierbaar 't gezegde van
John Knox: ‘Als ik langs een gevangenis kom, ontbloot ik altijd m'n hoofd en dank
God, dat hij mij, zondaar, genadig was.’ Dat is vaak 't enigste dat velen, zeer velen,
weten van een gevangenis en 't leven der mensen daarbinnen. Soms zou je dan Willem
van Iependaal in de buurt wensen, dat die, uit de snedige opmerkingen van gevangenen
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over dergelijk bezoek, een snijdend rijm zou maken. Een andere keer heb je neiging
te citeren Henk van Randwijks ‘Recidivist’, vooral de slotstrofe:
En als ge dien man hebt veracht in zijn leven,
vreest niet als ge hem hierboven ontmoet,
want de dief en de burger zijn er om 't even:
twee zwarten, gereinigd door 't zelfde bloed.

Heeft het boek van Ds. Coolsma, gevangenis-predikant te Groningen, dezelfde
genezende werking? Dat zal mede arhangen van de innerlijke gesteldheid van de
lezer. Het heeft niet de felheid van een gedicht, noch het indringende van een novelle
of roman. 't Boek heeft dan ook geen literaire pretentie. Het benadert de verschillende
figuren (rijk gevarieerd: een predikant, een dief, een inbreker, een verwende rijke
mislukkeling, een eerlijke driftkop, die 't meisje dat hem bedroog èn zichzelf trachtte
neer te schieten, een sadistische onderdirekteur) van de buitenkant, door fragmenten
uit hun levensgeschiedenis en uit aan Ds. C. geschreven brieven te citeren. En wat
kan een geestelijk verzorger eigenlijk meer doen, dan de buitenkant te benaderen,
tastend, voorzichtig en liefdevol. En dàt doet Ds. C. Hij is er de man niet naar om,
als God Zijn werk begint met een (gevangen) mens, door 't sleutelgat van een
binnenkamer te loeren (of, om in de sfeer van een gevangenis te blijven, door 't
kijkgaatje van een cel) of het nu verder wel goed gaat.
Door de vele citaten uit brieven aan hem, mag 't een ogenblik schijnen, dat de
predikant wat te veel op de voorgrond treedt, de eindindruk is niet anders, dan dat
de schrijver en zijn werken onder gevangenen, met eerbiedige schroom en overtuigd
van 't zelf niet te kunnen, terug treedt achter Christus en diens werk. Hij is dan ook
't meest op dreef
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als hij schrijft over de confrontatie van de (zeer variërend getypeerde) gevangenen
met het Evangelie.
Ook de humor ontbreekt niet, wat een waarborg is tegen zoetelijk gedierbaar over
eigen werk. Over 't ellendige systeem van cellulaire opsluiting worden hartige dingen
gezegd.
Waarschijnlijk omdat Ds Coolsma meer schreef over gevangenen, dan dat ze hem
deden schrijven, zijn de illustraties van Hein Kray wat mat, ofschoon ze een goed
beeld geven van 't doodse gevangenisinterieur, de bak met zo precies gehalveerde
broodjes voor 40 man was een goede suggestie van 't angstig-precies gereglementeerde
en de beide koppen (op pag. 206) een goed close-upje van de eerlijke driftkop en de
gladde femelaar. Het bandontwerp is van Karel Hoekendijk.
Karel v. D.

H.R. Trevor-Roper: De laatste dagen van Hitler. Daamen N.V. den Haag
1947. Ned. vert. Rob Limburg.
De onzekerheid aangaande het lot van Hitler na de capitulatie van Duitsland heeft
in geallieerde kringen de historisch gegronde vrees gewekt dat zich onder de Teutonen
de mythe van zijn voortbestaan zou verspreiden. Een der eerste taken waarop men
zich daar derhalve heeft toegelegd was het leveren van onweerspreekbare bewijzen
van zijn dood. Aan een officier van de Engelse militaire inlichtingendienst, de
geschiedenisleraar H.R. Trevor-Roper, werd opdracht gegeven de desbetreffende
gegevens te verzamelen, naar aanleiding waarvan ook het onderhavige boek werd
samengesteld.
In zijn ‘Woord Vooraf’ acht luchtmaarschalk Lord Tedder het een gelukkige
omstandigheid dat deze arbeid kon worden verricht aan de hand van levend
bewijsmateriaal, een z.i. onmisbare voorwaarde om de invloed te bepalen die bepaalde
personen op de ontwikkeling van historische gebeurtenissen hebben geoefend.
Trevor-Roper heeft zich n.l. bij zijn onderzoek bediend van verklaringen van
ooggetuigen, wier namen hij achter in zijn boek heeft vermeld.
De betrouwbaarheid is gelegen in de onderlinge onafhankelijkheid dier verklaringen
en in de authenticiteit van de ter zake bestaande documenten.
Behalve dat het de schrijver is gelukt een logisch samenhangend relaas te doen
ontstaan heeft hij er ook een levendig en boeiend karakter aan weten te verlenen.
Het laatste is een aparte vermelding waard daar het niet vanzelfsprekend voortvloeit
uit de dramatiek der gebeurtenissen noch uit de belangwekkendheid der dramatis
personae. De eerste kunnen worden gemeten aan de intensiteit van menig willekeurig
voorval in de oorlog, de tweede komt niet uit boven de onbeduidendheid van elk
willekeurig nationaal-socialistisch individu. Er is geen plaats voor romantiek noch
voor verering. Er is slechts sprake van een geïsoleerd proces van loutere waanzin,
waarbij het er minder op aankomt hoe, dan wel dat het zich heeft voltrokken. Dat de
schrijver ons desondanks van het begin tot het einde in spanning weet te houden is
dan ook te danken aan zijn goede verteltrant, dus aan zuiver literaire kwaliteiten.
Verder zijn de precieze beschrijvingen van de oorzaken en de aard van Hitler's
dollemansgedrag in Hoofdkwartier en Kanselarijbunkers waardevol voor de psychiater
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die op grond daarvan tot een tamelijk vulgaire vorm van krankzinnigheid kan
besluiten. Moeilijker wordt het voor de historicus die heeft na te gaan, volgens
Tedder's eis, in hoever Hitler's optreden gedurende de laatste maanden van zijn leven
van historie-vormende betekenis is geweest. Deze was immers juist toen, vergeleken
met de voorafgaande periode - nauwkeurig: tot het mislukken van het
Ardennen-offensief - definitief verdwijnend en slechts toe te kennen aan de geallieerde
legers. Hitler dirigeerde toen niet meer dan denkbeeldige divisies. terwijl zijn
werkelijke strijdmacht in ontbinding verkeerde. Dat hij tot het laatste moment in
staat was een magisch-dwingende invloed op de hem omringende hofkliek te doen
gelden is uit zielkundig oogpunt interessant doch had geen historische zin waar het
effect van Hitler's leiderschap tenslotte geheel binnen de afzondering van het ten
onder gaande Berlijn verbleef.
Men kan dus besluiten met de opmerking dat de auteur aan Tedder een negatief
bewijs heeft geleverd, hetgeen evenwel niet betekent dat hij aan zijn eigen doel - het
voorkomen van een mythe - niet maximaal is tegemoetgekomen. Integendeel, de
weergave van de feiten is overtuigend. Niettemin, zo waarschuwt hij in zijn
‘Nabetrachting’, vertegenwoordigen de mythen de overwinning van de
lichtgelovigheid op de feiten. Men denke slechts aan de weeropgestane Nero's en
Napoleons, wier biologische dood vaststond. Terecht voegt hij er daarom aan toe dat
het voorkomen van het ontstaan van politieke mythen niet de taak is van het historisch
onderzoek doch van de practische politiek.
Rest mij van dit uitstekende werk nog te vermelden dat de vertaler er in geslaagd
is ons het Engels te doen vergeten.
M.S.
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Mr Dr H. Houwens Post, Het leven van den vernuftigen Ridder Don Miguel
De Cervantes Saavedra. H.P. Leopolds Uitgevers-mij N.V. 's-Gravenhage.
1947.
Een van onze jongere hispanologen leverde in dit werkje een beknopte studie over
Don Quichot, zijn schepper en de tijd waarin deze schepping ontstond. De
rechtshistorische en culturele achtergrond van de gouden eeuw in Spanje wordt ons
op duidelijke wijze voor ogen gesteld. Tegen de achtergrond hiervan wordt de ridder
Don Quichot pas ten volle verstaanbaar. De auteur ziet de Spaanse edellieden
(hidalgo's en caballero's) als nazaten van de West-Gothische stammen. De grandeur
van de adel der Romaanse landen is derhalve van Germaans origine en ook de zwerfen ontdekkingszucht der Spaanse edelen in Spanje's gouden eeuw komt daardoor op
het conto van het nordieke ras.
Wellicht hebben wij hier ook een der belangrijkste oorzaken van de omstandigheid
(de schrijver verzuimde deze voor de hand liggende conclusie te trekken) dat de
ridder van de droevige figuur in de West-Europese landen zoveel waardering en
bewondering oogstte en het symbool kon worden van het artistieke non-conformisme
tegenover de burgerlijkheid (waarin vele romaanse elementen - bijv. het statische overheersen).
We zijn de schrijver dankbaar ter gelegenheid van de Cervantesherdenking dit
werkje in het licht gegeven te hebben en vergeven hem gaarne dat het wat te veel op
sublieme citaten uit Johan Brouwer's werk drijft. Volledigheidshalve zij nog
opgemerkt, dat ook de minder dan Don Quichot bekend geworden werken van
Cervantes verhelderend worden beschreven.
P.A.H.

Aldous Huxley, Wetenschap, Vrijheid en Vrede. Servire. Den Haag 1947.
Eigenlijk is een figuur van het formaat van Huxley zeer moeilijk te bespreken in het
kort bestek van een recensie en zou men zelfs aan een klein werkje als het onderhavige
een uitvoerig essay dienen te wijden, daar bij lezing zoveel vragen rijzen en zoveel
knooppunten ons verleiden om ook de zijwegen aan een diepgaand onderzoek te
onderwerpen, dat het schrijven van een korte critische beschouwing reeds bij voorbaat
een zeer hachelijke onderneming is.
Daarom bepaal ik mij tot enkele opmerkingen. Het meest treffende is wel, dat deze
grote geleerde, die zich steeds meer tot een mysticus van de eerste rang gaat
ontwikkelen, een buitengewoon sterk ontwikkelde ‘Realfunktion’ bezit, denker,
dromer en daadmens in zich verenigt en de toppen des geestes niet verontreinigd
acht wanneer hij daarop gaat spreken over de vraag: Hoe kunnen allen, mannen,
vrouwen en kinderen genoeg te eten krijgen?
Dit werk demonstreert tweeërlei: Wat de heer Huxley betreft, dat wij in hem te
doen hebben met een waarlijk universele geest; aangaande de maatschappij, dat deze
door haar toenemende complicaties steeds meer onderlinge samenhangen aan het
licht brengt.
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Alleen is het jammer, dat de auteur alle lichtbundels door een foutief brandpunt
ziet gaan, m.a.w. woorden, geen oog heeft voor het verdorven mensenhart en de wet
Gods. Zijn Godsbegrip vernevelt in de dromen van Aziatische mystici, waaraan ook
deze grote geest als zoveel vermoeide rationalistische Westerlingen ten prooi is
gevallen. Waar hij derhalve God als product van de menselijke geest ziet komt hij
ook in het aan de hand doen van oplossingen voor ons tijdsgewricht niet uit boven
de nobelste humanist.
Met dit voorbehoud laten zich zijn voortreffelijke cultuurfilosofische en
sociologische beschouwingen met bewondering voor zijn diep indringend vernuft
en synthetisch vermogen lezen.
P.A.H.

Jeugdlectuur
Joh. van Hulzen, Nederlandse Wereldreizigers. J.H. Kok N.V., Kampen,
1947.
Id., De avontuurlijke reizen van een scheepsdokter. A. Roelofs van Goor,
Meppel, z.j.
Id., Onze Westindische geschiedenis. Uitgeverij W. van Hoeve,
's-Gravenhage, 1946.
Joh. van Hulzen heeft zich vooral in de zeegeschiedenis van ons volk verdiept. De
drie hierbovengenoemde boeken zijn er enige resultaten van.
In Nederlandse Wereldreizigers heeft hij een aantal reisverhalen oververteld en
ze in een zeer vluchtig geschetst historisch verband geplaatst. Het zijn de vanouds
bekende verhalen, waarvan zowat elk wel eens de stof voor een jongensboek heeft
geleverd. Vooral voor jongens die zich te groot voor ‘een verhaaltje’ gaan voelen,
lijken ze ons geschikt. Het avontuurlijke trekt hen aan en Van Hulzen vertelt smakelijk
en heeft de sobere verhaaltrant der reisjournalen weten te handhaven. De van ouds
bekende zeereisverhalen van Jan Huygen van Linschoten,
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Willem Barents, De Houtman, Olivier van Noort, David de Vries, Abel Tasman en
Jacob Roggeveen, zijn nog aangevuld met de sage van de Vliegende Hollander, het
verhaal van de reis van Willem van Rubroek, en tenslotte met de verhalen over de
eerste luchtreis naar Indië, de tocht van de K XVIII en de Melbourne-race.
‘De Avontuurlijke reizen van een scheepsdokter’ ligt in eenzelfde vlak als
‘Nederlandse Wereldreizigers’, het is een naverteld reisverhaal. De scheepsdokter
is de 17e eeuwer Nicolaus de Graaff, die zelf de zestien reizen die hij maakte,
beschreven heeft. Van Hulzen vertelt dit relaas over. Het is uit de aard der zaak een
relaas gebleven en hoewel er veel spannende momenten in voorkomen, mist het boek
toch het spannende van een jongensboek, dat immers op een climax is opgebouwd.
Het leest daarom wat vermoeiend en alleen oudere jongens, die voor geschiedenis
belangstelling hebben zullen er ten volle van kunnen genieten; zij zullen er heel wat
van de levensgewoonten aan boord van onze 17e eeuwse schepen door leren kennen.
Een belangrijk werk leverde Van Hulzen in ‘Onze Westindische geschiedenis’.
Hij gaf ons in dit boek, het moge dan een compilatiewerk zijn, een uitgebreid,
doorlopend geschiedverhaal van onze zeegeschiedenis die betrekking heeft op onze
bezittingen in de West, d.w.z., in Amerika en Afrika. Een hoofdstuk uit het verleden
van ons volk dat nog maar weinig bekend is. Vooral dit kloeke, goed uitgevoerde
boek is zeker niet alleen voor de jeugd bestemd, maar zal ook door de ouderen met
genoegen gelezen worden. Want Van Hulzen toont zich een geoefend stylist, wiens
boeken zich prettig lezen laten.
C.V.

Rie van Rossum, Guusje uit de Goudsbloem. Bosch & Keuning N.V., Baarn.
Een kostelijk kinderboek voor meisjes boven de tien. Het gegeven is niet modern,
maar dat is voor de geboren vertelster Rie van Rossum geen beletsel om er een
boeiend verhaal van te maken. Twee dingen vallen je bij 't lezen bijzonder op: de
verzorgde, argeloze taal en de zuivere, innige sfeer. Welk kind zou niet luisteren als
Rie van Rossum vertelt? En ik vermoed, dat er heel wat vaders en moeders zijn, die
haar even graag aanhoren als hun kroost.
J.v.D.

Bep Claron, Pit staat pal. Uitg.: De Boekerij, Baarn. Deel II Giraffe-serie.
Een spannend, werkelijk goed geschreven meisjesboek voor de leeftijd 13-16 jaar.
Speelt op een Sumatraanse onderneming. Te betreuren is dat het boekje geestelijk
ontstellend leeg is, en daardoor onbruikbaar. De door de uitgeverij geannonceerde
leeftijd 11-14 jaar is beslist onjuist. De plaatjes zijn slecht. De vertaling van een
aantal Maleise woorden staat achteraan in 't boekje, wat voor een kinderboek niet
juist bekeken is. Noten of ( ) waren beter geweest. Ik wil 't kind nog zien, dat zonder
kriegel te worden, telkens achterin gaat kijken, of dat vreemde woord misschien
vertaald is. Want die woorden zijn in de tekst als zodanig niet eens gekenmerkt.
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Francine Onstein, De Huisjes aan de Linge. Uitg.: J. Philip Kruseman,
den Haag.
Wat kan Francine Onstein vertellen! Kostelijk. Kinderen van zeven tot tien jaar zullen
van ‘De Huisjes aan de Linge’ genieten als van een boek van Van de Hulst. Het
verhaal is zeer levendig, de toon is heel zuiver en de taal is prettig verzorgd. Dubbel
jammer is, dat in dit opvallend goede boek het religieuze element bijna ontbreekt.
Want het is toch zó, dat geen kinderboek een goed kinderboek is, als de kinderlijke
religieuze beleving in de gang van het verhaal niet een natuurlijk element is. Preken
zijn uit den boze: klontjes in de pap zijn nooit lekker, maar als de bloem ontbreekt,
is 't ook niet goed.
Milieu en sfeer van dit verhaal zijn echter die van 't blijmoedig christelijk gezin.
Daarom durf ik ervan te zeggen: een fijn kinderboek.
J.v.D.

Piet de Rover. Bieke's Levenslied, illustraties van Ben van Londen. Jan
Haan, Groningen 1947.
Een fijnzinnig, uitstekend geschreven kinderboek, dat zeer bevattelijk het leven van
een bij beschrijft; het zal kinderen van acht tot dertien jaar zeker boeien; het heeft
een uitnemende opvoedkundige strekking en goede plaatjes. Een zeer geslaagd boekje,
dat je graag in handen van je kinderen geeft.
J.v.D.

Rectificatie
In ‘Zonnige Herfstmorgen’ van M.A. Rijnsburger, pag. 54, Nov. no. 1947, staat 2e
strofe, 3e regel v.b.: kleed. D. m.z. leed.
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[Ontmoeting 1948, nummer 5]
Margreeth Woltjes
De vogels zijn mij goed gezind...
De vogels zijn mij goed gezind...
Een kind komt met mij praten...
Maar 't hart, dat mij vandaag bemint?
Het moet mij morgen haten.
Een mens, tot eenzaamheid gedoemd,
zwerft eenzaam door de straten.
Wie mij vannacht de liefste noemt
zal eenmaal mij verlaten.
Eens heeft een vriend mij vergezeld
langs onvermoede paden.
Ik heb daar een geheim verteld
aan wie mij zou verraden.
Wie mij vanavond begeleidt
om vriendschap of voor zaken,
zal met zijn buur te zijner tijd
zich om mij vrolijk maken.
Ik ken U. Ik verwacht niet veel
van wie mij eer bewijzen.
Al valt Uw woning mij ten deel,
al reikt ge mij Uw spijzen.
De vogels zijn mij goed gezind...
Een kind komt met mij praten...
Wie mij alléén aan U verbindt
is God, Die ons moest haten.
Ik moet mij bergen bij Zijn Kruis.
U zal ik daar ontmoeten.
En God zal in het laatste Huis
ons als Zijn Kind'ren groeten.
Voor Jo Ypma
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H. de Bruin †
Fragmenten van een lezing ter nagedachtenis van H. van der Leek1)
Het laatst zag ik Harmen van der Leek in het begin van September 1941, en wel zoals
ik hem in de laatste jaren dikwijls had aangetroffen: onder een plaid op de divan
liggend, in zijn studeerkamer. Toen ik binnenkwam rees zijn peilende blik op uit het
boek dat hij als de rand van een katheder omklemd hield. Hij trok zijn bril voor de
ogen weg, waardoor zijn gelaatsuitdrukking opeens dat beslotene van ‘ik weet wat
ik weet’ verloor, en weer bijna jongensachtig werd, geneigd tot die lach die zo vaak
uit een bijna onnozele verwondering opschaterde.
‘Ik mag zeker wel blijven liggen,’ zei hij: ‘Ik ben al weer doodop na die eerste
schooldag, jò - ik slaap ook zo slecht weet je.’ Het viel mij op dat zijn gelaatsplooien
slapper, zijn uitzicht bleker, ouder was geworden dan sedert ik hem daarvoor ontmoet
had. En dat na de vacantie? Was er iets?
Waarom zou er niet iets zijn? Wij raakten al spoedig in het gesprek van de dag:
de toestand van ons land. Zonder dat ik daartoe bepaald aanleiding gaf, bekende Van
der Leek mij zijn angst voor de illegale actie. Hij wenste zelfs de schijn te vermijden,
zei hij, hij leefde al gevaarlijk genoeg tussen de scholieren - hij bemoeide zich nergens
mee. Ik heb zeer waarschijnlijk bij al deze bekentenisen staan knikken - nadien heb
ik vaak gedacht dat hem toen de angst voor een of ander dreigend onheil reeds op
de hielen zat.

1) Hein de Bruin heeft in 1942 voor de Chr. Auteurskring zijn Enkhuizer jeugdvriend en
mederedacteur van Opwaartse Wegen Harmen van der Leek herdacht. Het manuscript van
deze lezing was niet verder persklaar gemaakt, maar ik meen niettemin dat we èn De Bruin
èn Van der Leek eren door er alsnog enkele fragmenten uit te publiceren. Uiteraard is De
Bruins visie op Van der Leek persoonlijk en eenzijdig, maar in die persoonlijke eenzijdigheid
zit voor ons toch ook weer een positieve waarde, in zoverre de vriend zich aan het lot van
zijn vriend heeft gespiegeld en onbewust in het portret van de ander op soms ontroerende
wijze zichzelf heeft getekend. Misschien heeft Hein de Bruin nergens duidelijker dan in de
laatste bladzijden van dit stuk zijn eigen tragisch geheim onthuld. Het slot is voor mij indertijd
aanleiding geweest tot het schrijven van het gedicht Celbrief dat in het voorjaar van 1943 in
het bundeltje Margrieten voor het eerst is verschenen.
K. HEEROMA.
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Van der Leek vertrouwde me nog meer gedachten toe die bij hem leefden. Ik kan ze
me niet meer in bizonderheden herinneren, ze waren trouwens niet verbizonderd,
maar bestonden in algemene gevoelens: ten aanzien van ‘onze mensen’, waarmee
hij de orthodoxe christenen bedoelde: over hun levensvreemdheid.
Nu komt het me voor, dat hij toen maar niet sprak uit een zekere onbevredigdheid
- zoals anders wel eens gebeurde, een stemming waar waarschijnlijk zijn gestel toe
bijdroeg - maar dat hij ‘laatste dingen’ had te zeggen, een paar laatste conclusies.
Nu is zijn gestalte ons ‘vreemd’ geworden op dat laatste stuk levensweg dat hij
ging, verstoken van de zo nodige menselijke hulp, overgegeven aan een ongenadig
gericht en - Goddank - aan een oneindig genadige Vertroosting.
Maar hoe vreemd hij ons werd - toch kan het niet de bedoeling zijn Harmen, in
een herdenking, te ontslaan van zijn menselijkheid en hem van hieruit de glans te
geven van een of andere mythe. Immers juist in zijn levenseinde - dat hij enkele
weken lang met zielepijn en verzoeking heeft moeten torsen, en rekken, - was hij als
het ware met Christus in het grote lijden. Een armzaligheid en een verrukking tegelijk,
waarvan wij ons ternauwernood aan de hand van zijn laatste brieven een voorstelling
kunnen vormen. Als verheerlijkt mens ontstijgt hij aan onze waarneming.
Harmen van der Leek werd in 1895 te Enkhuizen geboren als oudste zoon van een
gezin van vijf kinderen. Een broer, Cornelis, overleed, omstreeks 1924 of '25 meen
ik, te Amsterdam aan een zich plotseling voordoende longziekte, die hem snel
uitteerde. De enige dochter kwam enkele jaren later tragisch om het leven, toen ze
met Harmen en een paar kennissen op de ‘nieuwe meer’ zou gaan roeien en bij de
spoorwegovergang onder het locaalspoortje geraakte zonder dat iemand er eigenlijk
erg in had wat er zo gauw gebeurde. Ze liep pardoes onder de locomotief - toen haar
broer omkeek, ontdekte hij nog slechts haar deerlijk verminkte lichaam. Dit voorval,
en deze aanblik, zijn Van der Leek lang bijgebleven.
De vader was huisschilder evenals de grootvader. Hij was een politiek en kerkelijk
zeer meelevend mens, hetgeen vooral tot uitdrukking kwam in zijn conversatie; hij
was wat men noemt een prater, gezellig, maar tijdrovend. Toen mijn ouders in
Enkhuizen nog een boekenwinkel - annex sigarenhandel - dreven, stond Gerbrand
van der Leek tot vlak bij sluitenstijd voor de toonbank, rookte en voerde het gesprek.
Dat was in de dagen van Kuyper, Standaard en Heraut, alles nog in fleur. Men zal
zich kunnen
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indenken wat er ten naaste bij in de winkel verhapstukt werd. Om welke reden Van
der Leek senior niet de man geworden is met vaste mandaten in de politiek van het
stadje of in de kerkeraad? Misschien was hij te critisch, misschien te onrustig.
Ik vermeld dit alles om enigszins het milieu aan te geven waarin Harmen groot
werd. - Groot werd hij, lang zelfs, opvallend met die in het oog lopende afwijking
van zijn oorschelpen, die op goed luisteren en ‘spitsvondigheid’ stonden. Hetgeen
niet zeggen wil dat Harmen alles steeds goed in zijn oren knoopte. Van de lagere
school kwam hij op het kantoor van de zaadhandel Sluis & Groot. Tot een van de
vele anecdoten uit zijn eerste kantoortijd behoort dit: hij moest een keer als jongste
bediende een fles inkt halen in de stad (het kantoor ligt er enkele honderden meters
buiten); Harmen bleef vrij lang weg, maar eindelijk kwam hij toch weer ‘op de
kaartjeskamer’ binnen: ‘Zo, zeun, en waar is je ink?’ - ‘Ink, Ink? Ew ik vergeten’. Hij had aan de havenkant naar het vliegeren van de jongens staan kijken hoogstwaarschijnlijk met het nog kinderlijke verlangen: ‘'k wou da'k ok zo'n vlieger
'ad’.
De zaadteelt en zaadhandel Sluis & Groot was een wereldberoemd bedrijf, waar
toen nog nederige en tamelijk gemoedelijke patroons en een gedwee en eerbaar
personeel samenwerkten tot bloei van de zaak op een niet te brede sociale basis. Huis
en kantoor - niet te vergeten het pakhuis - gaven Harmen ontegenzeggelijk dat
bewogen gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en toestanden, dat hem altijd
bijgebleven is.
Hij was als klerk een zeer bruikbare kracht, omdat hij een vlug bevattingsvermogen
had, maar zijn belangstelling was altijd zo veelzijdig, dat het wel eens moeite kostte
hem een werkdag lang bij een en hetzelfde stuk arbeid te houden. De tucht was op
kantoor overigens niet zo streng, dat men niet nog andere dingen kon najagen dan
het bijeenzoeken van de papieren zakjes waarin ‘de bestelling’ verpakt moest worden.
Van zijn eerste kantoorjaren weet ik niet dan uit overlevering, een overlevering die
de generaties door, voorzover het ‘de persoonlijkheden’ aangaat, levendig gehouden
wordt. Tot de ‘typen’ van het gemeenlijk langzaam vlottende personeel behoorde
Han - of zoals men in Enkhuizen zei Ham - van der Leek. Hij ‘liep er uit’ enerzijds
door zijn schranderheid en aan de andere kant door een nonchalante verstrooidheid,
die soms de indruk maakte van domheid. Han had altijd om zo te zeggen een heel
stel hengels tegelijk uit: hij deed zijn werk in een uitstekend nobel handschrift, hij
neusde op zijn kruk in leerboeken en avonturenromans, ergens op een vliering
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hield hij een verzameling droge planten en bloemen tussen filtreerpapier met dikke
stenen bezwaard; behalve dat hij in de appelentijd waarschijnlijk een ‘heuselijke’
hengel uit het pakhuis-dakvenster had om het blossig fruit in een zakje te vangen want deze sport behoorde tot de traditie voor aankomende bedienden. Het kantoor
van Sluis & Groot was met de aangrenzende pakhuizen een prachtig terrein voor
jongens met een zwerversnatuur.
Op die zolders is echt kattekwaad uitgehaald, daar zijn plannen beraamd om iemand
er tussen te nemen - op een vliering achter een geurige zak anijszaad heeft Han zeker
wel eens op een zacht baaltje de slaap ingehaald die hij door het bestuderen van de
sterrenhemel - nadat hij zogenaamd naar bed was gegaan - tekort geschoten was.
Van welke vreemde en wonderlijke verschijnselen hij toen al kennis genomen heeft,
daarvan getuigden steeds zijn interrupties van een gesprek: ‘weet je, dat......’, en dan
wist hij iets van de Eskimo's en van de Zuidzee, van de Chinezen en van het karakter
van de Noordhollandse boer, visser of bouwerman, en niet te vergeten: van de typische
godsdienstopvattingen van secten die de Westfriese mystiek vlak achter de kust heeft
opgeleverd.
Als goed gereformeerde knaap, als jongeling naderhand, was Van der Leek een
trouw bezoeker van knapen- en jongelingsvereniging. Hij behoorde er al bijna van
begin af aan tot de leiders. In deze jaren begon zijn vriendschap met ‘kleine’ Klasie
- een kerel als Kas, en Kas was een kerel als een onderdeur zo men weet. Klaas is
een enigszins gebocheld manneke met de pienterheid, en voortvarendheid, en
behoudzucht tegelijk, aan deze lichamelijk misdeelden eigen; hij was ‘de voorzitter’
van de J.V. en nog tot ver in zijn Amsterdamse jaren in menig opzicht de geestelijke
voogd van Han van der Leek, zo niet in verkeer met woorden dan toch ‘als een
herinnering’, een sfeer, die zich tot alle kamers uitstrekte waar Harmen zich op
zichzelf en zijn verhouding tot God bezon. Hij waarschuwt mij nog in de enige brief
die ik van Han van der Leek in mijn bezit heb en die van '18 dateert - enkele dingen
die hij me schrijft maar niet aan Klaas te vertellen, want die zou het waarschijnlijk
niet goed vinden. Ik geloof dat Van der Leek altijd oprecht en uit getrouwheid aan
zijn vrindschappelijke gevoelens, moeite gedaan heeft om zijn vrinden niet te
beschamen, niet te verontrusten, tenzij hij ze - om bestwil en omdat hijzelf uit eender
ervaring wijzer was geworden - een keer beslist moest zeggen waar het op stond.
Een min of meer grove toon kon dan over alle tederheid heenslaan, wellicht zo dat
hij er
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zelf eigenlijk, zoals hij 't zelf zo markant kon zeggen, ‘beroerd’ van werd, maar de
prikkel stak hem nu eenmaal. Die was echter in een persoonlijke en openlijke
confrontatie van de standpunten in de regel wel weg te nemen, mits men niet al te
sterk op zijn gelijk hamerde, want in dat opzicht had Han ook wel eens een ‘Friese
kop’. In overeenstemming met deze geaardheid zou ik zeggen, had hij evenzeer een
uiterst gevoelig hart. Meer dan eens heb ik hem bij het ophalen van oude
herinneringen, onder het aanhoren van een ‘tedere’ anecdote zien knipperen tegen
de tranen. Maar hij had nu eenmaal niet in die mate de fijnzinnigheid in de omgang
aangeleerd als hij de scherpzinnigheid had verworven door zijn studie. In dat opzicht
speelde hem de Enkhuizer stugheid misschien nog altijd parten, die bij zijn vrind
Klasie zich tot op de dag van vandaag mag ik wel zeggen nog altijd manifesteert. Ik
mag hier ter illustratie wel een eigen belevenis met dit kleine, alle Enkhuizers van
omtrent onze ‘jaarklasse’ toch nog altijd dierbare manneke inlassen. Dit voorjaar
stapte ik op een Zondagmiddag bij Klaas binnen. Hij woont met een broer en een
zuster nog in het ouderlijke huis, dat geheiligd is door langdurige ziekbedden en
verscheiden sterfgevallen - maar ook enigszins naar de eisen des tijds gemoderniseerd.
Klaas zat in 't hoekje bij het venster, zijn broer Piet lag op een ruststoel en sliep, de
zuster zette alvast het theewater op. Ik zou zeggen, Klaas had aan het belletje al
gemerkt dat ik er was, want hij had me zeker in de kerk gezien en waarschijnlijk
piekerde hij al wel een beetje over me daar voor die vensterbank met bloempotten.
Maar hij was dan ook meteen voorbereid, hetgeen betekent: dat hij - nee niet al klaar
stond of opsprong, maar...... zich een krappe kwartslag omdraaide en mij zittend een
handje toestak: ‘ee’ - zei hij - ik blikte in de richting van een stoel - ‘ja - ier maar
zou ik zegge.’ Klaas keek weer het venster uit en deed of ik er niet was. (Intussen
dacht hij beslist: toch wel leuk, hij is me niet vergeten). Toen kwam Piet overeind
en keek zo gewoon of ik als huisgenoot op mijn gewone plaats zat. Hij reikte mij
ook een hand, met licht gesteun, als een herstellende, te vroeg uit 't dutje gewekt:
‘Zo, ok in stad? Ik 'oorde tenminste dat je in de kerk wazze.’ Als ik niet in de kerk
geweest was - och arme - waar hadden we het dan zo gauw over moeten hebben? Ik
gaf mijn indruk weer van de onlangs nieuwgekomen dominee en toen die bevredigend
uitviel zat Klaas met een halve slag recht voor tafel, als wilde hij zeggen: komaan,
nou valt er nog effen te praten. Wat we toen deden, zonder de minste overdaad in
betuigingen van weerziensblijdschap of iets dergelijks. En toch - ik ben daar ‘hartelijk’
ont-
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vangen. Men moet alleen ‘onze’ manieren op de nuance af weten te waarderen en
de trek van het hart kennen, die die stugge bewegingen regeert.
Ook bij zulke mensen heeft Harmen van der Leek leren denken en...... lachen,
want deze Klaas kon ongelooflijk geestig en uitbundig zijn.
Toen ikzelf de kantoorkruk beklom, zat Han in het ‘grote kantoor’, in de hoek van
de factuurafd. U.S.A. Hij schreef met zijn Soenneckens rondschrift nr 5½ een hand
die met nog vijf of zes anderen in schoonheid en degelijkheid wedijverde. En hij was
een van de eersten en rapsten in het machineschrijven, dat toen als een privilege gold.
Hij was beroemd om zijn redenaarsgave en een inventief vermogen, dat voor de
talloze scenes die ter verpozing werden uitgevoerd wel van pas kwam. Hij verdedigde
en onthief mij een keer in een of andere concurrente liefdesaffaire in optima forma
voor een geïnmproviseerde rechtbank, een zitting waaraan de dikke archiefboeken
en Hans manlijke stem de nodige ernst verleenden.
In de oorlogsjaren verhuisde het gezin Van de Leek naar Amsterdam, een vertrek
dat door een of andere tegenslag in zaken, misschien ook door een ongerijmdheid in
het karakter der beide broers die de schilderszaak dreven veroorzaakt werd. Oom
Jan was een veel stiller type dan vader Gerbrand - iemand die in alle bescheidenheid
zichzelf ontwikkelde - cello speelde en later drogist werd: enige trekken uit z i j n
karakter waren ook Harm niet vreemd: ernst, muzikaliteit, wellicht moet zelfs het
alchimistisch experiment erbij gerekend worden. Neef deed, meen ik, ook aan
natuurkundige proeven, een ambitie die later, dunkt me, de richting nam van de
belangstelling voor de geneeskunst, waarover Han bij gelegenheid een woordje wist
mee te spreken, in termen die hij van zijn medische vrinden had gehoord en wel
begrepen ook. Want als hij plotseling voor iets interesse had, dan stak hij zijn neus
enige tijd aanhoudend in lectuur op dat gebied. Zo was hij - om dit maar terstond te
vermelden - goed belezen in filosofie. Hij reed - naar het ons voorkomt - misschien
wel eens een ietwat eenzijdig stokpaardje - maar hij reed het, naar ik wel hoorde,
voor de ogen van kenners ‘verbluffend’, en in een steekspel ‘vast’.
Van der Leeks reeds vroeg ontwaakte belangstelling voor literatuur ontwikkelde
zich met zijn talenstudie, hij verwierf de kennis om zich kritisch uit te drukken, om
over aesthetische vraagstukken op de wijze van de vakman te schrijven, te lezen en
te debatteren.

Ontmoeting. Jaargang 2

200
Maar aleer hij een reeds in Enkhuizen opgevatte studie voor Middelbaar Duits
welbewust voortzette, zat hij in Amsterdam achter verschillende kantoorbureaux met
wisselende aspecten. Ik moet hier een beetje op de tast gaan, omdat ik het spoor van
Harmen in Amsterdam enkele jaren ben kwijt geraakt. Ik geloof dat hij dikwijls van
kortstondige en niet al te lucratieve ‘baantjes’ heeft bestaan: eens in een of ander
joods bedrijfje, waar nu en dan een Amerikaanse mail binnenviel, die hij dan in
noeste vlijt moest afwerken. Dan heeft hij ook het land bereisd, het kan zijn voor een
Coöperatie of voor een advertentiebureau - daar wil ik af zijn - maar in elk geval
onder kleine winkeliers of onder de kleine luyden, hetgeen hem allerlei kennis omtrent
‘het volk’ verschafte en van allerhande ambacht. Met deze gewone mensen voelde
hij zich altijd innig vertrouwd, hij was van nature bereid om hun idioom over te
nemen om op die manier sappiger met hen te kunnen redeneren. Dat paste bij zijn
liefde voor de markante uitdrukkingswijze, een genegenheid die zich in zijn
verschillende opstellen, dunkt me, niet verloochent. Het pathos van zijn stijl hangt
overigens ook ongetwijfeld met zijn Duitse lectuur samen. Persoonlijkheid kan men
er nergens aan ontzeggen, zelfs kunstzinnigheid en plastiek niet. Maar zijn kracht
lag in het kritisch onderscheidende en schiftende proza met een goeddoordacht en
tekenend detail. Aan verhalen heeft Van der Leek zich wel eens uit geldverlegenheid
bezondigd, zonder dat deze trant hem echter bevredigde.
Echt in zijn element moet hij zich gevoeld hebben tijdens een verblijf in
Noordduitsland, bij de Deense grens, op een landgoed dat een rijkgeworden oom met een zuster van zijn vader getrouwd - daar na de oorlog verworven had. Hij verloor
het tussen haakjes even snel door de inflatie. Van der Leek was een natuurvrind, dol
op zeilen, een min of meer waaghalzig zwemmer. Hij deed sommige van deze
sportieve prestaties zogezegd ‘zonder erg’, zonder aandacht voor het gevaar. Hij
zeilde in een lekke boot en raakte met een onzeewaardig vaartuigje in slecht weer.
Hij zwom als jongen naar de ‘tweede ton’ in 't krabbersgat en ontkwam nauwelijks
met een aanval van kramp. Hij kon op de ‘stoomfiets’ stappen en bij aankomst tot
de ‘verbazende’ ontdekking komen, dat de rem niet werkte of dat vitale delen los
zaten. Bij het oversteken van de spoorwegovergang, die zijn zuster noodlottig werd,
stond hij: net aan de andere kant van de locomotief. Indien in deze voorstelling van
zaken e n i g e overdrijving schuilt, dan toch slechts om te onderstrepen, dat de dood
vaak op hem geloerd heeft, zonder hem in een onbewaakt ogenblik tot zijn
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slachtoffer te kunnen maken. Alleen op het laatst van zijn leven, dat niet op natuurlijke
wijze afliep, trad diezelfde dood hem telkens als het ware treiterend in de weg - náást
het Leven, dat lokte, lokte en hem weer, en weer, een belofte voorhield. Deze laatste
tragische confrontaties met zijn dikwijls onderschatte vijand zijn van een
verbijsterende realiteit, waar nochtans geen buitenstaander de ware aard van kent.
Het was dàt wat ons bijna moedeloos maakte t.o.v. Gods handelwijze met iemand
die Hem toch van jongsaf met alle ernst had gezocht. Harmen zelf zou achter dit
gezocht een vraagteken zetten, omdat hij, vooral in latere jaren het inzicht leerde
verdedigen, dat niet alleen het zoeken reeds genade is, maar dat het rust in de ons
opzoekende Liefde Gods. God is overal de eerste, die aan al ons doen voorafgaat.
Nog in zijn laatste levensuren beklaagde hij zich, zo weinig voor Christus te hebben
gedaan. In deze klacht was waarschijnlijk nog veel van de ‘onbevredigde’, van de
man, die overal het ‘manco’ constateert, maar zij ging toch ook gepaard met de
hartelijke bekentenis, dat hij te dikwijls zichzelf had gezocht. Ik geloof niet dat
Harmen alleen in die laatste uren tot ‘zelfkennis’ is gekomen. Hij was in wezen ook
in zijn fleurige dagen ‘ootmoedig’ genoeg om toe te geven, dat hij op al de terreinen
van zijn werkzaamheid tekort schoot.
Ik sluit met de ‘laatste werkelijkheid’ zonder overgang tegen de ‘vorige’ te zetten,
en dan met het getuigenis van een van het peleton, die omtrent de kleine groep waarvan Harmen één was - bericht heeft: ‘Sie haben so schön da gestanden und
gelacht’. - Van het ‘lachen’ heeft iemand diepzinnig gezegd: dat daarin het
onderscheid oplicht tussen religie en - g e l o o f . Van één althans - die naast hem
stond - heeft Harmen op dat ogenblik de overtuiging gehad dat hij hem in een korte
bewogen kameraadschap met zijn levenshouding en zijn belijdenis tot eeuwige zegen
geweest is.
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Hans Barendregt
Bomen in januari
Zo met de mens! verwinterd, grauw,
woont hij hier met zijn zerpe smalte
in een ontluisterde gestalte,
wordt hij geprangd door kou.
En zo met mij. Er schijnt een zon,
maar 'k heb geen blaadren om te waaien,
geen bloemen ook, om uit te zaaien
wat ik aan schoonheid won.
Hoe ziet dit landschap leeg en schril.
De lucht zo wreed. De grond verstorven.
Boomstompen met de bast gekorven.
Moordende mist op til.
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Mischa S. van den Bosch
Red mijn ziel
Er bloeiden anjers tussen slaap en dromen,
daarachter sloot je lach elk denken toe.
Ik heb de bloemen en je lach genomen
en naast mijn mond gelegd, want ik was moe.
Des morgens, bij het eerst en vreemd ontwaken,
herwin ik mijn gedachten van de dood van dromen spreekt het gladgebleven laken,
dat koel is aan mijn hart; koel aan mijn schoot.
Nog blijven anjers rood en roder bloeien,
waar ik mijzelf in spiegelglas ontmoet.
Gedachten gaan tot morseschrift vergroeien wild stuwen seinen door mijn bruisend bloed.
Nog rekt de dag dit ongewild reces weer seint mijn hart een dringend s.o.s.
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Jaap Das
Vrouwen der wereld...
Vrouwen der wereld, die mij lang
bezocht hebt in de nachtgezichten,
en die mij alle dagen bang
en blij gemaakt hebt en deedt dichten,
die met getilde borsten gaat
of ligt ontspannen van verlangen,
die staat star met befloerst gelaat
of weghurkt, door Uw wee bevangen Lea, in dien gij hebt gehoopt
door desperaat bedrog bedrogen,
die hem Uw vijandin afkoopt
en zoekt hem met Uw zwakke ogen Abigaïl, hart wijs en wijd,
door botte praal benard, genegerd,
Gods snelle slag heeft U bevrijd,
schoonheid die met de helden legert Nausikaä, in Uw vertrek
hoort gij de lier en de gezangen.
Wie verstak heden Uw bestek?
Voor altijd brandt Uw ijl verlangen Zenobia, wier trots bestier
bant stad, woestijn, oase en haven,
gij moet als een gevangen dier
achter Uw keizers strijdkar draven -
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Lucrezia, wijnkelk met stank
gevuld met geelgroene venijnen,
die evenwel blijft slank en blank
de glanzen van stil licht weerschijnen Mary, wie slaat Uw sluier op,
tragische koningin der Schotten?
Kan uit een tere witte knop
een rode bloei van hartstocht botten? Naamloze vrouw van Eggheric,
(die sloeg U, 't bloet brac uten monde),
straks gaat gij op Uw broeders knik
en strekt U op Elegasts sponde Vrouwen, door dichtertjes misbruikt,
die U uitnepen en verstieten,
vrouwen, door kinderdracht verstuikt,
fier: om geen tranen te vergieten Vrouw, die toen ik nog kind was plag
mij voor te gaan door bossen, weiden,
vrouw, die ik in den avond zag
langs de verlichte kimmen schrijden Gij met Uw koele en goede blond,
gij allen, ranke en felle zwarten,
kastanjebruin, verfijnd, gerond,
rossen met warme en lichte harten Vriendinnen, moeders van mijn deugd,
Wijkt achteruit in ruimte en tijden:
ik vraag niet langer naar Uw vreugd,
ik kan niet langer met U lijden.
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Die ik bemin, die mij bemint,
bij haar lig ik hier uitgetogen.
Tussen ons beiden ligt ons kind,
grappig gebarend onder 't zogen.
Hier is geen nood of ban of macht,
geen angst, geen weemoed en geen banden,
maar 't hartsverbond van dag en nacht
en ogen, lippen, boezem, handen.
Hier is het leven vol geraakt,
tot op zijn diepsten grond bewogen,
en toen doorlicht en stil gemaakt.
't Kind staart ons aan met klare ogen.
Voor Tine

Jaap Das
Winter
Ik droomde dat het morgen zomer was.
Het dekbed sloeg ik weg, de ramen open.
Een dikke druppel dauw, van het kozijn gedropen,
spette op mijn neus. In zonlicht blonk het gras.
Ik stapte buiten en ik rekte mij.
Door 't natte gras schoven mijn blote voeten.
Een vink kwam op een tak mij kwinkelend zitten groeten.
Recht naar de zon vloog snorrende een bij.
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Ik smeet mijn nachtgoed in een meidoornstruik.
Het grasveld liep ik af met snelle passen.
Naar waar de zon rees boven rimpelende plassen
nam ik een langen sprong, een blinde duik.
Ik gleed door 't gladde water ademloos.
Ik keerde mij al glijdend en kwam boven.
Ik hief mijn banden, klaterende droppels stoven:
in de doorzonde lucht een sterrenhoos.
Ik schudde me op den walkant als een hond.
De zoele wind streelde mijn huid en haren.
Een rode vrucht glom tussen zwatelende blaren.
Die plukte ik en verplette ze in mijn mond.
Ik lag achter den rietkraag in de zon,
mijn hoofd in schaduw, en met ijle galmen
pijpte ik een lied op Pans begoochelende halmen,
een lied van leven dat opnieuw begon.
Zo floot ik, toen de rode avondstond
glom op de toppen van doodstille bomen,
en toen de maan, van ver wandelend aangekomen,
in 't midden van den hogen hemel stond.
Een gure wind fluit aan het rammelend glas.
Ik rijs en krab langs de beijsde ruiten.
Wit uitgeslagen ligt de zwarte wereld buiten.
Ik droomde dat het morgen zomer was.
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Hans Barendregt
De strijdende kerk
‘Dág - móeder.’
Met het bovenlijf in de bedstee gebogen keek Arnold Terwindt naar het vale,
verdorde gezicht, waarin de grijze oogjes hem bewegingloos stonden aan te zien.
Achter hem wachtten zijn broers en zusters, om straks hún laatste groet te brengen.
Hij talmde - hij wilde nog even - enige lange ogenblikken - deze vrouw had hem het
leven geschonken, bijna vijftig jaar geleden - ze had sinds boven hem gestaan en
hem bemind als de rijpere - nu moest ze de dood ingaan, ook nu kende ze een
worsteling, die híj nog moest ervaren; ook hier was ze de meerdere, die voorging.
Moeder, wroegde hij in zichzelf, ik ben zo weinig bij je geweest, ik heb zo weinig
voor je gedaan ‘Arnold -’ werd zacht achter hem gemaand. Hij boog zich dieper.
‘Dag - moeder!’
In het klein gezicht vertrok niets. Geen glimlach; geen blik van herkenning. Alleen
toen hij zich terugtrok, volgden hem haar kleine ogen - even slechts. Hij kon het zich
ook verbeeld hebben.
Bij de anderen bleef hij staan, in de halve kring. Negen kinderen had zij gebaard.
Nooit had zij geklaagd, altijd gewerkt. De zes die nog leefden, stonden thans om
haar heen. Hij keek naar het verschrompelde hoofd met het dunne grijze haar, waar
de schedel doorheen schemerde. Hij hoorde de ademhalingen gaan van zijn broers
en zusters. De ogen bleven starend open, de lippen prevelden. Had moeder nog iets
te zeggen? Of sprak ze voor zichzelf? Hij deed een stap naar voren en boog zich naar
haar toe om te trachten iets te vernemen. Maar een nauw merkbaar hoofdschudden
en een ongeduldige beweging van de magere bruine hand zonden hem terug. Ze
sprak dus voor zichzelf. Tussen de anderen in staande sloeg hij haar gade. Was haar
geest in geding met de Eeuwige, dat ze zo bezig was? Moeder had in haar leven nooit
veel gesproken over God; zij had gewerkt en het aan vader en de kinderen overgelaten
naar de kerk te gaan. Toch was ze een christin geweest - maar - was er thans nog iets
in het reine te brengen met de hemel? Het leek of ze niet sterven kon voordat de
vrede bevochten was, een worsteling waarin niet meer gewezen werd op volbrachte
taken en bestede tijd - een leven-
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lang viel weg - maar waarin gesmeekt werd om aanneming tot kind. Bijwijlen hield
het prevelen op, maar de handen op het witte dek trilden en schokten.
Toen boog Nora zich tot Arnold over en fluisterde hem toe, of het niet goed zou
zijn een hoofdstuk voor moeder te lezen, misschien had ze een wens. Arnold ging
bijna geruisloos naar de bedstede.
‘Moeder, wil ik je wat voorlezen uit het Woord van God?’
Maar weer bemerkte hij aan de stervende dat zij niet gestoord wilde worden. Hij
boog zich dieper, om recht in de ogen te kunnen zien. ‘Had je geen wens, moeder?’
De blik stootte star door de zijne heen, de handen dwaalden met moeilijke rukken
omhoog langs het laken, en duidelijk hoorde hij haar fluisteren ‘weg’.
Geschrokken tot in het diepst van zijn ziel keerde hij terug tussen de anderen. Er
bleef niets over dan te wachten. Hij was een mens, gebonden aan de wereld. Zíj stond
voor de hemel.
Er werd ternauwernood gemompeld. De gezichten waren als stenen maskers, ook
van de vrouwen. Het waren harde mensen, die zij ter wereld had gebracht; maar ze
voelden zich klein en wanhopig bij de strijd, die zo dicht bij hen zonder hen gestreden
werd.
De korte ademhaling werd luider, scherper, werd tot een gereutel dat het vertrek
vervullen ging; 't prevelen was verstomd; soms over de handen ging nog iets als een
fladdering.
In een roerloos zwijgen bleven zij haar waarnemen; prentten zij zich voor het laatst
dit aangezicht in het geheugen, iedere trek, iedere rimpel; wachtten zij gepijnigd op
het stilhouden van de zagende ademing.
Dan - de kleine oogjes loken zich half, een kramptrekking voer door de elkaar nog
zoekende vingers, de adem verstreek tot geruchtloosheid. Juist toen de borst stilstond,
snokte iemand. Doodstil was 't nu. De lucht boven het aangezicht bevroor.
Zwijgend bleef men op de moeder neerzien.
Arnold keek naar een fuchsia, die hoog te bloeien stond. De plant was de laatste
dagen slecht verzorgd. Er hingen verschrompelde bloempjes aan.
‘Het is gebeurd,’ fluisterde een vrouwestem. Er kwam een stille beweging, de
mannen gingen met een laatste blik heen. Arnold liep naar het raam en kneep de
verdorde bloempjes weg. Hij wilde ze niet in de vensterbank achterlaten en hield ze
in zijn hand. Ook zijn moeder had gebloeid - gedord. Ze was geplukt. Ze had geen
woord gesproken. Geen teken had ze meegedeeld.
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Niet voor hem, haar oudste; niet voor een van haar andere kinderen.
Hij maakte aanstalten om weg te gaan.
Zijn oudste zoon voegde zich bij hem.
Buiten stond hij even stil.
Kwart over vier.
Achter zich wist hij het grauwe binnenste van het sterfhuis. De polderweg strekte
zich vóór hem geel-wit in de zon tussen bekroosde sloten. Op de velden werd gearbeid.
In de verte lag de stad, een lage wand van huizen, met torenkartels en uitgestoken
havenwerken.
Met z'n tweeën togen ze door 't stof.
De oudere ging onder de zware beklemming, of moeder in Christus gestorven was.
‘Grootmoeder was een wijze vrouw,’ zei Willem.
‘Ja,’ zei de vader, ‘ze heeft veel verdriet gehad. Maar ze heeft nooit God gevloekt.’
‘En zo eerlijk was ze.’
‘Ja - ze heeft nooit iemand veroordeeld.’
‘Oom Walter was er ook.’
‘Het heeft me verwonderd. Maar 't was een voldoening voor grootmoeder, ze alle
zes bij zich te hebben - hij is om grootmoeder geduld.’
‘Hij was ook het eerste weer weg.’
Hun voeten zetten de tweespraak voort, knarsend op het verpoederd grint. Hun
gedachten kozen eigen wegen en verdwaalden in een doolhof.
Willem verdiepte zich in de vraag, hoe de kloof tussen de broers en zusters van
zijn vader er eigenlijk gekomen was en er had kunnen blijven tot nu toe.
Arnold overdacht het waarom. Het waarom van een kloof zo sterk, dat hij voor
een stervende niet gesloten was, maar zolang overdekt.
Ze kwamen in de stad.
Een halve dag geleden had hij haar verlaten voor een rendezvous met de dood, nu
keerde hij weer in haar terug als een man van groter gestalte, die meer moest weten,
omdat hij groter verantwoording droeg.
Is het dan niet verkeerd, dacht hij, dat ik voor het oor en het oog van mijn kinderen
een vloek rechtvaardig, die er niet had mogen zijn?
‘Heeft u dat ook, vader, dat de straat zo anders lijkt? 't Is of de huizen wat van me
weten.’
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Zonderlinge gewaarwording, dacht de vader; ík heb het gevoel, of ik door moet
blijven lopen naar een onkenbaar einde, zonder dat ik de kinderen die achter mij
komen een beveiliging in het leven schenken kan. ‘Dat komt doordat je de dood hebt
gezien,’ zei hij. ‘Dan zie je alles anders: mensen, je familie -; ook huizen. leder huis
heeft zijn kruis, jongen; 't is bij name te noemen.’
Hij was er dit zeggend vier voorbij gelopen. Elk huis telde vier verdiepingen. Dat
waren zestien kruisen. Leed, dat boven hun hoofden uit gestapeld stond tot aan de
dakgoot. En terwijl ze verder liepen togen ze steeds nieuwe kruisen voorbij - ze
stonden zichtbaar in de sponningen der kozijnen en wierpen een schaduw achter zich
over de holte van een kamer. Vreemde kruisen, ook aan de overkant; alle samen als
de lijfwacht van het grote, naamloze stadsverdriet. Elke straat met twee muren, elke
muur met geloketteerde smarten.
Als een misdadiger liep de vader aan de voet der gevels over het smalle trottoir
voort. ‘Van onze familie is het de verscheurdheid.’
Hij had het móeten zeggen. Omdat hij méér moest weten. Had de dood hem dan
toch een les geleerd?
‘Hoe is dat zo bij ons gekomen, vader?’ vroeg Willem, ‘u heeft dat nooit aan ons
verteld.’
De vader overwoog, dat zijn zoon nu oud genoeg was om de toedracht te weten.
‘Tante Clara, van wie je altijd gedacht hebt dat ze de vrouw van oom Walter was, is
eigenlijk je tante niet; ze is niet met oom Walter getrouwd. De wijze waarop hij haar
in zijn leven gebracht heeft, is een verhaal van schaamte en schande. Tante Clara
wil geen kinderen, omdat ze haar verdienste niet op wil geven, en oom Walter is het
daar geheel mee eens. Dit alles hebben wij in hem veroordeeld, móeten veroordelen,
omdat het grote zonden zijn. Dat is geen leven tot Gods eer, zij leven slechts voor
hun privé geluk. Tante Nora met oom Willem, en oom Steven met tante Eline hebben
hen steeds tegenover de familie verdedigd, maar niet uit zuivere motieven. Van
weerskanten hebben de partijen elkander vervloekt als onchristelijken en goddelozen
en wat al niet meer; jaloezie en allerhande grieven maakten deze zaak steeds erger,
en grootmoeder sprak zich nooit uit; we weten niet eens of ze onder dit alles geleden
heeft of er onverschillig tegenover stond; zelfs nú...’ Hij zuchtte en beëindigde zijn
zin niet. Zwijgend haalde hij zijn sleutels voor de dag, maar, staande voor de huisdeur,
zei hij nog: ‘Ik vraag me af - of we er wel goed aan hebben gedaan - oom Walter zo
buiten de familie te bannen - of er niet een betere weg zou zijn geweest
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- vader weet het niet meer, jongen - je mag dat wel eens horen - de dood die ons voor
het aangezicht Gods brengt...’ Hij sloot onverwacht de deur open en stapte vóór zijn
zoon naar binnen.
Terwijl Willem neerzag op de ietwat gebogen rug en de moedeloze schouders van
zijn anders zo flinke vader, voelde hij een aandrift tot woorden van troost; maar
opgevoed in een theoretische afschuw voor ‘vrije liefde’, was hij zo verbijsterd deze
in een nabijzijnd leven aan te treffen, dat zijn gedachten te verward waren om iets
te kunnen zeggen. Toch bleef - hoewel de familievete nu voor zijn ogen een gestalte
verkregen had - zijn overtuiging ongeschokt: dat niets ter wereld tussen mens en
mens behoefde scheiding te maken.
Met langzame stappen zag hij zijn vader voor zich uitlopen, tot hij hem in de deur
van de huiskamer opeens zag verstijven. Over zijn schouders heen keek Willem naar
binnen. Midden in de kamer zag hij oom Walter, die langzaam oprees van zijn stoel
en zijn broer Arnold aankeek met een paar ogen, waarin de smartelijke ernst van een
geheel leven lag samengetrokken. Met andere gedachten dan vroeger schouwde
Willem zijn oom aan. Was dit dus een slechte man? Hij had nooit een antipathie
tegen hem gevoeld, als kind had hij zelfs veel van hem gehouden. Nu hij dit mannelijk
gelaat als het ware opnieuw zag, vroeg hij zich af, onder wat voor ongeweten
noodzaak dit leven zich had ontwikkeld, en in hoeverre zonde in iemands leven zonde
was.
Met beklemdheid merkte hij, dat geen der beide broers begon te spreken; ze keken
elkander aan, hun moeders dood achter hun ogen, beider leven tussen hen in. Willem
voelde de hijgende druk der stilte toenemen, alsof er koortsachtig aan een brug
gewerkt werd die er nimmer zou kunnen komen. Een zacht geritsel achter in de kamer
trok zijn blik naar zijn moeder, die nu ook was opgerezen, een hand bij haar keel,
wier gelaat een bereidheid toonde te gaan spreken, maar wie de ban der roerloosheid
tussen de twee broers de tong verlamde.
Daar deed oom Walter de lippen vaneen. Laag en donker klonk zijn stem. ‘Je hoeft
niet bang te zijn, dat ik van de situatie gebruik zal maken om geld te vragen. Ik heb
je geld niet nodig, je zou het ook liever aan de kerk geven dan aan je broer. Ik kom
voor wat beters. Moeder is dood. Zij is de enige die mij nooit heeft neergetrapt, zoals
jij; ook de enige die nooit getracht heeft mij vroom te vervormen, zoals Steven en
Nora. En ik ben de enige van jullie allemaal die kan zeggen, dat hij een moeder heeft
gehad. Maar nu is moeder dood. Mijn bescherming is weg.’
Willem wist niet zeker, of oom Walters stem gehaperd had;
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hij dacht van wel. Maar op de laatste woorden van oom Walter stond zijn hart opeens
vol eerlijk mededogen voor deze man, wiens leven hij slechts kende uit duistere
toespelingen en wiens karakter hij had leren beschouwen uit alle critiek erop, maar
die hij hier als een gewonde zag staan vechten voor zijn recht van bestaan als mens.
Want in de ogen van oom Walter had hij iets gejaagds zien komen, een schuwheid,
die hem de mindere maakte; en hij had hem toe willen roepen: doe dat niet, doe het
niet zo, oom Walter, want dan loopt het verkeerd, maar blijf koninklijk en je zult
overwinnen. Maar wat moest hij, jongen, tussen deze ouderen? En tegelijkertijd dacht
hij: wat zijn de mensen - mijn vader inbegrepen - toch onbarmhartig in hun bemoeienis
met zondaren; de gejaagdheid in oom Walters ogen zegt mij, dat Gód bemoeienis
met hem heeft en wat doen de mensen er dan nog met hun vingers aan?
Oom Walter ging sneller dan eerst weer voort: ‘Ik vraag van jou geen bescherming
en van de anderen ook niet. Maar ik kom tot jou-als-oudste met het verzoek - nee
met de eis, mij met rust te laten, met je woorden en met je daden; de eis, mij als
broeder te erkennen, waar ik recht op heb. Je zou dit nooit van me gehoord hebben,
als moeder nog leefde. Maar op de dag van haar dood kom ik er mee hier, om mezelf
ja, maar - vooral - voor Clara. Dit is voor de laatste maal, dat ik er nu over gesproken
heb; mijn laatste stap om tot vrede te komen.’
Toch was er iets van de vorige kracht in de houding van oom Walter teruggekomen.
Maar zou het voldoende zijn? Arnold liep zwijgend de kamer in tot bij de tafel, die
zich nu tussen hem en zijn vrouw bevond; Willem schoof zachtjes voorbij de deur,
totdat hij tegen de muur kon staan. Je hebt het niet goed aangepakt, oom Walter,
dacht hij, je kent je familie slecht, je had met mokerende verwijten aan moeten komen,
met een overstroming van sterke woorden, je had ze met een ademloos ultimatum
in de hoek moeten drijven en er een ja of nee op moeten eisen. Hij zag de schouders
van zijn vader weer rechtgetrokken, zijn vader stond weer hoog overeind met een
gesloten gezicht.
‘Ik voel je moeilijkheden heel goed, Walter, en 't is juist gezien dat je komt op de
dag van moeders dood. Ik moet de verwijdering tussen ons erkennen als zonde en
het is om het voorbeeld aan mijn kinderen, dat ik in die zonde niet volharden mag.
Ik wil het verleden vergeten en je de hand reiken. Maar het is ook om mijn kinderen,
dat ik bestaande zonde niet goedpraten mag. Ik kan Clara niet erkennen als je vrouw,
als onze familie.’
De hoop in Willem was onder de woorden van zijn vader
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steeds sterker geworden. Zijn vader was beter dan hij gedacht had. Maar de laatste
zin sloeg hem met een vreemde schrik - wat bedoelde vader daar nu mee? Met
angstige verwachting speurde hij op het gezicht van oom Walter, wat deze uit vaders
woorden opmaken zou. Hij zag hem bukken naar zijn hoed; het gezicht dat omhoog
kwam zou hij nooit vergeten. Haat en droefheid en trots en verslagenheid. De ogen
gloeiden dof. Hij deed een stap naar de deur, maar wendde zich terug.
‘Ik heb mezelf gezworen hier geen scène te maken op moeders sterfdag, maar je
had het verdiend. Ik ga mijn leven door met Clara, en niet met jou.’
Even trilden zijn lippen, alsof hij een vernietigend woord wilde uiten, maar hij
draaide zich schielijk om en verdween. Toen de buitendeur dichtviel, wist Willem,
dat hij oom Walter in vaders huis niet meer zou ontmoeten. Hij had hem na willen
lopen om te zeggen, dat hij van hem hield, en van tante Clara ook, maar hij voelde
zich te sterk een levensdeel van dit huis.
Hij hoorde zijn vader in gesprek met zijn moeder. ‘Ik kan voor de kinderen zo'n
verhouding toch niet tolereren?’
Hij zag de zon buiten, en het scheefgetrokken vensterkruis over 't karpet. Het was
een eigenaardig koele, donkere blik, die hij op de gestalte van zijn vader wierp.
Zonder spreken ging hij de gang in, naar zijn kamer boven.
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Muus Jacobse
De steden van het leven
Zwolle
Wie zich bezint op vroeger, peinst op later,
Herdenkt zijn jeugd, de straten op het water,
Turfschepen glijdend aan de buitenkant,
De kleine landstad aan het Zwartewater.

Leiden
Langs de gevels die al eeuwen deftig zijn
Dwarrelt vergeefs uw nevelig gordijn,
Want ieder jaar zwellen de jonge bomen
En staat het Rapenburg in zonneschijn.

Delft
Wie door uw ommegang van grachten glipt,
Verstolen van de geur der vroomheid nipt,
Ziet in het water, plots, als in een spiegel:
Dit is een koningsgraf, dit is een krypt.

Amsterdam
Hoe ooit gij door mijn droom verkoren werd?
Ach, die tot vader mij beschoren werd
Zag mij hier liggen in mijn moeders ogen...
Stad, waar ik in de droom geboren werd.
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Andries Dongera
Nocturne
De zwanen drijven in een mist van tranen
en schrijven doelloos in de vijverkom.
Wellicht verhalen zij mijn oude wanen,
maar waarom, zwanen, doet gij dat, waarom?
En waarom blijft gij in die dompe vijver
en gaat bij nacht niet rusten op uw nest?
Zinloos als eens van mij is deze ijver,
nu van mijn vuur geen enk'le sintel rest.
Geen morgenrood zal meer uw vlerken kussen
en nimmer schrijft gij hoog in het azuur
mijn idealen met bezielde lussen,
noch troost uw wit mijn smart'lijk schemeruur.
Want ook ik ben, als gij, verlepte zwanen,
door God verbannen in een zwarte poel.
En door een mist van machteloze tranen
zoek ik vergeefs een uitkomst en een doel.
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Frans Leonard
Kinderangst
Als ik te slapen gelegd werd
kwam de moordenaar.
Met bloedvlekken rood besterd
scheurde hij door de muren heen
en graaide met zijn handen naar
mijn hoofd, dat lag als martelaar
weerloos op den offersteen.
Mijn vader knikte luid,
zijn nek kraakte als brekend hout
en door de nachtruit
wees mijn moeder mij aan
en allen riepen onafgebroken:
Dit moet worden gewroken.
Dat heb jij gedaan!
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J. Haantjes
Nieuw Fries psalmboek*)
Enige jaren geleden gaf Fedde Schurer een bundeltje uit dat hij Lof fen alle tiden had
genoemd en dat Friese bewerkingen bevatte van de geestelijke liederen die onder
Christenen het meest bekend en het meest geliefd zijn. Hij deed zich daarmee reeds
kennen als een verdienstelijk vertaler, en dus verheugden wij ons toen, nog in de
oorlogsjaren, het gerucht doordrong dat deze zelfde dichter zich had gezet tot een
Friese psalmberijming, want wij vermoedden dat deze berijming een verrijking zou
betekenen zowel voor het Fries-kerkelijk leven als voor de Friese literatuur. Natuurlijk
waren reeds eerder psalmen in het Fries vertaald. De oudste, waarlijk grote, Friese
dichter, Gysbert Japicx, berijmde er een vijftigtal, die hij Himelsk Harpluwd noemde,
maar zij waren niet geschikt om als gemeentezang gebruikt te worden. Gysbert Japicx,
hoewel in de plaats zijner inwoning, Bolsward, nog steeds voorzanger, had zich reeds
ontwikkeld tot een dichter met uitgesproken renaissance-kenmerken, en zo bleef zijn
psalmberijming te zeer het werk van een kunstenaar; het kerkvolk rekende haar niet
tot zijn geestelijk bezit. De aanvullende bewerking die, een eeuw later, Althuijzen
gaf, was veel meer op practische bruikbaarheid ingesteld, maar reeds de omstandigheid
dat hij slechts de psalmen berijmde die Gysbert Japicx onbewerkt gelaten had, en
deze eigen berijming met die van zijn illustere voorganger in één bundel uitgaf,
belemmerde ook nu dat deze arbeid aan kerkelijke doeleinden werd dienstbaar
gemaakt. Het is trouwens de vraag of een eenvoudiger berijming van de hand van
één dichter, of een keuze uit het werk van verschillende dichters, in deze tijd zoveel
betere kans zou hebben gehad. Wij krijgen hier allicht een verkeerde indruk doordat
we ons laten leiden door de idealen welke Gysbert Japicx bezielden, maar een figuur
als deze dichter is uitzondering; hij is de berg die hoog oprijst in het vlakke land, en
die daarom gemakkelijk aller ogen tot zich trekt. Indien Gysbert Japicx er niet geweest
was, zou de Friese literatuur in de 17e eeuw nauwelijks onze aandacht waard zijn,
beperkt als ze was tot een verzameling spreekwoorden, een paar samenspraken en
een paar

*) It boek fan 'e Psalmen, Bigot en Van Rossum N.V., Amsterdam. De Tsjerne, Ljouwert. 1947.
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bruiloftszangen. Daarentegen was het Nederlands met het officiële gezag bekleed;
het sprak voor die tijd vanzelf dat er in de kerken in het Nederlands werd gepreekt
en gezongen, en een Friese psalmberijming was dus meer het werk van een voor een
uitzonderlijk doel in geestdrift ontstoken enkeling dan dat zij voorzag in een algemeen
gevoelde behoefte.
Nieuwe proeven van berijming zijn er in de 19e eeuw wel geweest, maar zij bleven
sporadisch, en dat is ook te bergijpen, want heel deze eeuw wordt beheerst door de
romantiek; er is veel belangstelling voor wat het volk denkt en voelt, maar daarbij
gaat het dan vooral om de persoonlijke gedachten en de persoonlijke gevoelens, en
de waardering voor een gemeenschappelijk ideaal dat dit volk tezamenbindt, zij het
een sociale hervorming, zij het geloof, is vooral in de eerste tijd niet groot. En zo
moeten we dan geduld hebben tot enkele jaren verder in de daaropvolgende eeuw,
voordat er weer een nieuwe volledige psalmberijming verschijnt. A.M. Wybenga
gaf in 1922 deze bewerking uit, onder de auspiciën van het Christlik Selskip for
Fryske tael en skriftenkennisse.
Het is duidelijk dat er in de 19e eeuw geen Friese psalmberijming komen kon.
Even duidelijk is het dat deze psalmberijming nu niet langer kon uitblijven. Er woei
een nieuwe wind door het Fries-kerkelijk leven en deze nieuwe wind kwam vooral
uit de hoek van het neo-Calvinisme, dat immers de aarde, met al haar bewoners, weer
voor God ging opeisen. Sipke Huismans was hier de voornaamste figuur en hij legde
er steeds weer de nadruk op, dat bij de uitstorting van de Heilige Geest, allen, elk in
zijn eigen taal, de grote werken Gods verkondigden. Sindsdien rustte men niet voordat
de Bijbel in het Fries was vertaald, maar daarnaast ook een Fries psalmboek was
verschenen, en ook verder werd het gebruik van deze psalmbundel steeds weer gezien
als onderdeel van de eis in eigen taal Gods lof te verkondigen. En was ook het eerste
bundeltje vertalingen van geestelijke liederen dat Fedde Schurer uitgaf, niet bedoeld
als lof, heette het niet Lof fen alle tiden? Nu heeft dezelfde dichter dit bundeltje laten
volgen door een volledige psalmberijming, die een belangrijke verbetering is
vergeleken bij de berijming van Wybenga uit 1922, en weer is het het Kristlike Frysk
Selskip dat aan deze berijming een aanbeveling meegaf.
Een psalmberijming staat ten allen tijde bloot aan onbillijke kritiek. Het gevaar is
niet gering dat wij gaan beoordelen naar maatstaven welke buiten de eigenlijke
werkzaamheid zijn gelegen. Wij vragen ons hier vooral af waarom Fedde Schurer
bij zijn bewerking zich heeft gehouden aan de oude, bekende zangwijzen. De
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berijmer van psalmen is toen al zo zeer gebonden. Hij moet zichzelf en zijn eigen
ontroering toch reeds zo geheel ondergeschikt maken aan wat het Woord zegt. Maar
is het dan wel gewenst zichzelf nog verdere, buiten het Woord gelegen en met de
betekenis van 't Woord gegeven beperkingen op te leggen? Kan hij, poëtisch, niet
veel meer bereiken wanneer hij zich van al deze verdere beperkingen radicaal durft
te ontdoen? We vergelijken hier even met Nederlandse psalmberijmingen en dan
grijpen we niet naar de XXX Psalmen van Willem de Mérode, want deze hebben
nog een te persoonlijke inslag dan dat ze als gemeentezang zouden kunnen dienen,
maar hoeveel meer bereikt niet reeds de Rooms-Katholieke dichter Gabriël Smit, en
met hoeveel verlangen zien wij niet uit naar het ogenblik waarop hij zijn berijming
geheel voltooid zal hebben?
Er is nog een tweede reden waarom wij gemakkelijk onbillijk worden in ons
oordeel. We gaan allicht vergelijken met berijmingen in andere talen, en dan in de
eerste plaats met de Afrikaanse bewerking van Totius. Welnu, voor zover bij
verschillend taaleigen vergelijking mogelijk is, kunnen we zeggen, dat de berijming
van Totius verre uitsteekt boven die van Schurer, zo goed als boven iedere
Nederlandse bewerking die tot nu toe verschenen is. Maar de berijming van Totius
kwam dan ook tot stand onder wel zeer gelukkige omstandigheden. Zij werd
vervaardigd door iemand die bekwaam theoloog is en daarnaast ook dichter, als
dichter vooral dienaar. Fedde Schurer is dichter, zo goed als Totius, maar hij is
spontaner, en aan zijn bewerking is dat te bemerken. Gewijde taal en gewone taal
wisselen elkaar daarin nog te dikwijls af; er dreigt ook te vaak nog een opeenstapeling
van volklinkende lettergrepen, en dan is er wèl een sterke emotie nodig, om het vers
verder te stuwen.
Maar, zoals reeds gezegd, wij mogen hier, door te vergelijken met Totius, geen
ongunstige indruk wekken. De enige waarlijk maatgevende vergelijking is die met
Wybenga, een kwarteeuw vroeger, en wanneer we zijn bewerking en die van Fedde
Schurer naast elkaar leggen, zien we eerst duidelijk welk een belangrijke stap we,
met de berijming van Fedde Schurer, vooruit deden. Daarom vertrouwen we dat deze
berijming ook in de practijk met voldoening zal worden gebruikt. Velen zullen er de
dichter dankbaar voor zijn dat hij op deze wijze ons helpen wilde Gods lof te zingen,
met woorden die regelrecht aan het Woord zelf ontleend werden, maar die toch ook,
zuiverder dan welke vreemde berijming ook, gevoelens vertolken welke leven in het
eigen hart.
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Jan D. Stipes
Ik begrijp U niet
Ik kan Uw wil niet kennen, gesloten is Uw deur,
want ik ben slechts Uw werkman, en U bent directeur.
Ik kan Uw plan niet vatten in dit oorlogskabaal,
want ik ben slechts recruutje, en U bent generaal.
Ik kan U niet begrijpen, en wil het tóch zo graag!
Maar ik woon in het Noorden, en U woont in Den Haag.

Margreeth Woltjes
Aan wie de dichter kent...
Hoe zou mijn daad zich naar mijn woorden richten?
Ik ben als U gebonden aan het kwaad.
Het legioen, dat U geen vrede laat
doet ook mijn hart gestaag voor 't boze zwichten.
Al drijft het af op liefde en gedichten,
het loopt te pletter op de haat.
En wat alleen de drenkeling kan richten
is 't Kruis, dat tussen hel en hemel staat.
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Nel Veerman
De avondster
Venus, de stille, de avondster,
Niets is natuurlijker dan haar verschijnen,
Als kleuren in schaduw en schemer verdwijnen,
Het blauw van de lucht wordt zoo bleek en zoo ver...
Avondster - stille - gij stilste ster.
Langzaam werd zich de aarde moe;
Wat haar nog bleef, 't oud-goudene, late
Verzonk in de huizen, verkilde in het water
En duister dekt nu, al dichter haar toe.
Hoe zijt gij, Venus, uzelf zoo gelijk?
Een kleine ster - en uit u t onbegrensde
Licht - en zijn weldaad en troost voor de menschen.
Hoe zijt gij, Venus, zoo rustig en rijk?
Avondster, stille, wie onzer verstaat
Iets van uw licht en zijn zichtbre geheimen,
Zoo door het wassende duister te schijnen,
Die niet zichzelf eerst verlichten laat?
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P.A. Hekstra
Psychologie, existentialisme en levenshouding
Sinds enige tijd is er een hoogst interessante pennestrijd gaande tussen Nederlands
meest begaafde jongere essayisten, nl. Paul Rodenko, student in de psychologie aan
de Sorbonne en Fokke Sierksma, doctorandus theologiae. De aanleiding daartoe
vormde eerstgenoemdes artikel: Het einde van de psychologische roman’ in
‘Columbus’ 2e jrg. no. 1, waarin hij tegenover de homo psychologicus, die de laatste
grond zich onder de voeten ontnomen zag door een psychologische rechtvaardiging
van het leven, de ‘homme absurde’ plaatste van de existentialisten. Hij brengt in de
loop van dit artikel zelf deze correctie aan, dat het niet zo zeer de psychologie is, die
gefaald heeft (‘die zichzelf ten einde gedacht en daardoor “opgeheven” zou hebben),
want de psychologie is nog tot een eindeloze ontwikkeling en verfijning in staat,
‘maar het is het oude mensentype, dat, de zaak van een ander standpunt bekijkend,
de illusie, dat psychologie en leven elkaar uiteindelijk zou dekken, doorzien heeft.
De zuivere homo psychologicus zou daar uit zichzelf nooit achter gekomen zijn.
Hiermee is tevens vastgesteld, dat de homme absurde niet de laatste fase van de homo
psychologicus vormt, maar integendeel de eerste fase van de nieuwe homo (ethicus?):
een nieuw mensentype, nl. dat zichzelf nog niet begrijpt en zijn nieuwe vitale patroon
met de inadaquate denkeenheden van de psychologie tracht te vatten, met het resultaat,
dat, aangezien de oude - de psychologische - zin verloren is gegaan en de nieuwe
zin door de psychologische denktechniek, waarvan men zich nog niet heeft kunnen
losmaken, onherkenbaar is verminkt, de wereld zich niet anders dan absurd kan
voordoen’. Tot zover Rodenko.
Sierksma reageerde hierop (in Podium, 3e jrg. no. 4, in: Notities bij Cola Debrot)
met de bewering, dat Rodenko wat al te vlot de psychologie over boord zet. Thans
zijn beide heren broederlijk verenigd in de fusie van Columbus en Podium, die ook
Podium heet, doch de strijd wordt voortgezet in de doorgaans niet onvermakelijke
afdeling: De Proppenschieter.
(Onze lezers verwijzen wij volledigheidshalve naar beide genoemde tijdschriften
en het Podium-nummer van November j.l.)
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Rodenko benadrukt nogmaals, dat de door hem behandelde auteurs niet ophouden
psychologen te zijn, doch dat zij niet zozeer de psychologie op zichzelf, als wel de
psychologie als middel van zelfrechtvaardiging over boord hebben gezet. In zijn
wederwoord blijkt Sierksma zich niet te hebben laten overtuigen en plaatst hij terecht
de opmerking, dat Rodenko onjuist doet, wanneer hij zichzelf verdedigt door de
existentialistische auteurs te verdedigen. Verder vuurt hij een m.i. zeer rake treffer
af: ‘In Sartre c.s. heb ik, voorzover ik over hen kan oordelen, niet een nieuw
mensentype, maar alleen een nieuw psychologentype ontmoet, dat zich met de
psychologie van de psychologie tracht te bevrijden.’
Sierksma besluit met: ‘laten wij zoeken naar een nieuwe psychologie, nu de oude
niet meer aan de eisen des tijds voldoet; misschien dat tijdens dit zoeken naar een
nieuwe psychologie een nieuwe mens geboren wordt.’
Hiermede levert hij het bewijs, dat hij even verder denkt dan Rodenko, namelijk
door zich bewust te maken, dat het existentialisme niets anders is dan een nieuwe
vorm van psychologie, als ook, dat de homme absurde beschrijfbaar (misschien zelfs
verklaarbaar) zal blijken, zodra de psychologen beschrijvingscatagorieën hebben
gevonden, die de huidige completeren. Aanvankelijk dus adhaesie betuigend aan
Sierksma's gedegen en knappe critiek, zouden wij verder willen gaan met Rodenko's
denkfouten op te sporen, die Sierksma heeft laten liggen. In de eerste plaats frappeert
het, dat Rodenko zo gemakkelijk spreekt over ‘de psychologie’ en daarbij geen oog
toont te bezitten voor de uiterst gecompliceerde strijd, die er tussen de diverse
psychologenscholen nog altijd gaande is. Annex hiermede immers zijn de vele
grensoverschrijdingen naar de gebieden van kentheorie, philosophie, anthropologic,
ontologie en theologie, welke de psychologieën (meervoud!) zich veroorloven. Een
tweede gemis van Rodenko is, dat hij de geschiedenis van de psychologie niet in het
geding brengt, terwijl deze hem had kunnen leren, hoe de psychologie als
vakwetenschap een ontwikkeling doormaakt van de peripherie der menselijke psyche
naar de kern ervan. Deze ontwikkeling weerspiegelt zich niet alleen in de diverse
handboeken der psychologie, doch ook in de literatuur. Duidelijk aanwijsbaar zijn
bijv. de correlaties tussen de zintuigpsychologie der vorige eeuw en het
impressionisme en het Freudiaans libidinisme en het naturalisme. Deze reeks laat
zich tot op vandaag voortzetten en het existentialisme is niets anders dan een phase
in de ontwikkeling der psychologie als geesteswetenschap. De crisis, waarin Rodenko
staat is dan ook grotendeels de interne crisis der psychologie als
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vakwetenschap, waar zij voor de opgave staat haar driedimensionale
beschijvingscategorieën door meerdimensionale te vervangen.
Wanneer de psychologie eenmaal op eigen gebied een kwalitatief ander systeem
heeft gevonden, zal het blijken, dat de homme absurde identiek is met de nieuwe
homo psychologicus. (Dit voorziet Sierksma zeer juist).
De luciditeit, welke Rodenko tegenover de redelijkheid stelt, is dan ook niets
anders dan het kennend orgaan voor dit nieuw te exploreren gebied der psychologie,
daarmede de plaats innemend, die de redelijkheid op het oude innam. De luciditeit
gaat echter wederom in redelijkheid over, zodra de meerdimensionale typenleer zich
laat voorstellen in de figuren der hogere wiskunde.
Rodenko zit hier (vermoedelijk onbewust) met de Aristotelische traditie en denkt
tot een nieuw mensentype te moeten besluiten, wanneer hij de mens moet qualificeren
als niet meer redelijk-zedelijk schepsel, doch als onredelijk-onzedelijk of
onredelijk-zedelijk. Het is om de tweede term van deze figuur te kunnen redden, dat
hij denkt de nieuwe mens homo ethicus te kunnen noemen (waarbij de ethiek
gewaarborgd wordt door Koestler's ‘new god’ die R. uit een oogpunt van denkhygiëne
voorlopig nog als een x in de mist voor hem wil projecteren). Ook al aanvaardt hij
even, om tot deze onredelijk-zedelijke mens te komen, de onzedelijkheid, dit is niet
anders dan een groeifase in een heraclitische ontwikkelingsketen.
Tot zover zijn Rodenko's moeilijkheden dus van intern-psychologische aard.
Anders wordt echter de probleemstelling, wanneer wij hem en Sierksma beiden op
weg zien om met behulp van wat Rodenko niet en Sierksma wel als psychologie ziet,
een nieuwe levenshouding te creëren, welke bepaald zou zijn door R.'s x, terwijl
Sierksma hier liever rugwaarts de eigen persoonlijkheid substitueert. Beide vervallen
hier. Rodenko negatief en Sierksma positief in de fouten van het psychologisme,
waardoor beide zich openbaren als ‘plus psychologistique que le psychologiste’.
Indien de psychologie te kort schiet in het dienst doen als zelfrechtvaardiging, dan
kunnen hiervoor twee oorzaken bestaan: ten eerste, dat de psychologie tot haar
vakgebied behorende terreinen nog onvoldoende heeft doorlicht (zie boven) of ten
tweede, dat zij zich aan grensoverschrijding heeft schuldig gemaakt, in het uiterste
geval zich tot psychologisme heeft verdikt. Aan deze tweede fout bezondigen zich
nu zowel Rodenko als Sierksma, terwijl eerstgenoemde, zoals wij zo juist zagen,
alleen zich ook aan de eerste fout schuldig maakte.
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Ook wanneer wij in de termen van de Wijsbegeerte der Wetsidee tot de psychologie
niet alleen rekenen de wetenschap, die zich bezighoudt met de psychische functie,
doch er ook de actologie (met als veld van onderzoek de Act-structuur van het
menselijk lichaam) bij onderbrengen, maken wij ons niet aan grensoverschrijding
schuldig, daar 't ‘hart’, van waaruit de uitgangen des levens zijn, buiten schot blijft.
Wij houden dan halt zowel voor de transcendentale als transcendente horizon, als
ook (impliciet) voor de grens tussen Schepper en schepsel. (De transcendente horizon
is 't hart, de religieuze wortel van het menselijk bestaan, waarin God de mens als
religieus wezen qualificeerde; de transcendentale horizon is de tijd. Aan deze zijde
van deze horizon ontwaren wij de zin-samenhang der aardse werkelijkheid, aan gene
zijde ligt het gebied der kosmische tijd, welke aan onze waarneming onttrokken is.)
Eens te meer heeft deze polemiek mij overtuigd van de noodzakelijkheid de
psychologie te funderen en te beoefenen bij het licht van de Woord-openbaring. De
grote onbekende x kan noch langs de weg van het al of niet als ontologie vermomde
psychologisme van Rodenko, noch via de katharsis der persoonlijkheid (als Sierksma,
eveneens op Aristoteles stoelend, wil) worden gevonden. Komt men toch dank zij
een of ander sophisme bij een lets terecht, dan is dit een afgod (zoals de mysticus
Huxley er een vond).
Wij belijden de ‘oude God’, die de mens schiep in verbonds-afhankelijkheid van
Hem en daarmede de mens tot een religieus wezen stempelde.
Door deze verhouding verdwijnt elke mogelijkheid van zelfrechtvaardiging door
de mens in het niet.
Rodenko denkt recht te hebben op ergernis en vloek: ‘want juist in vloek en ergernis
zal de nieuwe mens geboren worden.’
Misschien! Als deze mens toekomt aan de ergernis aan zichzelf en de vloek herkent
als een symptoom van de vlucht voor God.
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Vluchtige Notitiën
Een voorganger gevolgd
In De Classicale kerkbode (Utrecht) van December 1947 stond onderstaande recentie
van Ds J.W. de Jager.

Anna Mertens - Voorspel.
Deze verzenbundel is op z'n zachtst gezegd een afschuwelijke vergissing.
Er staat geen verstandig woord in. En voor wie mogelijk meent, dat het
ook niet de taak der dichters is om verstandige woorden te zeggen, zij er
aan toegevoegd, dat deze woorden evenmin schoon, gevoelvol, welluidend,
ontroerend enz. enz. zijn. Dit is dichtkunst van lik m'n vestje. 't Is jammer
van 't fraaie papier, dat er aan verknoeid werd. Zoiets moest Minister
Gielen, die alle schoolkinderen tot voddenboeren promoveert, kortweg
verbieden. Niet ieder, die een verzenbundel wenst te plegen, moet daartoe
vrijelijk in de gelegenheid gesteld worden. Zelfs de meest democratische
staat behoort te waken voor de volksgezondheid, door de warenkeuringswet
niet alleen op bedorven gort en stroop toe te passen, maar ook op dergelijke
wanproducten als ‘Voorspel’, die onze maag geestelijkerwijze van streek
brengen. Als U het misschien een al te onbarmhartig vonnis acht, overtuig
U van de rechtvaardigheid, door dit schoons te proeven, waarmee de bundel
begint:

Ds J.W. de Jager - Recensie over de bundel ‘Voorspel’ in De Classicale
Kerkbode (Utrecht).
Deze recensie is op z'n zachtst gezegd een afschuwelijke vergissing. Er staat geen
verstandig woord in. En voor wie mogelijk meent, dat het ook niet de taak der
dominees is, verstandige woorden te zeggen, zij er aan toegevoegd, dat deze woorden
evenmin waardig, liefdevol, welwillend, overtuigend enz. enz. zijn. Dit is critiek van
lik m'n vestje. 't Is jammer van het deviezenverslindende krantenpapier, dat er aan
verknoeid werd. Minister Gielen, die krachtens zijn eed op de Grondwet gehouden
is de drukpersvrijheid, een der grondwettelijk vastgelegde rechten van het Nederlandse
volk, als een kostbaarder goed te beschouwen dan voddig krantenpapier, mag zich
met zoiets niet bemoeien, (maar voor de minister van Justitie, die gehouden is onze
volksvrijheden tegen revolutionnaire opruiing te beschermen, ligt hier misschien een
taak). Niet ieder, die zich ambtelijk bevoegd of geroepen acht om een recensie te
plegen, moet daartoe (door de kerkboderedacties) vrijelijk in de gelegenheid worden
gesteld. Een democratische staat behoort te waken voor de volksgezondheid door de
warenkeuringswet alleen op bedorven gort en stroop toe te passen en niet op
wanproducten als deze recensie op ‘Voorspel’, die ons literair en politiek
onderscheidingsvermogen van streek brengen, maar zelfs de meest democratische
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staat behoort het aanzetten tot revolutionnaire daden door kerkbodeschrijvers kortweg
te verbieden. Als U het misschien een al te onbarmhartig vonnis acht, overtuig U
van de rechtvaardigheid, door dit schoons te proeven, waarmee de besproken bundel
begint:

Klacht
Heer, help mij, want er is geen nood,
Verlos mij, ik ben niet gebonden,
Red mij van 't leven meer dan van den dood,
Verbind mij, want ik heb geen wonden.
Heer troost mij, want ik heb geen smart,
En straf mij, want ik heb geen schulden,
Onthef mij van een last: dit lichte hart
Dat zich met leed noch vreugde vulde.
Heer scheld mij, want ik heb geen haat
En sla mij, want ik heb geen liefde.
Verberg U Heer, ik heb geen toeverlaat,
Bemin me: ik heb geen wederliefde.
Heer, zie mij aan in dezen nood:
Dit is de ellendigste aller zonden,
Dit de verraderlijkste dood:
Ik zoek mijn hart, tot Gij het hebt gevonden.
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Kritieken
Romans en novellen
S. Vestdijk, Puriteinen en Piraten. W.L. Salm & Co., Amsterdam 1947.
Simon Vestdijk is een beroemd man, en hij verdient het want hij is een uitstekend
litterator. Wanneer hij een bepaalde stof in een boek behandelt, is dat boek zeker de
moeite van het lezen waard. Zo ook Puriteinen en Piraten. Het is een verhaal van een
drietal rijke, puriteinse, Bostonse schurken, dat in het begin van de achttiende eeuw
een piratenschip uitrust. Er gaat tijdens en na de vaart het een en ander scheef, en er
komt een proces, waardoor kapitein en principalen het heel benauwd krijgen. Het
komt allemaal op zijn pootjes terecht, ja, de piratenaanvoerder trouwt zelfs een
eerbare, gegoede, jeugdige schone.
Er komt in dit boek veel avontuurlijks voor, teveel om hier op te noemen. Ik houd
van avontuurlijke boeken, en ik heb er geen spijt van, dit boek gelezen te hebben.
Merkwaardig is vooral ook de tekening van het toenmalige Amerika. En toch ‘doet’
dit boek je niets. Er is iets levenloos' aan. Alle situaties zijn met grote kennis van
zaken beschreven, maar het hart heeft er niet al te veel deel aan gehad. Vestdijk doet
in dit boek haarfijn uit de doeken hoe de dingen aan elkaar zitten, maar hoe ze in
elkaar zitten, is tijdens het schrijven onder het paard z'n buik geraakt. Dat is erg
jammer. Dit romantische boek kent geen romantiek; de zonde er in is geen hartstocht,
de kuisheid er in mist de deugd. Achter in het boek staat, dat het in twee maanden
geschreven is. Daar neem je natuurlijk je pet voor af. Maar je zegt ook: geen wonder,
nou snap ik het. Als Vestdijk er nu eens drie maanden over had gedaan! Dat zou ook
een pracht-prestatie zijn geweest, en dan had het boek misschien aan gloed en diepte
gewonnen. Want zo als het nu is: knap en glad, bewonderenswaardig en weet ik veel
meer, bevredigt het je niet: je mist het leven al te zeer.
J.v.D.

J.W. Hofstra, Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? H.P. Leopolds
Uitgevers Mij, Den Haag. 1947.
De eerste roman van Hofstra ‘De vrienden van mijn vrienden’ overtuigde direct van
een vakmanschap dat respect afdwong. Een goed prozaïst, die de waarde van het
woord kent, gevoel heeft voor sfeer, die met zijn onderwerp dicht bij het milieu blijft
dat hem vertrouwd is en voor het overige niet is vrij te pleiten van een zekere
precieusheid, die vrouwelijk aandoet. Maar dan toch een schrijver, die zeer goed
Nederlands schrijft!
In deze nieuwe roman ontpopt hij zich wederom als een typische individualist,
zowel in de keuze van onderwerp als in de uitwerking van het thema: de strijd tussen
kunst en leven, gevoerd door een op haar hoogtepunt staande operazangeres.
‘Het leven bloeide en het theater raapte de vruchten’, lezen we ergens. Zo ook:
‘Om te slagen in de kunst moet men eerzuchtig zijn en bereid voor dat succes bijna
alles te geven. Bijna altijd wordt de kunst betaald met levensgeluk.’
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Zo moet ook deze Brenda Blieck kiezen; haar, ondanks alle roem, eenzame weg,
of de veilige haven van een huwelijk met een achtenswaard man die haar alles te
bieden heeft. Als zij voor deze keuze staat beleeft zij juist haar grote desillusie, als
blijkt, dat haar liefde voor een jongere collega niet wordt beantwoord en zij deze
moet afstaan aan haar leerlinge en protégé Tempe Seng.
Tempe Seng wéét wat zij doet, maar zij is nog jong. Zij kiest het huwelijk. In haar
leven zal de kunst de tweede zijn. Brenda Blieck bezit zielskracht genoeg om haar
teleurstelling te dragen.
Wanneer wij aan het einde van het verhaal de zangeres aan het sterfbed van de
vlijmscherpe maestro Tarn ontmoeten, de man die haar altijd meedogenloos heeft
opgejaagd om het beste uit haar te halen, zegt hij tot haar dat zij is voorbeschikt tot
het offer: zij moet de kunst trouw blijven. Hij, de gelovige R.K. zegt, dat behalve de
liefde en het offer, alles ijdelheid is.
Het leven van deze operazangeres is in dit boek op bijna minitieuze wijze
beschreven. Men leest de roman geboeid, want dit conflict tussen leven en kunst is
echt menselijk en op verantwoordelijke wijze door de auteur behandeld.
Het conflict is eerlijk gesteld, doch de auteur benadert het van zuiver humanistisch
standpunt. Het slot laat veel te raden over. Men mene overigens niet dat een dergelijk
conflict met een paar teksten is op te lossen. Ik geloof niet dat een christenkunstenaar
het er zoveel beter zou afbrengen dan deze Brenda Blieck. Bij het beoordelen van
een boek als dit beseffen wij opnieuw, dat wij, orthodox-protestan-
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ten, nog nauwelijks aan het cultuurvraagstuk en alles wat daar mee samenhangt toe
zijn. De roman van Hofstra confronteert ons met een belangrijke vraag en dwingt
ons kunst en leven onder één gezichtspunt te zien. Niet de zelfhandhaving houdt het
uit in de schaduw van het kruis, maar, het dienen, als vrucht van het geloof, óók in
de kunst.
P.J.R.

Rudolf van Reest, Glascultuur. Tweede druk. Bosch & Keuning N.V.,
Baarn. 1947.
Dit verhaal van Rudolf van Reest is mij beter bevallen dan zijn roman over de
Rotterdamse kleine luyden gedurende de oorlogsjaren. Hij heeft in dit boek iets meer
afstand genomen van zijn figuren. Het bluft niettemin jammer dat hij blijkbaar niet
over wat humor beschikt, zo tussen de regels door. Het zou zijn verteltrant, die het
de lezer toch al zo gemakkelijk maakt, wat opfleuren.
Wat ik hiermee bedoel zal duidelijk worden wanneer men direct na elkaar een
boek van Van Reest en van G. Mulder leest. Bij de laatste is er, ondanks het
uitgesproken genre ‘volksboek’, toch altijd iets van een gevecht met de muze te
bemerken en ‘vonkt’ het herhaaldelijk. Rudolf van Reest beschikt echter over de
gave een intrige te scheppen waarmee hij zijn grote lezerskring vasthoudt. Zo ook
in dit boek, welks zwaartepunt voornamelijk ligt in de liefdeshistorie, méér dan in
de overigens eveneens vlotte beschrijving van het tuindersvak.
P.J.R.

George N. Shuster, De Vuurproef. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht,
Brussel.
Wij hebben zelden zulk een goede historische roman gelezen als deze. Hier blijft de
tekening van het historische milieu voldoende op de achtergrond en treedt niet
dwingend naar voren als in zoveel historische romans die log van de historische
beschrijving zijn geworden.
Deze roman is in de eerste plaats een huwelijksroman, maar er is een bijna
onopzettelijke en nergens geforceerde parallelie met de eenheid der Noordelijke en
Zuidelijke Staten van Amerika in de tijd toen de strijd om de bevrijding der
negerslaven die eenheid dreigde te verbreken. Edith Treolar, het robuste, fiere meisje
uit het Noorden, trouwt met de planterszoon Robert Cecil die uit het Zuiden afkomstig
is. Twee sterke karakters ontmoeten elkaar hier en de ontwikkeling van hun huwelijk,
de spanning die er in voorkomt en de conflicten die moeten worden beheerst en
bijgelegd, worden door Shuster scherp gezien en boeiend verteld. Als de oorlog over
de afschaffing der slavernij steeds dreigender wordt en tenslotte uitbreekt, vindt deze
zijn weerslag in het huwelijk dat nu zijn crisis doormaakt. Cecil neemt dienst in het
leger der Zuidelijken, wat voor Edith onbegrijpelijk is. Een moeilijke tijd breekt voor
haar aan nu zij alleen voor het bedrijf staat. Zij slaat zich echter door alle
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moeilijkheden heen, maar krijgt steeds meer begrip voor de daad van haar man. Zo
voorbereid, vinden Noord en Zuid elkaar weer als Cecil gevangen is genomen en
door zijn vrouw en haar vrienden wordt bevrijd. Dan is hun enig doel nog slechts,
de onzalige burgeroorlog, die zoveel mensenlevens en energie verspilt, te doen
eindigen.
Jos. Panhuijsen zorgde voor een uitstekende vertaling.
C.V.

Maurits Dekker, De aarde splijt, 3e dr. Dezelfde, De knopenman. Uitgeverij
Born, Assen. 1947.
De jaren vóór 1939 zullen in de geschiedenis gekenmerkt zijn door de steeds zwaarder
wordende dreiging van een nieuwe wereldoorlog, zonder dat men die dreiging kon
afweren.
Maurits Dekker moet die machteloosheid hebben gevoeld, toen hij omstreeks 1930
zijn roman De aarde splijt schreef. Daarin trachtte hij zich van de benauwenis te
bevrijden door zich in een fantastische poging te verdiepen die een nieuwe oorlog
kon vermijden. Zijn verhaal is een spannende geschiedenis geworden, te spannend
evenwel en te fantastisch om ons de benauwenis te doen gevoelen van waaruit het
geschreven moet zijn. Men leest dit boek als een detective-roman. De spanning sleept
u mee, maar het is de spanning van de uiterlijke kant, de intrigue, en niet de innerlijke
bewogenheid, het navoelen van deze dagen van dreiging. Misschien ligt de oorzaak
daarvan in het feit dat de auteur nog teveel met zijn onderwerp speelt, wat in 1930
nog mogelijk was.
In De knopenman hebben wij een bundel verhalen waarin men Dekker beter als
een belangrijk auteur van onze tijd herkent. Het eerste, het surrealistische verhaal
De knopenman, achten wij het beste van de bundel. Het is als de grillige fantasie van
een droomwereld in al zijn onwezenlijkheid, waarvan de zin net nog aan het begrip
ontsnapt, zoals het paranormale, maar waarvan wij het vermoeden hebben dat het al
de geheimen van het wezenlijk bestaan dichter benadert dan enig begrip doen kan.
De taal is hier tegelijkertijd tot een verfijning en groots-

Ontmoeting. Jaargang 2

230
heid gebracht, zoals wij die bij Dekker vroeger nog niet aantroffen. Het tweede
verhaal, Gammastralen, is realistischer, gewoner, ondanks de ongewone stof, en
geeft meer een psychologische ontwikkeling. Het derde en laatste verhaal. Colporteur,
nadert weer dichter tot de onwezenlijkheid van het eerste, hoewel het de grootsheid
daarvan niet bereikt en teveel aan negentiende eeuwse romantiek herinnert.
Wij hebben in dit bundeltje een krachtig bewijs voor Dekkers betekenis als prozaist.
In onze literatuur is hij een figuur van formaat. De uitgever komt lof toe voor de
mooie verzorging van het bundeltje.
C.V.

Jo Boer, De Vertroosting van het Troostelooze. A.A.M. Stols, Den Haag.
1947.
De schilderes en schrijfster Jo Boer debuteerde in '38 met een roman ‘Catherina en
de Magnolia's’, die door uitstekende epische kwaliteiten de aandacht trok. Deze
roman is inmiddels herdrukt in de bekende Nimmer-Dralend-reeks van Nijgh en van
Ditmar. Een tweede roman ‘De Erfgenaam’, is dit jaar verschenen bij Stols. Met de
bovengenoemde bundel korte verhalen is het belangrijkste werk van deze schrijfster,
die algemeen tot de prominenten gerekend wordt, op dit ogenblik in de boekhandel
verkrijgbaar. Een unicum!
Jo Boer's proza is voornaam van allure en herinnert soms door de brede deining
van lange zinnen, oude genitieven en precieuze detaillering aan het proza van v.
Genderen Stort en de van Schendel voor 1930. Ook bij haar vindt men typische
beelden, een hondje dat het linkerpootje sidderend in een sierlijk boogje oplicht,
vruchten die met een doffe plof van de boom vallen en vergaan. Er zit iets sierkunstigs
in haar uitbeelding, dat niet altijd goed overeenkomt met de lyrische inslag van haar
verhalen. Lyrisch, gevoeluitspraak, hoewel stijlvol beheerst, is dit proza toch wel in
wezen: zes van deze verhalen zijn biecht, afrekening met het leven. Het ik ploft voor
de lezer neer en men moet reconstrueren hoe de vrucht aan de boom hing. Soms is
er een overmaat van stilering, zo b.v. in De Bruidsnacht, waar het gesprek van twee
kinderen al heel boekerig is. Toch is het ook weer niet kinderlijk, omdat het het
fantastisch element van 't verhaal verhoogt. Met de twee Christus-verhalen, De
Emmausgangers en De Tuin van Gethsemane, heb ik grote moeite gehad, omdat de
bijbelse gegevens volkomen ontledigd, soms zelfs in hun tegendeel verkeerd zijn.
Er is voor gelovigen, maar misschien ook voor veel ongelovigen, de alles beheersende
achtergrond van het lijden en de opstanding van de Heiland, van gelijke beweging
als wij maar zonder zonden, er is de heerlijke uitroep van de Emmausgangers: was
ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg.
De precieuze proza-experimenten van Jo Boer doen tegen deze achtergrond profaan,
zelfs godslasterlijk en toch weer onbetekenend aan.
De paradoxale titel van deze bundel doet een programma vermoeden: het is de
kunst die vertroosten moet in het troosteloze. Bij alle respect voor Jo Boer's groot
talent lijkt me dat deze poging niet altijd lukt.
Ou.
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Gera Kraan- van den Burg, De Spiegelklok. Een roman van den laatsten
Singendonck van Dieden. J.H. Kok N.V., Kampen. 1947.
De tweede historische roman van deze schrijfster is, voor zover ik kan nagaan, minder
gunstig ontvangen dan haar ‘Brandende Harten’, het verhaal van de advocaat der
afgescheidenen.
Men loopt echter het gevaar de schrijfster onrecht te doen, wanneer men, bij het
beoordelen van ‘De Spiegelklok’ zich niet wat meer poogt los te maken van
‘Brandende Harten’.
Wij dienen aanstonds goed in het oog te houden dat Gera Kraan-Van den Burg
zich bij het schrijven van haar verhalen bijna angstvallig houdt aan haar papieren,
zoals ook wijlen L.E. dit deed, en dus geen of nauwelijks plaats gunt aan haar fantasie.
Dat Jan Singendonck een zoveel minder krachtige persoonlijkheid is dan de
geemotioneerde Maurits van Hall kunnen wij kwalijk op de schrijfster verhalen.
Voor ‘Brandende Harten’ beschikte zij over een rijke hoeveelheid dramatische stof
vergeleken bij de waarschijnlijk veel schaarsere documenten over de Van
Singendoncks, waardoor het schrijven van ‘De Spiegelklok’ dan ook aanstonds een
moeilijker opgave werd. Dat de schrijfster bij voorbaat een zeker verlies genomen
heeft, acht ik een zelfoverwinning, een auteur met liefde voor de historie waardig.
Niettemin valt het zeker te betreuren dat met name de periode van Van Singendoncks
tweede huwelijk er, vooral in de latere jaren, zo pover afkomt.
Het schrijven over historische personen in romanvorm is een hachelijk werk; beter
dan vroeger heb ik sinds enige jaren het complex van haat-liefde begrepen waarmee
onze historici (ondanks alles gretig!)
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kennis nemen van deze producten der romanciers.
Dat ‘De Spiegelklok’ compositorisch zo zwak is en het verhaal zo weinig ‘stroomt’,
is uit de reeds genoemde werkwijze te verklaren. Het moge de schrijfster doen
overwegen of het voor de leesbaarheid van haar romans niet wenselijk zou zijn bij
een eventueel tekort aam documenten, haar fantasie wat meer vrij spel te laten, of,
zo zij daarvoor ten aanzien van de historische personen terugschrikt, door het zelf
scheppen van bijfiguren het nodige bij te dragen tot de completering van het verhaal.
Ook het ietwat hinderlijk telkens overspringen van de verleden op de tegenw. tijd,
heeft er zeker toe medegewerkt, de indruk te verstevigen, dat het verhaal ditmaal
niet geheel uit de verf is gekomen. Voor wie, in de verleden tijd schrijvende, behoefte
heeft een enkele maal, bij wijze van close-up een bepaalde scène of dialoog te
beklemtonen, wijs ik op de technische volkomen verantwoorde wijze waarop Ina
Boudier-Bakker dit, vaak aan het eind van haar hoofdstukken in. De klop op de deur’
oplost, wanneer zij, bijna onmerkbaar op de tegenw, tijd overgaat en in een sterk
ingehouden dialoog de kern van een gesprek samentrekt. Het onderhoud tussen Groen
en Van der Brugghen op Oud-Wassenaar zal de schrijfster veel hoofdbrekens hebben
gekost. Zoals zij het uit de geschiedenis, bij gebrek aan concrete gegevens, heeft
gereconstrueerd, mist het helaas die innerlijke spanning waarop wij gehoopt hadden.
Veel beter slaagde zij in het onderhoud tussen Eklout en Van der Brugghen in het
reeds ontluisterde huis op de Zwarte weg, na Van der Brugghens val als minister.
Deze bladzijden wettigen het vermoeden, dat, zo de schrijfster zich wat meer dorst
te laten gaan, haar werk aan sfeer en kleur zou winnen.
Zij zal uiteindelijk moeten kiezen tussen een uitgave van gecommentarieerde
brieven of een bloedwarm verhaal dat aan zekere eisen van het genre voldoet. De in
de aanvang van het boek gepubliceerde brieven van Digna aan haar verloofde zijn
bijzonder geestig voor een jonge vrouw uit dat milieu in die tijd. En de vraag rijst of
zij, ook na haar geestelijke verdieping, opeens al haar spitsvondigheden verloren
heeft?
De typische Haagse sfeer der gegoede kringen lijkt mij goed getroffen, zo mede
die van het patriciërshuis aan het Voorhout.
Opnieuw worden wij in dit boek geconfronteerd met de grote kindersterfte, met
de angst voor epidemieën, waardoor mede de vaak voorkomende plotselinge
bekeringen in de 19e eeuw psychologisch worden verklaard.
Met grote liefde heeft de schrijfster de genoegens en de zorgen van het buiten
Dieden bij Nijmegen beschreven, waar de Spiegelklok telkens gelegenheid biedt tot
zelfbespiegeling en het opmaken van een tussentijdse balans.
In de bladzijden, waarin het sterven van de kleine Henri wordt beschreven, zien
wij Jan Singendonck recht in het hart. Wanneer ik ‘De Spiegelklok’ na aandachtige
lezing in de kast zet, denk ik nauwelijks meer aan de literair-technische bezwaren.
Het publiceren van dit boek, waaraan een zeer tijdrovende studie ten grondslag ligt,
is een hernieuwd bewijs dat deze auteur niet de weg van de minste weerstand heeft
gekozen, waarmee zij aan menige collega een goed voorbeeld heeft gegeven. Naast
‘Brandende Harten’, waarin wij de leiders der afscheiding vonden beschreven, thans
‘De Spiegelklok’, de roman van een der zeven Haagse heren die daadwerkelijk
hebben medegewerkt aan de pogingen tot Kerkherstel binnen de Ned. Herv. Kerk.
In het licht van de heden ten dage in bespreking gegeven nieuwe Kerkenorde,
beseffen wij, mede door dit boek opnieuw, hoezeer wij, zoals wij kerkelijk naast en
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tegenover elkaar staan, gewild of ongewild de erfenis der 19e eeuw hebben aanvaard.
Al wat ons vandaag kerkelijk beroert wijst terug naar hetgeen er een eeuw geleden
plaatsgreep.
Dan zien wij met àndere ogen naar het statige huis van Groen op de Korte
Vijverberg, waar de ‘veldheer zonder leger’ woonde en werkte.
Toen ik onlangs de radioknop omdraaide hoorde ik een bewogen stem spreken op
een graf. 't Bleek Prof. Gerretson te zijn die een krans legde aan het graf van Groen
op het kleine Scheveningse kerkhof Ter Navolging.
Groens nalatenschap, zijn door Gerretson uitgegeven brieven, is nog nauwelijks
opgemerkt door onze auteurs.
Sinds het verscheiden van L.E. van wier hand zovele voortreffelijke historische
novellen verschenen, sinds ook haar tweelingzuster Ignatia Lubeley haar pen niet
meer kan hanteren en wij verstoken blijven van haar miniaturen, welke ondanks hun
onbekendheid bij ons volk, tot de meest intieme aquarellen van het goede Hollandse
leven behoren, sinds Hendrika Kuyper-Van Oordt van ons heenging met haar verfijnd
taalgevoel en prachtige plastiek, sindsdien is de protestants-christelijke letterkunde
zichtbaar verarmd, ten spijt van een groot aantal al- of niet geslaagde streek-romans.
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Met name de sociale roman, de roman van de schoolstrijd, van de worsteling der
kleine luyden omstreeks het einde der negentiende eeuw, moet nog geschreven
worden.
Dat er onder de jongere auteurs blijkbaar weinig liefde voor dit werk is, stemt niet
hoopvol.
Het getuigt niet van een diepe lotsverbondenheid met 't vorige geslacht. Toch,
voor wie, met terzijde stelling van het onmiddellijke goedkope succes dat een roman
over deze tijd oplevert, zich eenmaal heeft gezet om de historie te ‘verbeelden’, zal
ervaren dat het schrijven van een historische roman in vele opzichten het inzicht
verdiept, de horizon verruimt en een dankbare lezerskring bevredigt.
P.J.R.

Ada Barnett, Een blijde zwerver. Uitg. Servire, Den Haag.
Het verhaal is zo romantisch en bekoorlijk als een verhaal maar zijn kan. Een professor
vindt op een bospad een baby, die hij adopteert en samen met een oude huishoudster
opvoedt. De verdere betrokkenen bij die opvoeding zijn een charmante oude dame,
Lady Condor, haar man, de Gouvern.-Generaal van Australië, haar met zorgen
omkoesterde kleindochtertje Isthar, enkele paarden, een stuk of wat honden en allerlei
soorten andere dieren. De merkwaardigste figuur is echter de kleine vondeling zelf,
die onder de bijnaam ‘Koperkop’ bekend raakt. De schrijfster suggereert, dat hij een
afstammeling is van hogere wezens dan mensen, zodat de lezer, evenals de professor,
in spanning de ontwikkeling afwacht van zijn liefde voor Isthar. Het meisje geeft
echter tenslotte toch de voorkeur aan Don, haar ‘menselijke’ minnaar, en Koperkop
verdwijnt. Een zeer origineel gegeven dus, geestig en boeiend uitgewerkt tot een
verrukkelijk verhaal.
En de strekking? Laten we hopen, dat we het dáármee niet al te ernstig hoeven te
nemen. Bizonder gevaarlijke lectuur lijkt de geschiedens van deze blijde zwerver
niet. Daarvoor zijn de met de Christelijke levens- en wereldbeschouwing strijdige,
pantheïstische tendenzen te gemakkelijk te onderkennen. Overtuigend zijn ze
allerminst.
J.M. Vr.

Howard Spring, De sabel van Peterloo. Vert. Dr J.N.C. Dietsch. A.W.
Sijthoff's Uitg. Mij., Leiden. 1947.
Deze lijvige roman, geschreven in een merkwaardig nuchtere, weinig beeldende en
nimmer experimentele stijl, behoort niet tot de boeken, die men in één adem uitleest.
Een zeer weldadig aandoende afwezigheid van sentimentaliteit en erotiek, en daarbij
een consciëntieuse behandeling van de stof, geven deze roman iets van een
wetenschappelijk verantwoord verslag. Maar toch niet meer dan iets. Want voor de
aandachtige lezer is dit boek van een zeldzame bewogenheid. Hoe verder men met
lezen komt, hoe meer bewondering men krijgt voor de schrijver van dit breed
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opgezette en uitnemend uitgevoerde werk. De hoofdpersoon, J.H. Shawcross, is een
jong Engels socialist, van huis-uit proletariër, die het tot minister en lid van het
Hogerhuis brengt. Zijn grote ambitie, zijn gaven, zijn eerzucht, brengen hem daar,
waar hij zijn wil; het is niet de brandende liefde, die hem drijft. Niet, dat hij géén
liefde heeft, maar die liefde blijft op het tweede plan, de idealist in de hoofdpersoon
verleent hand en spandiensten aan de streber. Om hem heen heeft de auteur vele
andere personen gegroepeerd, die hun hele hart aan ‘de goede zaak’ verpand hebben.
In het bijzonder aan Arnold Ryerson is veel aandacht besteed; deze is de ras-echte
idealist, wiens carrière allerminst schitterend is. Altruïsme, fanatiek geloof en een
hoge opvatting van roeping vermogen ook in het door de auteur getekende politieke
Labour-milieu veel minder dan de wilskracht van de egocentrische mens.
Howard Spring heeft veel meer gedaan dan de roman schrijven van een zeer
begaafd, eerlijk, maar eerzuchtig mens: hij heeft de geschiedenis van Labour
geschreven, wat neerkomt op de geschiedenis van Engeland gedurende Labours
ontwikkeling. Het merkwaardige van dat alles is, dat er geen beschouwingen aan te
pas komen: slechts de ontwikkeling en de situatie spreken. Klaar komt de lezer voor
ogen te staan, dat het proces van aan-de-macht-komen, tegelijkertijd 'n groei naar de
burgerlijke status is. De natuur is sterker dan de leer. M.a.w.: het socialisme is voor
velen niet anders dan een mogelijkheid tot het bereiken van de burgerlijkheid. Ik
geef hiermee niet de conclusie van het boek aan: de auteur dramatiseert zijn gegeven
op koele wijze; hij trekt geen conclusies, hij maakt alleen maar doorzichtig; de strijd
zelf, komt mij voor, boeit hem meer dan de inzet.
Dit boek klaagt ook het menselijk hart aan, dat traag is en beheerst door driften,
die het als inferieur herkent, maar die het niet vermag te beheersen. De mogelijkheid
van bekering in christelijke zin komt helaas niet in het geding. Het christelijk geloof
is in dit boek alleen maar een soort van folkloristisch verschijnsel. Dat het christendom
een zo geringe rol in de
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ontwikkeling van het Engels socialisme heeft gespeeld, geloof ik niet. Maar het blijft
toch beschamend voor de kerk in West-Europa, dat haar rol zonder schade voor het
geheel genegeerd kan worden in een beschrijving van de ontwikkeling der sociale
strijd. Is het eigenlijk al niet treurig, dat ik dit in zo onbewogen woorden kon
neerschrijven?
Zoals ieder geslaagd boek schiet dit werk meer pijlen in de roos dan de ene, die
gericht werd. Inzicht in het falen van het socialisme in de westerse wereld verschaft
dit boek zeker: de Europese individualist blijft burger, welk systeem of welke idee
hij ook moge propageren of aanhangen.
De uitwerking van het gegeven is zeer geslaagd. Het was een geweldige opdracht:
een stoet van personen ten tonele te voeren, die alle hun eigen aanleg getrouw blijven
en die door hun positie tevens de ontwikkeling van een partij en de voortgang van
de geschiedenis duidelijk maken. De lezer verliest geen ogenblik de hoofdzaak uit
het oog en toch wordt hij met vaste hand door een doolhof van gebeurtenissen geleid.
Dàt is vakwerk.
In de stroom van best-sellers zal dit boek in het eerst niet al te zeer opvallen;
daarvoor is dit boek te écht, te zeer met beleid beperkt tot dat ene, dat de schrijver
zeggen wil; het doet geen consessies aan de erotisch-romantische, op zijn gemak en
genot gestelde lezer. Maar op den duur zal het boek het glansrijk winnen van de
werken die het nu voorbij streven. Het is niet actueel omdat het de actualiteit
overwonnen heeft door een rangschikking der feiten, die de tragedie der geschiedenis
onthult: de mens, bezwijkend onder de last van zijn hunkering naar een onherroepelijk
verloren paradijs.
J.v.D.

Arjen Miedema, In beide handpalmen. Bosch & Keuning N.V., Baarn.
Nu ik mijn beoordeling van dit boek van Arjen Miedema moet neerschrijven, is de
verschijning van zijn tweede boek, ‘Gesprekken met Gabriël’, aanstaande, en hebben
we uit de reeds gepubliceerde en door de schrijver voorgelezen fragmenten ons van
dat werk enigszins een indruk kunnen vormen. Die indruk is zo sterk, dat ik er mij
bij het schrijven van deze recensie niet aan kan onttrekken. Het tweede boek werpt
zijn schaduw vooruit, het overschaduwt dit debuut. Dat maakt het moeilijker, ‘In
beide handpalmen’ op zich zelf te beschouwen, maar het maakt het ook des te
aanlokkelijker, eens na te gaan wat er van dit eerste boek te zeggen is.
Het eerste dan, dat gezegd moet worden, is: dit is niet een boek, dat ‘je wat doet’,
d.w.z. dat ontroert, in een stemming brengt, het gevoel wakker maakt - ook dat wel;
maar het is veel meer een boek, dat iets ‘met je doet’, waar invloed van uitgaat, dat
iets tot stand kan brengen, dat iemand veranderen kan. Het is een boek dat de goede
eigenschappen van een ‘levenslied’ en een ‘bekeringsgeschiedenis’ in zich verenigt,
en dat me er weer eens even bij bepaalt hoe dom het is op bekeringsgeschiedenissen
neer te zien. Een boek waar kracht van uitgaat, een boek ten goede, is dat eigenlijk
niet het enige volwaardige boek, het enige dat werkelijk waard is geschreven te
worden?
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‘In beide handpalmen’ is een elementair boek. God en de duivel zijn er in reëel,
werkelijke machten. Ook de duivel, maar niet minder de mensen, en het verband
tussen deze realiteiten wordt duidelijk. Folkert Jaarsma, de ene hoofdpersoon, is geen
weerloze speelbal van het boze, maar een slecht mens die op de krukken van zijn
kreupele dogmatiek (uitstekende, rechtzinnige dogmatiek!) zich ter helle rept. Maartje,
zijn vrouw en tegenbeeld, is geen madonna-achtig afschijnsel van het goede, maar
een mens, zij het een begenadigd mens. Het mooie van Arjen Miedema's boek is,
dat het ons de worsteling van God en duivel, van die twee grootste en als het er op
aan komt enige machten, laat zien in het strijdperk van het doodgewone, van de meest
alledaagse levens.
De meningen over ‘In beide handpalmen’ zullen wel verdeeld zijn. Niet
onbegrijpelijk, want men komt er licht toe juist een roman puur aesthetisch te willen
beschouwen. Aan dit misverstand valt zelfs de vrucht van menige preek ten offer.
En Arjen Miedema's boek is een prediking met de middelen der kunst, d.w.z. niet
door betoog maar door verbeelding. Let men er slechts op, hoe de auteur de litteraire
middelen heeft gebruikt, dan zal dit werk tegenvallen. In dat vonnis is de miskenning
van de boodschap, maar het is toch ook voor schrijvers de moeite waard te bedenken,
dat hun tekortschieten in het hanteren der artistieke vormen het begrip voor hun
boodschap remt. Het gevaar bestaat, dat het werk de keerzijden van zijn kwaliteiten
gaat vertonen.
Dit laatste is in Arjen Miedema's debuut inderdaad enigszins het geval. De schrijver
kan vertellen, hij weet zijn personen te tekenen, de atmosfeer van hun leven op te
roepen, en ‘morst’ menige kostelijke anecdote (Piebe en de Arke der verlossing!).
Maar hij vertelt ook vaak te
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omslachtig, hij vervalt soms in de toon van een die elementair onderricht geeft, van
een onderwijzer die al vertellende, uit zijn schat voortbrengt al wat hem aan
wetenswaardigs te binnen schiet. Hij vertelt eenvoudig, zonder versiering of
buitenissigheid, maar een populaire toon, gemengd met felheid van temperament,
dreigt soms door te slaan naar het smakeloze. Het is te hopen, dat Arjen Miedema
er in slaagt zijn trant in soberheid en zuiverheid te adelen tot ware eenvoud. Dat kan
de overtuigingskracht van zijn boodschap alleen maar ten goede komen. Want
Miedema - dat is duidelijk - heeft iets te zeggen. Iets elementairs, dat dwars door het
pleisterwerk van onze gevestigde overtuigingen heen slaat naar de kern.
J.D.

José van Utrecht, The ‘Whispering Red Bass’ en zijn ‘Band’. Uitg. J. Philip
Kruseman, Den Haag.
Dit boek blijkt bedoeld als een verhaal over vijfdeklas-gymnasiasten. De jongelui
die hierin rondwandelen zijn echter getekend naar de, zo 't schijnt, nog altijd gangbare
opvatting-van-de-soort, niet naar de werkelijkheid.
Resultaat: een draak van een verhaal vol gekunstelde jool, die nauwelijks ergens
even echt leuk wordt, hier en daar gelardeerd met wat zwaarwichtig gepraat, dat met
recht ‘dazen’ genoemd wordt. De compositie van het geheel toont al even weinig
ruggegraat.
I.L.

Rudolf van Reest, De Trouw der kleyne Luyden. Bosch & Keuning N.V.,
Baarn.
Te lang - en onverdiend lang - wachtte deze roman, dit degelijke ernstige boek van
Van Reest op een beoordeling in dit tijdschrift. Na de goede ontvangst, welke het
ten deel viel, komt onze recensie in zekere zin als mosterd na de maaltijd. Daarvoor
bieden wij de schrijver en uitgever onze verontschuldiging aan. We zouden kunnen
volstaan met te bevestigen, wat anderen reeds over dit ‘oorlogsboek’ gezegd hebben
- en dit was terecht veel goeds. Toch heeft een late, uitgestelde recensie in dit geval
het sprekende voordeel, dat de aandacht van 't publiek opnieuw voor dit boek wordt
gevraagd. In de stroom van oorlogslectuur, van '45 tot '47 verschenen, is al zéér veel
verdronken. Van Reest heeft allerminst reddingspogingen van ons nodig, en zeker
zal zijn Trouw der kleyne Luyden een der beste volksboeken over de vijf rampjaren
blijven. Een ‘steekproef’ in een bibliotheek moge dan geen absolute maatstaf zijn
voor de innerlijke waarde van een boek, er blijkt toch op zijn minst het feilloos
reageren van het publiek uit. Welnu, Van Reest is zelden ‘thuis’, en met name dit
breed en aandachtig geschreven verhaal over de belevenissen, het wel-en-wee der
Rotterdamse burgers in de jaren '40 tot '45 deed zijn gezegende dienst in vele huizen.
Zijn gezegende dienst, ongetwijfeld, want de trouw dier ‘kleine luyden’ uit de
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Maasstad (en elders) is door Van Reest terecht gezien als gehoorzaamheid aan hun
Heer en Heiland. We zijn er van overtuigd, dat zijn boek nog jaren dienst zal doen!
v. H.

Ian Maclaren, Harten van Goud. Vertaling van J.M. Vreugdenhil.
Bandontwerp en stofomslag van Henk Krijger. Bosch & Keuning N.V.,
Baarn.
Het zal velen een vreugde zijn, deze waarlijk oude, en terecht goede bekende weer
tussen de boeken tegen te komen. Bosch & Keuning deed er goed aan, dit zuivere
christelijke werk met zoveel liefde uit te voeren en op de markt te brengen. Dit verhaal
uit het leven ener Schotse dorpsgemeente, welks titel misschien onze jongeren als
een anachronisme in de oren klinkt, zou men alleen reeds moeten lezen om te verstaan,
waarom het tientallen jaren met warmte, eerbied, ja aanhankelijkheid door onze
ouders genoemd en bij fragmenten naverteld werd. En ook die ouderen kunnen het
gerust voor de zoveelste maal ter hand nemen, want ze zullen ondervinden, wat een
nieuwe vertaling vermag. Jacoba M. Vreugdenhil heeft haar werk met piëteit gedaan,
en (zich hoedend voor de gekunsteldheid der moderne woordkunst) de sfeer
geëerbiedigd.
v. H.

Leens van Dijk, ‘Zonnevaart’. 2de dr. Uitg. Mij. Holland, Amsterdam.
De schrijfster van dit boek heeft wat te zeggen, een goede boodschap is het, die zij
brengt, op een sympathieke manier. Haar stem klinkt zuiver, hoewel nog niet vol.
Daarvoor zoekt zij nog teveel naar haar geheel eigen geluid, heb ik 't idee: soms was
het mij of ik een verre andere stem herkende: Wilma.
Plaats en tijd waarin het verhaal speelt: een klein dorp aan zee, tijdens de
mobilisatie voor de laatste wereldoorlog.
Diek Werens, de hoofdpersoon, domineesdochter, wier stemming, zo onmiddellijk
als kwik reageert op warmte of koude, omslaan kan van uitgelatenheid in neerslachtige
somberheid, vice versa, leert hier de moeilijke les, dat ‘zonnevaart’ tegelijk
‘kruisvaart’ is.
Haar verlangen naar het Geluk, naar het Licht, is het heimwee dat zo oud is als de
wereld. Het donker groeit. Zij speelt
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er verstoppertje mee, zij wil het niet zien, zij wil in het licht zijn.
Maar als het donker van de pijn en de angst niet meer te ontvluchten valt, leert zij
zich overgeven en het kruis aanvaarden, leert zij vertrouwen, leert zij dat feestgangers
kruisdragers zijn.
Is deze ontwikkeling overtuigend? Ja, wat betreft de hoofdpersoon wel. Het boek
als geheel is dat minder. Daarvoor worden de verschillende personen te weinig
volledige karakters en blijven zij te zeer slechts de dragers van een eigenschap. Het
is niet het leven in zijn geheel, wat wij hier zien, met een blik van boven af, maar
een aspect daarvan, gezien onder kleinere gezichtshoek. Wat ook vooral hieruit blijkt,
dat de symphatieke ‘eigenschappen’ sterk domineren. Waarmee samenhangt dat het
‘donker’ hier voornamelijk is het van buiten komende, het ons bedreigende. Het hier
aangeslagen accoord zou aan volheid gewonnen hebben, als duidelijker deze diepere
ondertoon meegeklonken had: dat het donker in ons is, dat kruisdragen ook is: het
afsterven van de ‘oude mens’. Ook had ik graag voor de vage term ‘idealisme’ een
enkele maal het blijde woord ‘verwachting’ gelezen.
Dit neemt niet weg, dat ik blij ben met dit boek en met het feit van de tweede druk.
I.L.

J.J. Klant, De Geboorte van Jan Klaassen. De Bezige Bij, A'dam '46.
Bekroond met de Van der Hoogt-prijs '47.
Dit boek is de roman van de ongeborenen, van de embryo's die menen volledig te
zijn, van het gedrochtelijke dat de menselijke grens nog niet bereikt heeft, kortom
een boek over onze wereld. Dat zou een mens òf serieus stemmen òf hem tot hekelaar
maken als niet Jan Klaassen de held van het verhaal was. Deze held is zelf nog niet
geboren, hij wòrdt geboren. Daarom valt hij niet in de termen voor hekelaar, maar
ook de ernst gaat hem af. Het resultaat is een verhaal zo onhollands licht van toon,
dat het als een gladde steen over het water scheert, telkens even tipt en weer opwipt:
de volgende voorstelling is begonnen, luidt de laatste zin. De poppenkast heeft geen
einde. Als Jan Klaassen op het gunstige moment, wanneer er een rukwind valt op de
Dam en de werelden in elkaar schuiven, eindelijk zijn kans schoon ziet en ontsnapt,
wordt hij dadelijk in de maatschappij opgenomen. Hij bezoekt een urinoir, ontmoet
zijn eerste en ware liefde, zingt liedjes, wordt achtervolgd en komt omdat zingen
geen middel van bestaan is, bij meneer Duivel in betrekking. Meneer Duivel schijnt
wel het hoofd van deze wereld te zijn. Waar ook Jan het ongeluk heeft in dienst te
komen, op een groot kantoor of bij het leger, meneer Duivel trekt aan de touwtjes.
Dienst en vrijheid, formulieren en poëzie, zijn de twee fronten in een altijd durende
oorlog. Kostelijk getypeerd zijn de leidende figuren in deze wereld: behalve de chef
meneer Duivel, de generaal en de Dood van Pierlala, een bedrijfs-econoom met
Gestapo-allures. De poëzie is vertegenwoordigd met een aantal door het verhaal heen
gestrooide verzen, die in stijl en karakter even zo vele spiegels zijn van het verhaal
zelf. Ze stellen de serieuze lezer voor de penibele vraag: is dit scherts of ernst, een
persiflage van existentialistische poëzie of hebben deze verzen zelfstandige waarde?
Men leze er het vers op bldz. 93-94 eens op na!

Ontmoeting. Jaargang 2

Ik meen dat er geen antwoord is op deze vraag. Alleen bespeur ik in het verhaal
zelf een eender fluoresceren, waardoor ernst en luim geen tegenstellingen zijn maar
elkander complementeren. De humor is in dit boek als het glanzen van kattevel:
ringen die verglijden langs de rug.
Humor gedijt het best in een sombere omgeving. De wereld van Jan Klaassen is
somber genoeg. De schrijver typeert haar op beklemmende, soms groteske wijze.
Klants talent tot uitbeelding van het gecompliceerde, moderne leven in enkele figuren
is opmerkelijk groot. Zijn sterk vormtalent verhindert dat de schrikbeelden tot obsessie
worden. Het fantastische is hier niet grillig maar speels. Een bewonderenswaardig
boek. Hopen we dat het slechts de voorbereiding is tot een grotere en toch even lichte
sprong.
Ou.

Diversen
S. Vestdijk, Het Eeuwige Telaat. Dialogen over den Tijd. Uitg. Contact,
Amsterdam. 1946.
De dialoog-vorm als wijsgerige betoogtrant is tegenwoordig in onbruik - niettemin
heeft zij iets aantrekkelijk-menselijks. Zij komt tegemoet aan de behoefte tot
vertrouwelijkheid doordat een persoonlijke verhouding is verondersteld tussen lezer
en schrijver, nl. als van leerling en meester, een bij uitstek filosofische relatie intussen.
De schrijver heeft hierbij tot taak, voor de lezer de mogelijkheid te openen zich met
de leerling te vereenzelvigen.
Vestdijk is er op bekwame wijze in geslaagd door een glasheldere dialectiek in de
gedachtengang en een levendige ge-
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sprektoon die indentificatie te bewerkstelligen. Op zeker ogenblik bemerkt men in
de stroom der gedachten te zijn opgenomen en als leerling met de meester te kunnen
méédenken, en daarmee heeft zich de zin van deze filosofie van de tijd onuitwisbaar
in het bewustzijn geprent. Het dwingende karakter van de stijl van deze auteur is er
eens te meer door bewezen, al is het hier minder psychisch beklemmend dan
intellectueel overtuigend.
De leidende gedachte is dat het tijdsbesef bij de mens ontstaat door het bewustzijn
van het ‘telaat’. Elke verrichting, die haar doel bereikt, op het begeerde moment,
bevredigt; zij wordt evenwel als een teleurstellende mislukking ervaren wanneer zij
niet op tijd en derhalve te laat is. Te vroeg is niet anders dan een vorm van te laat,
men betreurt het n.l. achteraf. Pas de teleurstelling die men in het telaat beleeft, drijft de mens er toe in het vervolg
op zijn hoede, d.w.z. op tijd te zijn. Tot nader verstaan van de cultuurhistorische
betekenis van deze omstandigheid dient de onderscheiding tussen het individuele
telaat en het telaat met rechtkarakter. Het eerste gaat aan het tweede vooraf. Tegenover
het nieuwe (individuele) geval staat de mens machteloos en ervaart dus het telaat,
doch treedt een herhaling op dan kan hij zich met zijn, volgens reeksen ordenend
verstand tegen verrassingen verweren. Hieruit zijn techniek, moraal, economie,
kortom alle wetmatig beheerste verschijnselen van cultuur te verklaren. Jegens het
volstrekt onherhaalbare is een dergelijke ‘regel’-matige reactie niet mogelijk, het
desondanks ontstaande ‘verweer’ uit zich nu als herscheppende verbeelding van
hetgeen de mens door zijn telaat-zijn ontging. Hier blijft het individuele telaat
individueel, als droom of verlangen en als zodanig is het de voedingsbodem van
kunst, liefde, mystiek of levenskunst.
Als mythologische basis voor deze visie geldt een originele variant op het verhaal
van Prometheus' vuurroof die door de schrijver wordt geïnterpreteerd als een poging
om aan de zon het geheim van de tijd te ontstelen.
Men ziet: het geheel is een geniale greep, een zeer oorspronkelijke proeve van een
wereldbeeld. Overigens leide men uit mijn beknopte weergave niet af dat de dialogen
van dezelfde schoolse toonaard zijn. Daarvoor zijn ze te lichtvoetig, te geestig, te
onpretentieus in wetenschappelijk opzicht - ze zouden deel kunnen uitmaken van
een boeiend blijspel. En toch handhaaft zich overal zonder moeite het hoogst denkbare
peil van esprit en vernuft. Waarheid en sofistiek zijn daarin zo kunstig vervlochten
dat men bij uitzondering de opdoemende ‘fundamenteelwijsgerige critiek’ terugwijst
en het boekje naar zijn waarde probeert te schatten als een intellectuele en stylistische
compositie van de eerste rang. Voor welke verrijking van onze literatuur men Vestdijk
slechts dankbaar kan zijn.
M.S.

Reinhold Niebuhr, De teekenen der tijden. Uitg. W. ten Have, Amsterdam.
1947.
De ondertitel van dit boek luidt: toespraken voor heden en morgen. Niebuhr zelf zegt
ervan: het zijn preeken, die het karakter hebben van een essay. 't Zijn toespraken
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oorspronkelijk voor een universitaire kring bestemd, later wat meer theologisch
uitgewerkt.
De toespraken zijn in twee groepen verdeeld. De eene ‘houdt zich bezig met de
onvergankelijke thema's van het Christelijk geloof’, het hoofdthema van de andere
groep is ‘de verkondiging van de historische en transhistorische elementen van het
Christelijk geloof’.
Niebuhr is een merkwaardig man. Het woord ‘profeet’, dat met betrekking tot hem
is gebruikt moge wat uit den toon vallen, 't is zeker de moeite waard zich intensief
met hem bezig te houden.
Niebuhr is begonnen met zich als student reeds af te wenden van de
piëtistisch-orthodoxe Evangelische kerk in Duitschland om haar afgeslotenheid
tegenover de groote sociale en politieke vragen. De Amerikaanse ‘Social
Gospel’-beweging trekt hem aan, omdat bij haar de verkondiging van Christus
allereerst als sociale boodschap werd gezien.
Dan keert hij zich af van deze optimistische vrijzinnigheid. Hij houdt zich bezig
met Barth. Hij kent de diepten van angst, ondergang, gericht, zelfbedrog, zonder
werkelijkheden waarvoor het Amerikaansch vrijzinnig optimisme geen oog had. Na
de oorlog maakt Nederland kennis met zijn groote werk: over het wezen en het lot
van den mensch. (De Nederlandsche vertaling zal luiden: Natuur en bestemming van
het mensch.) Een centrale gedachte is hier, dat de diepste ontaarding van den mensch
is: het geruste geweten, dat de schuld afschuift op anderen. Verloren is de mensch,
die zich veilig waant. Het ergste is daarom het geruste geweten der christenen, want
zij kunnen beter weten.
Toch is deze mensch niet tot machteloosheid gedoemd. Het is Niebuhrs bezwaar
tegen Barth, dat deze de mensch vastlegt in de zonde en geen mogelijkheid ziet om
te bouwen in de cultuur. De mensch, zegt Niebuhr, is zondig, maar weet van
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zijn zonde en gaat in zijn zelf-oordeel zichzelf te boven. Daar weet hij van Gods
absolute eisch. Daar weet hij temidden van de dagelijksche mogelijkheden te moeten
kiezen vóór of tegen God. Daarom moet de mensch, al volbrengt hij het absolute
niet, ootmoedig gehoorzaam zijn van dag tot dag. Zoo leert hij de absoluutheid van
den dienst der betrekkelijkheid.
Daarom trekt Niebuhr steeds opnieuw richtlijnen voor het persoonlijk en
maatschappelijk leven van vandaag. Ik heb deze hoofdlijnen bij Niebuhr even
genoemd, omdat ze weerkeeren in zijn boek, dat we hier aankondigen: de teekenen
der tijden.
Dit boek geeft scherpe analyses van onze wereld. Hij geeft diep-insnijdende critiek
op den hedendaagschen mensch.
Wie zich met Niebuhr bezig houdt zal - ook in dit boek - bemerken, dat wel zware
accenten vallen op het oordeel, maar dat Gods genade in Christus al te zeer op de
achtergrond treedt. Hij kent niet de blijdschap en de rust van het geloof, omdat hij
niet den vollen Christus predikt en de volkomenheid van Zijn werk.
S.J.P.

Prof. Dr Ph. Kohnstamm, Staat dan in de vrijheid. I Brieven over het Oude
Testament. Uitg. W. Ten Have, Amsterdam. 1947.
Prof. Kohnstamm heeft dit boek opgedragen aan zijn kleinkinderen als zij opgroeien.
Zelden zal men een boek in handen krijgen over het O. Testament, dat zo vlot en
boeiend geschreven is.
Hij wil den Bijbel toegankelijk maken voor den mensch van de 20e eeuw. Een
boek geven, dat de taal van deze tijd spreekt en dat denkt in de denkvormen van
vandaag.
Het gezichtspunt van waaruit prof. Kohnstamm zijn stof behandelt is het gansche
Oude Verbond zoowel Wet als Profeten, maakt deel uit van het Evangelie der vrijheid,
waarvan Paulus spreekt in de brief aan de Galaten.
Voor prof. Kohnstamm beteekent het bezig zijn in de denkvormen van onzen tijd
het loslaten van ‘de traditioneele Schriftbeschouwing, die uitgaat van de verbale
inspiratie’, d.w.z. dat hij breekt met de Schriftbeschouwing, waarbij het orthodoxe
Protestantisme sinds Calvijn heeft geleefd. We hooren echter niet, waarom deze
traditioneele Schriftbeschouwing het lezen van den Bijbel bemoeilijkt. 't Wordt,
zonder argumentatie, geconstateerd.
Heel merkwaardig is de redenering op blz. 25 over deze kwestie.
Het gaat daar over de bronnensplitsing van de eerste bijbelboeken. Jean Astruc
komt tot de onderstelling dat er oorspronkelijk twee lezingen van het
Scheppingsverhaal zijn geweest. Prof. Kohnstamm zegt dan: ‘Sedert heeft die
onderstelling door de diepgaande Bijbelstudie der laatste eeuw, zooveel verdere
bevestiging gevonden, dat slechts een bepaalde groep van theologen en kerken (in
ons land vooral de Gereformeerde kerken en de theologen der Vrije Universiteit)
hun bezwaren tegen die onderstelling nog handhaven.’ Hier vragen we: bewijst het
aantal aanhangers in een theorie iets voor de juistheid ervan? Prof. Kohnstamm wekt
suggesties in die richting.
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Verder zegt hij: ‘... ze (de Geref. kerken en theologen) worden hierbij geleid door
de vrees, dat deze onderstelling, die men die der bronnensplitsing noemt, gevaar zou
meebrengen voor het Gezag van het Bijbelwoord als Gods Woord’. Wie de Geref.
literatuur op dit punt kent, weet, dat ze geleid worden door een geloofsapriori, wat
heel iets anders is dan vrees, èn door uiterst zakelijke argumenten. Wanneer men
eenmaal een bepaalde theorie heeft is 't niet moeilijk daar steeds meer argumenten
voor te vinden, terwijl omgekeerd ieder, die zich niet laat binden door zulk een theorie
achter deze argumenten een vraagteeken zet.
Ten slotte schuilt achter de schriftbeschouwing van prof. Kohnstamm zijn
wijsgeerig personalistisch waarheidsbegrip, zooals hij dat ontwikkelt heeft in zijn
hoofdwerk: Schepper en Schepping en in z'n kleine geschrift: Bijbel en jeugd. Wie
Kohnstamms boek leest - en ieder kan er veel uit leren - zal goed doen de
fundamenteele kwestie van de Schriftbeschouwing in het oog te houden.
S.J.P.

Dr F. Thijssen, Het Godsdienstige gesprek. Uitg. Het Spectrum, Utrecht.
1947.
Na den oorlog is het Convent van Christenstudenten ontstaan, waarin R. Katholieke
en Protestantse studenten elkaar ontmoeten met het doel elkaars geloofsovertuiging
te leeren kennen. Een lezing, die dr Thijssen hield op de landelijke bijeenkomst van
het Convent van Christenstudenten wordt in bovengenoemd geschrift gepubliceerd,
‘in de hoop, dat het een wegwijzer moge zijn voor het dagelijks gesprek van christenen
van verschillende geloofsovertuiging’. Dr Thijssen onderscheidt het godsdienstgesprek
van het godsdienstig gesprek.
‘Vooreerst kan men als onderwerp van het gesprek nemen de openbaring door
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Christus ons geschonken, met de daaraan verbonden uitleg volgens ieders overtuiging.
Hiervoor zouden wij de uitdrukking ‘godsdienstgesprek’ willen reserveeren’.
Dit godsdienstgesprek ligt - volgens dr Thijssen - nog niet binnen het bereik der
studenten. Men kan echter ook als onderwerp nemen het christelijk leven, zooals
zich dat ontwikkelt uit de opvatting van de openbaring volgens ieders
geloofsovertuiging. ‘Men tracht een juiste kennis te verkrijgen van de inhoud van
de openbaring, zooals deze door den ander wordt opgevat, zonder daarbij verder in
te gaan op de diepere verklaring van deze opvatting, doch alleen met het doel elkander
te gaan begrijpen, verstaan en waardeeren in het christelijk en dagelijksch leven. Dit
gesprek zou ik willen noemen “godsdienstig gesprek”.’ 't Gaat hier inderdaad om
belangrijke dingen. Persoonlijk heb ik mooie ervaringen met het werk van het Convent
van Christenstudenten.
Dr Thijssen maakt waardevolle opmerkingen over de vorm en de voorwaarden
voor een vruchtbaar gesprek.
S.J.P.

Dr H. Groot, Geheimen van ruimte en tijd. De natuurwetenschappelijke
evolutie. Vierde druk. Uitg. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
Op bijzonder aantrekkelijke wijze behandelt Dr Groot in dit boek een aantal uiterst
belangwekkende problemen der moderne physica. Hij laat daar een zeer uitvoerige
uiteenzetting over de historische ontwikkeling van het natuurwetenschappelijk denken
aan vooraf gaan. Op klare wijze geeft hij ons een indruk van de natuurbeschouwing
in de Griekse Oudheid. De centrale figuur van Aristoteles wordt daarbij door den
auteur in extenso belicht. Aan de hand van een beschouwing der moeilijkheden,
welke het begrip beweging voor de Grieken insloot, ontwikkelt hij het onderscheid
tussen potentieel en actueel zijn bij Aristoteles. Daarbij sluit zich een bespreking aan
van de elementenleer en van de astronomie der Grieken, zoals deze omstreeks 200
na Chr. in de Almagest door Ptolemeus werd opgesteld. Daar deze natuurphilosophie
uitging van een strenge scheiding tussen de aardse of onder-maanse en de hemelse
sfeer, waar de hemellichamen in onveranderlijke cirkeling rondwentelen, kon zij
gevoegelijk aansluiten bij de onoverbrugbare kloof der Christelijke dogmatiek tussen
Schepper en schepsel. Zo werd Aristoteles door toedoen van Thomas van Aquino
verheven tot de denker der Middeleeuwse Scholastiek.
In een volgend hoofdstuk bespreekt de schrijver de breuk met de Middeleeuwen.
Door het werk van Copernicus, Galileï, Kepler en Tycho Brahe wordt de aarde met
één slag weggerukt uit het middelpunt van het heelal. Reeds is Galileï overtuigd
aanhanger van het copernicaanse systeem voor hij in het beslissende jaar 1610 voor
het eerst zijn kijker op de hemel richt. Wel moet Galileï zijn ‘dwaalleer’ voor een
vergadering van kardinalen en prelaten afzweren en zal een geleerde als Bruno zijn
koene denkbeelden met de dood moeten bekopen, doch een nieuw tijdvak van vrij
wetenschappelijk onderzoek breekt zich baan. In de figuur van Descartes schetst de
schrijver ons de betekenis van het opkomend rationalisme. Juist voor dit rationalisme
legde Descartes met zijn nieuwe methode van denken het fundament. Vooral door
het werk van Newton krijgt het begrip oorzaak in de physica een geheel andere
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betekenis. Volgens de Aristotelische leer valt de steen, omdat deze volgens een door
God ingegeven drang de natuurlijke beweging volgt naar het middelpunt van het
heelal. Volgens Newton is de zwaartekracht de oorzaak van het vallen en hiermede
zijn God en de natuur feitelijk van elkaar losgemaakt. En in de wet der algemene
gravitatie worden het vallen van de steen en de beweging der planeten onder één
gezichtspunt gebracht.
Vooral door toedoen van Voltaire kreeg de leer van Newton veel aanhang in
Frankrijk. In zijn ‘l'Exposition du système du monde’ geeft Laplace een overzicht
van de stand der sterrenkunde van zijn tijd. Toen Napoleon er zijn verwondering
over te kennen gaf, dat in het gehele werk over God niet werd gesproken, antwoordde
Laplace: ‘Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothesè’. En in de neveltheorieën van
Kant en Laplace wordt een cosmogonie gelanceerd, waarin het ontstaan van
sterrenhemel en zonnestelsel geheel op mechanistische wetten is gebaseerd.
Vervolgens wijdt de auteur enkele bladzijden aan de ontwikkeling der techniek,
om daarna de ontwikkeling der electriciteitsleer door Faraday, Manwell en Lorentz
uitvoerig te bespreken. Vooral op de betekenis van de veldtheorie wordt daarbij
ingegaan. Een volgend hoofdstuk is geheel gewijd aan de verschijnselen der
radio-activiteit, waaraan de naam van Madame Curie voor altijd is verbonden. En
dan komen wij met de figuur van Niels Bohr geheel op het terrein der moderne
physica. Bij de bespreking van de bouw van het atoom bespeuren wij als voornaamste
trek een toenemende nei-
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ging tot dematerialisatie van de stof. Bovendien rijst een duidelijke twijfel aan de
algemeen-geldigheid der klassieke natuurwetten. Met Einstein belanden wij dan te
midden der problematiek van de moderne natuurkunde. De moeilijkheden stonden
voornamelijk in verband met het meten van de absolute tijd en de absolute ruimte.
Werd aanvankelijk de absolute ruimte in Manwells electro-magnetische theorie met
de aether vereenzelvigd, in de relativiteitstheorie van Einstein worden absolute ruimte
en tijd als laatste overblijfselen der Scholastiek onverbiddelijk afgewezen. Bovendien
werden tijd en ruimte tot een ‘vier-dimensionaal continuum’ verenigd. Hier duikt
het metaphysische inzicht op, dat al het ‘zijnde’ zich in de waarneming manifesteert
als een aan tijd en ruimte gebonden ‘worden’.
In zijn laatste hoofdstuk geeft de schrijver een overzicht van de quantum-theorie
van Planck en de golf-mechanica van Heisenberg. Daarbij blijkt de merkwaardige
paradox, dat het licht, al naar de omstandigheden, zich voordoet als golf of als deeltje.
De ‘onbepaaldheids-relaties’ van Heisenberg stellen ons voor het probleem, dat het
onmogelijk is om bijvoorbeeld van een electron plaats en snelheid beide nauwkeurig
te bepalen. Daarbij vervalt de opvatting, dat de natuur ook in haar kleinste deeltjes
streng mechanistisch voorspelbaar zou zijn. Dit bracht physici van naam, als
Eddington en Jeans er toe ook metaphysische beschouwingen met physische theorieën
te verbinden. Tegen deze geestesgesteldheid rees evenwel felle oppositie van de
denkers, die tezamen de ‘Unity of Science’ - beweging vormen. Vragen naar de zin
van het natuurgebeuren, naar het eerste begin van het heelal, naar het ontstaan van
het leven worden door deze denkers als ‘schijnproblemen’ ontmaskerd. Volgens de
schrijver wordt door de ‘Unity of Science’-beweging al wat niet past in het
causaal-mechanisch schema meedogenloos verdrongen.
De schrijver meent echter, dat een verandering in de geesteshouding zich steeds
nadrukkelijker aankondigt. Irrationele waarden vragen om erkenning. Plaats moet
volgens de schrijver opnieuw worden ingeruimd voor de intuïtie, die tot inzicht leidt.
Hij ziet onze tijd als een periode van overgang, waarin een nieuwe grondslag moet
worden gelegd voor ons denken. En wij menen, dat het boek van Dr Groot juist
daarom zo de moeite waard is, omdat de schrijver overal onze aandacht bepaalt bij
de metaphysische achtergrond der physische verschijnselen.
W.M.K.

Thijs Booy, De jeugd in West Europa. Deel I. Een rondblik en een
boodschap. De Volkspaedagogische Bibliotheek, Vrij Nederland, A'dam.
Er is over dit boek al veel geschreven en gesproken, doorgaans op voorbarige wijze,
daar het tweede deel, waarin de schrijver belooft tot practische uitwerkingen te komen,
nog niet is verschenen. Door alles wat met ‘doorbraak’ dweept is dit werkje van een
gereformeerd student met enthousiasme ontvangen. Door in de antithese verstarden
is er echter snel het etiket: ‘Barthiaans vergif’ opgeplakt.
Beide standpunten doen m.i. de schrijver onrecht, niet in de laatste plaats door
hem te serieus te nemen, ook wat zijn theoretische grondslag betreft. De vaak zeer
geëxalteerde toon en de soms in banaliteiten omslaande bezielde rhetoriek zijn m.i.
veel meer indicaties van het feit, hier te doen te hebben met een weliswaar zeer goed
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bedoelend, maar ondanks alle illegale arbeid en wereldwijsheid in wezen nog zeer
puberaal jongmens, die meer intuïtief en dan nog in zeer grote lijnen de tijdgeest
aanvoelt, dan dat hij deze denkend en bezinnend verwerkt.
Bij alle waarachtige bezieldheid heeft de schrijver mij niet kunnen overtuigen van
zijn deskundigheid. Het opsommen van een groot aantal ‘dingen die gedaan moeten
worden’ garandeert nog niet een practische kijk. De auteur is een typisch emotioneel
denker en - waar hij denken, gevoelens en emoties onvoldoende weet te scheiden een slecht raadsman voor de jongeren. Zeker, het doet buitengewoon sympathiek
aan, ja het verwarmt je van binnen, dat er nog jongeren zijn met bezieling en een
boodschap in deze cynische en zich niet meer drukmakende tijd, waarin de
verbijsterende nacht van het nihilisme over het avondland schijnt te zijn gedaald.
Maar het is het goed recht van ouderen en jongeren, van de jongeren die pretenderen
een boodschap te hebben, te eisen, dat zij deze grondig hebben bestudeerd en op een
heldere wijze aan anderen weten door te geven. En zie, ondanks allerlei qualiteiten
mis ik dit in dit boekje, dat veel te veel werd geschreven in een journalistieke roes.
En ook daarin uit zich het cultureel verval van onze tijd, wat ogenblikkelijk in het
oog springt als wij hèt jeugdwerk van de generatie na de vorige wereldoorlog: Franz
Matzke's ‘Jugend bekennt sich: so sind wir’ leggen naast het onderhavige werk.
Hopelijk weet de auteur deze onrijpheden te overwinnen en vindt hij vooral de
tijd tot een critische bezinning niet alleen op

Ontmoeting. Jaargang 2

240
anderer wezen, doch ook op het eigen. Dan pas zal zijn werk het psychologisch fijn
genuanceerde krijgen, dat de materie (deze gecompliceerde gestructureerde tijd)
behoeft. Het zou jammer zijn als de heer Booy zich deze gelegenheid ontnam door
zijn kracht te zoeken in de geëxtraverteerde journalistiek.
P.A.H.

Het Boek Ruth, opnieuw uit de grondtekst in het Nederlands overgebracht,
met inleiding en toelichtingen, door R.J. Spitz. Joachimsthal's boekhandel,
uitgevers- en drukkersbedrijf N.V., Amsterdam.
We hebben veel respect voor de serieuze wijze waarop de auteur dit Bijbelboek van
alle zijden heeft bezien, bewonderd en na rijpe studie heeft vertaald en toegelicht
voor de belangstellende Bijbellezer, die niet moet verzuimen dit studietje (boekje
van ± 90 bladzij's) te raadplegen als hij niet rijk voorzien is van dikke commentaren.
Ik heb eerder hier besproken 's auteurs behandeling op even serieuze manier van het
Hooglied. De ‘novelle’ Ruth wordt er ons te liever, te aantrekkelijker om, als we de
exegese van deze Israëliet volgen, al is hier geen sprake van Christo-centrische visie.
A.W.

Denis de Rougemont, Brieven over de Atoombom. Vertaling Agaath van
Ree. Uitg. Mij. Holland, A'dam, z.j.
Zouden we al over onze atoombom-depressie heen zijn? Zo ja, dan lezen we dit
boekje niet. Maar was onze depressie meer en tegelijk minder dan dat, namelijk
gevolg van een nuchter en gelovig de weg zoeken in een nieuwe, hoewel uiterlijk
gelijke wereld, dan is de kennismaking met De Rougemont's Atoombom-brieven ten
volle de moeite waard. De schrijver is niet minder vrouwelijk-fel geneigd tot alle
overdrijving (wetende dat hij op één punt niet kan overdrijven) dan mannelijk besloten
met alle geestelijke middelen te vechten voor een wereldregering.
Hoe reageert men bij alle panische schrik en doffe vrees op de dwingende feiten
van de dag?
Aldus De R.: ‘De twintigste eeuw is in drie opzichten afgestompt, de zinnen, de
geest en de verbeelding. Ze is teruggebracht tot twee min of meer manische
specialiteiten: het bedienen van machines en het geld.’
Maar wat zullen wij dan doen?
‘De wereld wordt niet geregeerd. Ik ben er niet zeker van, dat er naties zijn die
een regering hebben. En wij staan daar met hangende armen en denken aan de inkopen
voor Kerstmis.’
Maar nog eens: wat moeten wij doen?
‘Alles is veranderd, maar niemand doet iets.’
En we hebben het juist zo druk, zo veel besognes en afspraken. Vergist u zich
niet?
‘De afspraak die voor mij dringend is, is die met deze tijd.’
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Kleine Vaderlandse historiën, door de oude heer Odotus, verlucht met
schietprenten van Ton van Tast. Bosch & Keuning, Baarn.
‘Ons land, geliefden, is weleer ontstaan
uit blubber van een brakke oceaan...’

Zo begint deze soms zeer geestige persiflage op onze landshistorie, welke eindigt,
‘waar troepen bruine extremaniakken
nog steeds belegen Nazi-goreng bakken.’

Grappige lectuur om (bij fragmenten) voor te dragen. En Ton van Tast krabbelt er
weer op zijn best de daverende dingen bij, geheel in harmonie met deze berijmde
kroniek.
v. H.

Jeugdlectuur
Greta Badenhuizen, De Tovermolen. Illustraties van Jan Wijga. Uitg. C.
Wiering, Amsterdam.
Een kostelijke sprookjesachtige vertelling voor kinderen tot 10 jaar. De boeiende
tekst is verzorgd geschreven. De uitvoering is opvallend goed. Jan Wijga maakte
100 zwarte tekeningen en 24 in 8 kleuren uitgevoerde platen, mooi werk. Ook papier,
band en druk zijn uitstekend.
J.v.D.
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[Ontmoeting 1948, nummer 6]
Lidy van Eijsselsteijn.
Fragmenten uit ‘Tristan en Isolde’
Proloog
Dit is, waarvan de minstreels zongen
in wintertijd, bij net vuur in de zaal,
het lied, het oude en immer jonge,
van een groote liefde net klein verhaal.
Dit is van de zoete kreet des harten
die over eeuwen heen nog klinkt,
zoolang het bloed nog rood en verward in
de polsen van menschenkinderen zingt.
Dit is van Tristan en Isolde
en hoe zij doolden in liefdes land,
verrukt en verblind aan de wereld ontnomen,
beminde gespelen, hand in hand.
Dit is van Tristans teederst getijde,
van zijn zoete leed, zijn bittere lust,
en van Isolt met de haren van zijde,
de rankste roze van Ierlands kust.
Dit is van de liefde die hen vervoerde
en uithief boven het aardsch bestaan Tot de dood hun beider harten beroerde
en zij tot zijn stilten zijn ingegaan.
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Tintagel
Waar de branding breekt aan Kornwals rotsen
dreigend rijzend in duizel en drift
en neergestort in schuimend kolken
raadsel en rune aan de riffen grift op den hoogsten top, door den wind omfloten,
overmeesterd van mos en gras,
soms van Gods warme zon overspoten
ligt, wat eenmaal Tintagel was.
Tintagel! Hoevele monden herbaalden
Uw naam in een luistren, begeerig en groot.
Wie eens, verrukt, den klank vertaalde,
weet, hoe zich om hem Uw tover sloot Toover, ontstegen uit diepten van eeuwen,
tarnkap, geworpen over hem heen En hij weet zich met rotsen en zee en
met chastel faé en zichzelf alleen.
Rees dan Tintagel nog ééns uit ruïnen?
Kleurt zilver en blauw zijn banier aan de lucht?
Teekenen de duiven in ijle kringen
rond zijn torens nog ééns haar teedere vlucht?
Bouwt de zwaluw met haar vlijtige snavel
aan de bogen opnieuw haar sierlijk nest?
Bleef van wat leefde en stierf aan Tintagel
nog na eeuwen een diepere rest?
Uit zijn tuinen breekt de dronken weelde
die in het hart van zijn rozen geurt,
en de wingerd hecht zich weer aan de steenen
die in den herfst zich ten bloede kleurt.
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De beek, die vloeit langs de kemenade
draagt nog den roep van haar donkere wel,
en het noodlot van zijn zon en schaduw
speelt over de harten nog ééns zijn spel.
Het oog is klaar, en het hart gezegend,
als het licht van Tintagel schijnt aan de ziel Maar donker de weg, en verworpen de levens,
waar chastel faé zijn schaduw wierp Die zijn doem in eenzaamheid dragen,
als een vogel in zijn muren gekooid
en die weenden in zijn rozenhagen:
verlorenen, zilver-en-blauw getooid.
die niet rest dan de hoop op een morgen
en de diepe troost in verzwegen pijn
van te weten: in den tarnkap geborgen
met zichzelf en God en Tintagel te zijn.
en daar het laatst mysterie te weten:
in Christi hand ligt geluk en wee,
en een vrede eindloos en ongemeten Want God is sterker dan chastel faé.

Marke
I
Alleen in de hoge zaal van Tintagel
stond koning Marke aan het tralieraam.
De avondwind raakte voorzichtig zijn slapen
en fluisterde vleiend des konings naam:
‘Marke Rex!’ Hij stond onbewogen
en staarde dof naar den schemer die viel.
Het was of de nacht kroop tot achter zijn oogen,
of het laatste licht werd gedoofd in zijn ziel.
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‘Wind, neem Uw zoete stem uit mijn ooren,
nacht, neem mij op in Uw schuttenden schoot!
Mocht ik voor immer Uw donker behooren!
Ik zocht het leven, ik vond den dood.
Hoeveel vrouwen, van hooge tot lage,
hebben sidderend aan dit hart gerust,
mijn wil verrukt of in wanhoop verdragen,
tot de brand van mijn bloed in haar schoot was gebluscht Vergeefs aan haar hart mijn trots verweekend
heb ik in haar lichaam het leven gezocht.
Geen heb ik de smalle lenden geteekend,
voor geen prijs mij den erfgenaam gekocht Geen heeft mij het teederst geschenk gegeven
dat ik meer dan een keizerrijk heb begeerd:
bloed van mijn bloed, leven uit leven,
rank, die zich naar den wijnstok keert Voor mij na den nacht geen jonge morgen,
niet de roode geboort van een nieuwen dag Mij hebben God en Tintagel verworpen:
hart, dat chastel faé's schaduw draagt En deze knaap met de groote oogen
stak hij nog éénmaal mijn bloed in brand?
Heeft mij nog ééns het leven belogen
tot den droom, die immer ontglipt aan mijn hand?
Kon ik een zoon als die vreemde mij kopen,
wiens jonge geest als de arend vloog,
ik breidde verrukt de armen open,
bij God! mij ware geen prijs te hoog!
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Een beven gaat door zijn hooge gestalte.
Hij luistert, hoort het gevlei van den wind,
wendt zich, weet in zich nog éénmaal al de
weelde van wie het leven bemint zoekt zijn weg langs de slapende boomen,
en de nachtuil schreeuwt uit een lage spar...
Ga, droom nog ééns Uw ijdele droomen,
O Marke Rex! O koning en nar!

Van den minnedrank
II
‘Amer est amer.’
(Proverbe)
Zij lagen dien nacht in het diepe duister
als scheen aan hun oogen de klaarste dag Gebenedeid is het hart dat luistert
voor het eerst naar den eigen dronkenen slag.
Het schip, als van honderd handen gedragen,
gleed licht en snel als een vogel voort,
als wist het al zijn ruimten geladen
van vreugde tot aan het hoogste boord De zee, verspoelend onder hun droomen
zong door den nacht haar eeuwig lied
van eb en getij, van gaan en komen Maar zij lagen samen en hoorden het niet.
Zij hoorden niets dan het bevend gefluister
van een naam, gestameld van mond aan mond Zij wisten slechts hunner liefde luister
en diep daaronder de doodlijke wond,
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want reeds breekt door den gloed van vuur en droomen
die het brein als een rosse nevel omhangt
het donker weten van wat gaat komen,
hoezeer het harte ook bidt en bangt Reeds werpt, vanover zeeën en landen,
Tintagel den dreigenden schaduw vooruit Reeds weet de vogel de wreede wanden
der kooi, die hem zonder genade omsluit.
Zij ligt, en luistert, de oogen gesloten.
De stem van de zee reikt aan haar oor,
en zij weet zich naakt en uitgestooten
en als een kind in den nacht teloor.
Zij neemt zijn hoofd in haar handen beide
en haar stem aan zijn oor is zwak en stil ‘En weet ge niet dat wij moeten scheiden?
Trek Uw hart van mij af, om Christi wil -’
Maar hij fluistert een woord, niets dan een naam,
voor hij haar mond met zijn lippen sloot En zij weet: een wereld stort om hen samen,
maar daar rest een geluk, diep als de dood.
En opnieuw de rosse nevel, die raakt aan
den verren hemel, hen opneemt in zijn pracht...
Voor de tent stond Brangeene, en waakte,
en staarde zwijgend uit in den nacht.
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Van de liefde des harten
In het woud Morois diep verscholen,
ligt de grot, die de Grot der Minnenden heet.
Zalig het hart, aan de liefde verloren,
dat daarheen de donkere wegen weet.
De legende verhaalt van den stillen tempel,
hoe beschermend in den avondstond
de engel Gabriël toeft aan den drempel,
glimlachend, den vinger aan den mond.
En heer Tristan heeft Isolde genomen
en reed gansch vroolijk door Kornwals land,
en hij voerde haar naar het woud der droomen
waar hij voor zijn lief de minnegod vand.
Hij leidde haar naar het leger van kruiden,
en de leliën bloeiden om hen heen,
en het was, of hem al de klokken luidden
in Morois, met Ia Blonde alleen.
En waarlijk: Gabriël is hem verschenen
aan den ingang, naar de oude maar,
maar het oog vol tranen wees hij henen
naar Tristans helderblinkend zwaard.
En bitter hebben die twee beminden
aan elkanders warme hart geschreid,
dat Gods oog hen in Morois had weten te vinden,
in de minnegrot, in hun teederst getij en hoe hij Gabriël had gezonden
tot hun nacht der liefde, zoo heilig en stil,
hun door dit teeken Zijn woord te verkonden
dat zij moesten derven om Christi wil.
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‘Isolde, moet ik in Morois slapen
met het zwaard gelegd tusschen U en mij?
Isolde, leg Uw hand aan mijn slapen:
God vraagt teveel van U en mij.’
‘Tristan, is dan de liefde des harten
niet méér dan het bloed en zijn bonzend geruisch?
Zie het puur der leliën openbarsten,
proef haar geuren, hoe zoet en kuisch Tristan, en mag ik alleen naast U rusten
met tusschen ons beiden de scherpte des zwaards:
daar blijft een vreugde, dieper dan luste,
voor wie zeer diep beminnen, bewaard.’
‘Isolde, zoo God het niet wil gedoogen
dat onze liefde tot lust verwart:
Isolde, ik teeken het kruis aan Uw oogen,
Isolde, ik teeken het kruis aan Uw hart.’
‘Tristan, neem mijn hoofd in Uw handen,
waar gij ademt, daar is Isoldes thuis Zie, hoe puur en blank de vlam kan branden,
en Uw zwaard, het draagt den vorm van het kruis.’
Hij droeg haar hoog aan de geurende sponde,
en vleide zich sidderend naast haar neer,
en tusschen hen, als een open wonde,
lag het zwaard, dat hen moest scheiden, neer.
Zijn bloed joeg naar haar teedere leden
en zijn bonzend hart ging naar haar uit Nimmer heeft hij zo bitter geleden,
want hij leed als één, wien de doodsklok luidt.
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Maar Gods oog heeft hen opnieuw gevonden,
Hij, voor Wien niets verborgen blijft,
en Hij heeft nog ééns Zijn engel gezonden
hen te troosten, in dit bitterst getij.
En Gabriël heeft Gods woord beluisterd,
en heeft lang aan hun vreemde sponde gestaan,
maar zij lagen bevend in het duister
in weenen om hun verloren waan.
Toen leide de engel zijn hand aan bun oogen
en zeide fluistrend hun beider naam,
en voegde, over die beiden gebogen,
hun warme, verlangende mond tesaam.
Want God heeft zeer wel hun liefde geweten,
en hoe zij zich bogen onder het kruis,
en Zijn Vaderbart, het heeft begrepen,
hoe zij troost behoefden, warm en kuisch Zij lagen stil, en hun tranen droogden,
en zij waren verblijd terzelfder stond...
En Gabriël verdween uit hun oogen,
glimlachend, den vinger aan den mond.

Fragmenten uit: ‘Tristan en Isolde’. Verschijnt binnenkort bij H.P. Leopolds Uitg.
Mij. 's-Gravenhage.
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J.A. Rispens
Het existentialisme1)
Toen mij verzocht werd, dit werkje te bespreken, heb ik overwogen: een deskundige
recensie te geven van de referaten van dit symposion moet ik aan anderen overlaten,
maar het kan misschien z'n nut hebben, dat naast de gecodificeerde uitspraken van
het officieele ‘platform’ ook eens een stem uit het ‘sousterrain’ wordt gehoord. En
daarom heb ik deze gelegenheid aangegrepen.
De beschouwingen in het onderhavige werkje zijn uiteraard summier, wat voor
de leek (de ‘beschaafde leek’ als ge wilt) het voordeel heeft, dat hij hier in kort bestek
kennis kan nemen van de hoofdgedachten van het existentialisme (‘gedachten’ niet
opgevat in de uitsluitend logische zin). Er moge van de finesses en nuances iets
verloren gaan, daar staat tegenover, dat men niet door technische uitweidingen en
subtiliteiten, die zoo licht in het formeele blijven steken, van die hoofdzaken wordt
afgeleid. In de eerste plaats valt het op, dat het existentialisme in z'n grondconceptie
eigenlijk niet oorspronkelijk en revolutionnair is, in dien zin, dat het de fundamenteele
begrippen der wijsbegeerte zou wijzigen, zooals b.v. de filosofie van Kant het heeft
gedaan. Dr de Waelhens noemt (in het ‘Tijdschrift voor Wijsbegeerte’) als ‘bronnen’
van het existentialisme: Maine de Biran, Kierkegaard en de phenomenalisten. Debrot
vermeldt terecht ook Unamuno (zie diens boek in duitse vertaling ‘Das tragische
Lebensgefühl’) en Pascal. Hij gaat zelfs terug op het bekende ‘quia absurdum’ van
de kerkvader Tertullianus.2)
De oorspronkelijkheid van het existentialisme ligt niet in het verrassende en
omvattende van z'n concepties, maar in de intensiteit ervan, de intensiteit van het
tragische. Daardoor komt ons de situatie, waarin zich het denken thans bevindt, tot
volle bewustzijn. Als ik zeg ‘het denken’, bedoel ik niet de abstracte filosofie, maar
de geestelijke- en cultureele gesteldheid, waarvan de zelfbezinning zich rekenschap
geeft. Het existentialisme heeft niet (zooals sommige idealistische stelsels) de
levensgebieden om een vooropgestelde idee schematisch gegroepeerd, maar ze
onmiddellijk uit het brandpunt der existentie afgeleid en

1) Door Dr R. Beerling, C. Debrot en J. de Kadt.
2) Zie voor de traditioneele achtergrond van het existentialisme voorts: J. Benda, ‘Tradition de
l' Existentialisme’ (Grasset 1947).
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zoo kan het met recht een levensfilosofie heeten. Het is waar, dat men in de meest
abstracte filosofie nog wel sporen kan vinden van de levenssfeer van een bepaalde
periode, want de wijsbegeerte is het mentale spectrum van de tijd. Maar in de groote
stelsels der officieele wijsbegeerte is, in de wisselwerking van daad en gedachte, het
primaat altijd aan het denken toegekend, in dier voege, dat het denken de
scheppend-wetgevende macht was, die het leven z'n richting wees. Deze opvatting
bracht mee, dat men in het denken de principes stelde niet enkel van de fundamenteele
logica, maar evenzeer van de fundamenteele ethiek en het religieus bewustzijn. Totdat
de kritische methode van Kant in deze vast verankerde trilogie van principieele
waarden een wig dreef. Wel was hij nog rationalist genoeg, om van de grond der
ethiek als ‘practische Vernunft’ te spreken, maar toch werd hier reeds de ethiek van
de vaste bodem der rationeele zekerheid losgemaakt en in enkele van Kants
uitspraken3) wordt het Godsbegrip welhaast naar het terrein van ‘het gansch andere’
verschoven, zoo in die uitlating, waar hij verklaart, dat ons denken tegen het
Godsbegrip stuk breekt. - Betrof Kants kritiek aanvankelijk de structuur van het
denken, zijn scheiding van een fenomenale en noumenale wereld en de daaruit
voortvloeiende onkenbaarheid van deze laatste, leidde in de wijsgeerige ontwikkeling
tenslotte tot de gelijkstelling, de vereenzelviging, van de wereld met haar
verschijningsvorm. Wat Kant niet uitspreken kon, omdat hij de metaphysische
achtergrond der dingen niet wilde prijsgeven (de psychologische opvatting van Kants
ethiek als een jeugd-residu nu daargelaten), dat kreeg stem in Nietzsche: men moet
niets achter de dingen zoeken; de wind bestaat alleen op het oogenblik, dat hij waait.
In dergelijke gezegden denkt Nietzsche volkomen existentialistisch. Ook de
huiveringwekkende oneindigheid (de ‘ungeheure’) in het gedicht, waar hij zee kiest,
om voorgoed al het vertrouwde achter zich te laten, is met existentialistische blik
gezien.
Uit deze ontwikkeling der wijsbegeerte blijkt, dat in het denken zelf, als ik 't zoo
zeggen mag, existentialistische kiemen zitten, dat het menschelijk denken, uit de
aard van z'n wezen, catastrophaal moet verloopen, want, van zichzelf uitgegaan,
ontdekt het tenslotte het Niets. De Platonische wijsbegeerte was hiervoor gevrijwaard,
omdat ze, hoewel dialectisch, niet discursief, scheidend, dacht, maar in de eenheid
van het schouwen, de scheppende intuïtie, was opgenomen. Het Westen heeft, kan
men

3) Zie: ‘Kant's beteekenis voor de wijsbegeerte’ (W.B. 1924).
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zeggen, deze platonische erfenis verspeeld, al zijn er dear ook nog brokstulkken van
overgebleven (in Nederland b.v. bij Boutens en v. Eyck).
Dat proses, waarin het critisch verstand de overhand krijgt op de intuïtie, maakt
op ons de indruk van een fataliteit, waarvan het Paradijs-verhaal alg 't ware een
afspiegeling geeft. Zoo hebben ook enkele moderne denkers het opgevat, die door
afkomst en omgeving nauw met de gevoelswereld van het christendom verbonden
waren, o.a. Sjestow (zie ‘Auf Hiobs Wage’). Want in de voorstelling van de Bijbel
is de zondeval eigenlijk een ‘intellectueel’ drama. De boom des doods, dat was de
boom der kennis. De mensch moest uit het paradijs der onschuld en de wereld van
het ideëele beide, verdreven worden. Een dergelijke intuïtieve symboliek verbeeldde
het voorgevoel der zieners van eertijds, dat het denken, geïsoleerd uit het
oorspronkelijke verband, uiteindelijk tot de vruchteloosheid van het Niets was
gedoemd, of, anders uitgedrukt: dat de consequentie van het rationalisme het nihilisme
is. Deze beschouwingswijze van de fataliteit van het denken sluit mee de wereld in.
Want, al is ze diametraal verscheiden van de marxistische theorie, die het denken
ziet als een geheel van economische factoren afhankelijke functie en de wijsbegeerte
als een pluim op de hoed der sociologie, ze ontkent daarom niet en kan ook niet
ontkennen, de overspringende vonk van de parallel loopende gebieden van leven en
denken, de wederzijdsche beïnvloeding van de sociale omstandigheden en de gedachte.
Ze wil echter de in het moderne sociale leven elkander steeds sneller opvolgende en
in intensiteit en omvang steeds toenemende crises verklaren uit de fatale invloed van
het denken, dat z'n contact met het leven verloren heeft. Hieruit is te verstaan, dat er
ook onder de christelijke denkers existentialisten gevonden worden.
Het rationalisme van onze tijd zoekt nu een uitweg uit de nihilistische impasse der
hedendaagsche situatie door zich terug to trekken op het primaat van het denken,
waarover ik straks gesproken heb: het ordenende, normatieve, redelijke beginsel.
Maar de wereld keert ons hardnekkig hear irrationeele aanschijn toe en dezelfde
irrationaliteit heeft zich ook in de tragische momenten van het denken geopenbaard.
- Het existentialisme (en dan bedoel ik hier het atheïstisch existentialisme) heeft
gedaan, waarvoor het rationalisme terugschrok: het heeft de mensch eerst recht van
zichzelf bewust gemaakt, door hem oog in oog te plaatsen met het Niets. Wij zijn
vrij, zoo leert het ons en verantwoordelijk, voor onszelf en, het kan niet antlers,
tegelijk voor de wereld. De mensch
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is gedwongen zich van de angst uit, die doodsangst (d.w.z. angst voor het Niets) is,
uit die tragische existentie, z'n bestaan te scheppen. Wij menschen zijn tusschenwezens, wij leven tusschen twee oneindigheden, vooral
Pascal heeft dat zoo duidelijk gezien en uiteengezet. En daarom geldt voor ons
inzonderheid de wet der beperking en eindigheid. Wij zijn ‘creatuur’ en dat brengt
mee, dat wij ons aan de norm van het creatuurlijke hebben te onderwerpen. De beide
hoofd-elementen van ons wezen, onze ziel en onze geest, ons verstand en ons gevoel,
die elkander in het vereenigingspunt van het lichaam ontmoeten, hebben zich te
voegen naar de harmonie van 't geheel, om het voorbereidend stadium van edit leven
te kunnen voleindigen. Verstand noch gevoel kunnen zich er straffeloos uit losmaken.
‘Cultiver son jardin’ moet, naar een aanhaling van Gossaert, het devies zijn van dit
aardsch bestaan. Maar noch het verstand, noch het gevoel hebben zich hieraan
gestoord. En de eigenwilligheid van het een had die van de ander ten gevolge. Op
de hybris van het verstand, dat de mensch een goddelijke staat had voorgespiegeld,
maar hem in het determinisme opsloot, reageerde het gevoel met uit te breken naar
de oneindigheid. Wij bevinden ons onzeker tusschen de polen van verstandelijke
tyrannie en gevoelsanarchie.
Wat is er dan eigenlijk gebeurd? In de christelijke terminologie heet het, dat de
mensch gevallen is, d.w.z. z'n oorspronkelijke vrijheid heeft verloren, daarom wordt
van de zonde gesproken als van slavernij en ketenen; daarom wordt de historie gezien
als het schouwspel van de onmacht des menschen, uit eigen kracht de oorspronkelijke
vrijheid te heroveren, het paradijs to herwinnen. Alle sociale hervormingen en sociale
actie, hoe voortreffelijk misschien op zichzelf, zijn in dat licht de hopeloze bouw op
een gebroken fundament. Eerst als de harmonie in de mensch zelf hersteld is kan
van een harmonische samenleving sprake zijn. Zoo heeft ook Vondel, de dichter, die
de hoogheid der Renaissance en het christelijke verlorenheids-besef beide kende, in
zijn ‘Lucifer’ het menschelijke drama verstaan.
Nu komt het existentialisme en zegt ons: gij zijt vrij. Dr Beerling heeft de structuur
en opvattingen van het existentialisme in zijn referaat uiteengezet. Wat beteekent
die existentialistische vrijheid? Zij beteekent, dat wij aan ons zelf overgelaten, zonder
God in de wereld staan, met de last der verantwoordelijkheid voor die wereld op de
schouders. Dat is de consequentie van de begeerte van de mensch, God te zijn, de
realiteit van de wil tot de macht. Deze negatieve conclusie, die in het existentialisme
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opgesloten ligt, hebben wij te aanvaarden. En nu de positieve kant. Die is er eigenlijk
niet, of nog niet; een ethiek heeft het existentialisme nog niet gegeven en zal het ook,
volgens velen, niet geven. Want is het, zelfs voor de geestelijk sterkste mensch
mogelijk uit het Niets te leven? Of, anders geformuleerd: is het existentialisme een
humanisme? Men zegt nu: wij zijn, als schipbreukelingen op een vlot, op straffe van
ondergang tot humaniteit gedwongen. Maar wie verwacht iets, gegeven de
werkelijkheid van mensch en wereld, van een dergelijke va-banque humaniteit, wie
gelooft aan een zoo geforceerd optimisme? De personages der existentialistische
literatuur doen het immers zelf niet, ondanks de theorieën van hun scheppers? - Men
mag evenwel het existentialisme erkentelijk zijn voor de niets ontziende eerlijkheid,
waarmee het de hedendaagsche situatie van mensch en wereld onder de oogen ziet.
Het is als 't ware een seismogram van de schokken der wereldgeschiedenis. Ik kan
het dan ook niet in allen deele eens zijn met de opvatting van de beer de Kadt, die
zijn rede over de sociologische plaats van het existentialisme besluit met de verklaring:
‘In ieder geval, met een werkelijke filosofie van onzen tijd heeft het slechts weinig
gemeen.’ Hij beschouwt het zoo ongeveer als een afdrijvend onweer en geeft daarmee,
near mijn meening blijk, de fataliteit der verschijnselen te onderschatten. Ongetwijfeld
zijn deze verschijnselen in de eerste plaats symptomen van het Westen, maar de
wereldbalans is thans veel gevoeliger dan eertijds en de crisis der menschelijke
existentie daardoor veel ingrijpender en algemeener. Ik wil daarop straks nog even
terugkomen.
In deze crisis tracht het rationalisme (humanisme) zich terug te trekken op de linie
der redelijke wetmatigheid, de aloude humaniteits-idee. Maar deze idee heeft in de
loop der eeuwen veel van hear kracht ingeboet, omdat ze het contact met hear
religieuze basis verloor en verschraalde tot een stelsel van moraal, dat, hoe respectabel
nog, niet meer bij machte is, tot levensgeloof te bezielen. Want de moraal is een
pseudo-religie en het is toch wel gebleken, dat de menschen alleen uit een religieuze
overtuiging leven kunnen. Het geloof aan de uiteindelijke overwinning van het goede
is in wezen het geloof aan de zin van het leven, niet in de rationalistische beteekenis,
niet omdat het redelijk is, immers het natuurlijke en diabolische laat zich niet met
het redelijke verzoenen, maar als gemoedsovertuiging, m.a.w. als geloof in God.
Hoe kan de mensch kracht putten uit het abstracte? Niemand kan de liefde beminnen,
wij kunnen alleen een wezen liefhebben, vandaar de drang tot personificatie, vandaar
Dole de drang naar onsterfe-
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lijkheid. Anderzijds houdt de liefdedrang een verlangen in naar vereenzelviging,
waarin toch, als in Novalis' mystiek, de wezensverhouding bewaard blijft. De
prometheïsche trots (vooral een jeugdverschijnsel) werpt de mensch op zichzelf
terug; de dichter, die in Kloos' sonnet zichzelf aan de borst drukt, eindigt als de met
‘klare en koele rijmen’ spelende, delicate artiest of verschroeit, als Zarathustra, aan
het ijzige licht, waarmee hij omgord is.
Het intellect heeft de mensch boosaardig gemaakt en de abstracte moraal is niet
in staat, hem uit zijn isolement te verlossen. Daarom heeft de christen-existentialist
Kierkegaard de oplossing an een andere richting gezocht. Hij ervoer hetzelfde, als
de rijke jongeling uit de gelijkenis, dat de vervulling der wet iemand niet zalig maakt
en hij zag slechts één uitweg: met volkomen abdicatie van zichzelf, de sprong in het
geloof te wagen. Wat was dit geloof? Het was de onderwerping van de rede aan de
paradox, zooals Augustinus, Pascal en Newman het ieder op zijn wijze hadden gedaan.
Het was de erkenning van de machteloosheid van de mensch, de creatuur, zichzelf
te verlossen, van de eenige mogelijkheid: zich te laten vallen in de hand van God.
Het atheïstisch existentialisme ziet dit als een vlucht, een vlucht in de paradox. In
zekere zin is het ook een vlucht: een terugkeer van de verloren zoon tot zijn vader.
Maar men zou kunnen vragen of het existentialisme ook niet een vlucht is, een vlucht
voor de menschelijke misère en machteloosheid in het desperaat optimisme van een
schijnbare grandeur? Kierkegaard troostte zich niet met een illusie, hij wentelde z'n
verantwoordelijkheid niet op God af, maar hij voelde, dat hij een rotsblok had
losgewrikt, dat, als een machtiger hand dan de zijne, het niet òphield, hem verpletteren
zou. Hij ervoer zich als een drenkeling, die wel weet, dat eigen lichtzinnigheid hem
in die toestand gebracht heeft en nu de hand aangrijpt, die hem redden wil. Hij
verhardde zich niet, maar liet zich leiden ook daarheen, waar hij niet wilde.
Verantwoordelijkheid is niet slechts een psychologisch- en ethisch begrip, het is
een religieuze categorie. Kon de mensch zijn gansche verantwoordelijkheid dragen,
hij ware een God. Als hij been hulp wil aanvaarden, de genade niet aannemen, dan
wentelt een last op zich, waaronder hij bezwijken moet. Het existentialisme maakt
door z'n ‘vrijheid’ de menschen tot goden; daaruit spruit de wanhoop voort, die een
onbewuste reactie is op een onmogelijke imperatief.
De heer Beerling heeft zich in z'n referaat beperkt tot een descriptie van de
begrippen en verschijnselen in het existentialisme. Hoe hij er zelf over denkt, daarover
laat hij zich hier niet
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pertinent uit, al doet het accent van de slotzin zijner verhandeling het eenigszins
vermoeden. Elders heeft hij het wel gedaan, waar hij sprak van de poging, die de
mensch in deze filosofie in 't werk stelt, om zichzelf aan de haren uit het moeras van
zijn desolaatheid op te trekken. Een grotesk en tegelijk tragisch beeld, dat de situatie
m.i. juist weergeeft.
Debrot, die het existentialisme beschouwt als een kettersche variant van het
humanisme, heeft de vraag gesteld naar de verhouding van het existentialisme tot
het kunstenaarschap. Dienovereenkomstig ziet hij het existentialisme als ‘een van
de voornaamste middelen’, om het hedendaagsche humanisme, dat, naar zijn zeggen
‘een vlak abstract karakter’ vertoont, ‘tot nieuw leven te wekken’. Het te galvaniseeren
zou men ook kunnen zeggen. ‘In het bijzonder kan ik het existentialisme voor den
kunstenaar niet als einddoel beschouwen, maar als een doorgangshuis, of beter
gezegd, als een doorgangspoort, een noodzakelijke Porta Nigra.’ Men ziet, dat ook
hier het existentialisme negatief bepaald is, als correctief. Ik geloof wel met Debrot,
dat de beteekenis van het existentialisme schuilt in z'n onbarmhartige kritiek op een
vervlakte en illusoir geworden cultuur; de mogelijkheid van een synthese echter zie
ik nog niet, omdat het existentialisme alle bruggen achter zich afbreekt.
Over het referaat van de heer de Kadt sprak ik reeds met een enkel woord. Ik
memoreerde z'n hoofd-bezwaar tegen het existentialisme, hierin gelegen, dat het de
‘veelvoudige revolutie’ van onze tijd niet ‘bewust verwerkt’ heeft. De Kadt vat deze
revolutie op mathemisch-physisch-, biologisch-, psychologisch-, technisch-industrieelen sociaal-politiek gebied, in enkele hoofdpunten schematisch semen en besluit dan:
‘Eerst de samenvatting van alle krachten, en in hun juiste proporties en relaties, zou
de geslaagde en aanvaardbare filosofie van dit tijdperk geven.’ Ik zou hierbij een
paar opmerkingen willen maken. Er is herhaaldelijk gesproken over het negatief en ik mag er wel aan toevoegen alarmeerend, karakter van het existentialisme. Het
blijft inderdaad in gebreke, de tendenties van deze tijd concludeerend samen te vatten,
niet alleen omdat dit voorshands onmogelijk is, maar ook omdat het een geheel andere
filosofie is, dan de stelselmatige, objectief-wetenschappelijke. Benda zegt, zij 't
misschien te sterk geformuleerd, dat het is ‘hors de tout appel à la science, pour la
quelle il n' a que du mépris’. - Het is juist daarom representatief voor deze tijd, wijl
het met een door de désastreuze toestand der wereld gescherpte luciditeit de door de
wijsgeerige systemen verwaarloosde existentie van de enkeling als uitgangspunt
neemt.
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Immers in die systemen, of het nu abstract-wijsgeerige of meer sociaal georiënteerde
zijn, gaat de mensch als factor op in een groot mechanisch complex van systeem en
staat. Het weigert, het zwaartepunt te leggen in wat ook Kierkegaard met ironische
bitterheid ‘de wereld-historische optocht’ heeft genoemd en is een pleidooi voor de
concrete mensch. De instinctieve afkeer van het volk voor de wetenschap is maar
niet met een schouderophalen als een soon primitieve ‘jalousie de métier’ te verklaren,
maar heeft een diepe zin. Wat zou een samenvattend stelsel, zooals de heer de Kadt
voor oogen staat (al moet men de noodzakelijkheid van een synthetische ordening
in de veelheid der verschijnselen erkennen), wat zou het baten voor de cultuur van
het hart, als de mensch er, niet als atoom eener collectiviteit, maar als levend lid
eener gemeenschap, uit zou zijn geëlimineerd? - De heer de Kadt zegt voorts, dat de
‘levensfilosofieën’ meestal nog niet modern zijn, omdat ze gelooven in een algemeene
mensch inplaats van in historisch bepaalde, concrete menschen. Dit lijkt mij
ongemotiveerd. Inderdaad raken hier de historische- en sociologische factoren op de
achtergrond, inderdaad noopt z'n verantwoordelijkheidsbesef het, de duistere
elementen in de menschelijke ziel en het menschelijk lot eenzijdig te accentueeren,
want het zoekt de concretie in de eerste plaats in de onvervangbare individualiteit
van de mensch, zonder daarom individualistisch te worden, wat met z'n opvatting
der verantwoordelijkheid in strijd zou zijn. In de Kadt's al te exacte historische- en
sociologische plaatsbepaling wordt de mensch louter het product van materieele
verhoudingen en aan de spontaniteit van het zieleleven te kort gedaan. Als het
existentialisme spreekt van de menschelijke verantwoordelijkheid, ziet het die
onvervangbare functie als een algemeen menschelijke, maar dat is geheel iets anders,
dan een abstractie. Dat daarbij het historisch perspectief vervaagt voor het grelle
licht der oogenblikkelijke menschelijke situatie en de aandacht geconcentreerd wordt
niet op de mensch als historisch- en sociologisch verschijnsel, maar als monade onder
de andere monaden, is begrijpelijk. Kan men van iemand, die in levensgevaar verkeert,
een genetische studie van zijn toestand verwachten? Een onmiddellijk gevaar eischt
een onmiddellijk steunpunt. Dat overigens het existentieele denken allerminst geneigd
is (zooals in het idealisme wel gebeurt), de geschiedenis aan het systeem of de
symbolische strekking op te offeren, kan men b.v. aflezen uit de beteekenis, die
Kierkegaard hecht aan de historiciteit der christelijke heilsfeiten. Wel komt het
existentieele denken met de mechanistische opvatting der historische causaliteit in
conflict, zooals uit z'n begrip der verantwoordelijkheid blijkt.
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Zeker, er zijn historische- en sociologische wetten, maar laat dit woord ons niet de
suggestie opdringen van het oude materialisme in nieuwe verkleeding. De spontaniteit
van het zieleleven, die bewees, dat de mensch meer is, dan de som zijner atomen,
heeft zich de afgeloopen jaren in de meest ongunstige omstandigheden gemanifesteerd.
Nog nestelt de ziel in deze godverlaten wereld, als een zwaluw aan een fabrieksmuur.
Toch, al kan men ze niet vernietigen, wel kan men haar het verblijf onmogelijk maken
(lees, wat Rathenau heeft geschreven over ‘seelenlose Stätte’ in zijn ‘Zur Mechanik
des Geistes’). En wat dat betreft is deze wereld een trefpunt tusschen Goden demon.
De strijd der levensbeschouwingen thans kan men zien als een strijd met de ziel tot
inzet. (Waarom dit zoo moet zijn is voor onze kortzichtigheid verborgen).
Zoo kan het ons niet verwonderen, dat, volgens de opmerkingen van prof. Rühmke
in de discussie, het existentialisme zooveel beteekent voor de psychologie, al gaat 't
hier dan voornamelijk over de wetenschappelijke kant van de kwestie. Indien ergens,
dan zou men hier dus de positieve uitkomsten van het existentialisme moeten zoeken.
Dr J.H. v.d. Berg heeft het betoog van prof Rühmke nog gepreciseerd; hij gaf daarbij
te kennen, dat de ‘somberheid’ van Sartre c.s. naar zijn meening verklaard moet
worden uit een persoonlijke interpretatie van wat in de ontologie van Heidegger, de
‘vader’ van het existentialisme, ‘neutraal’ is. Dr. v.d. Berg laat hier ook de
mogelijkheid van een christelijke interpretatie open, die hij zich dus uit de neutrale
sfeer van Heidegger afgeleid denkt. Hierbij wordt echter o.i. de religieuze achtergrond
van het zieleleven nog te naturalistisch gezien.
Resumeerende, wil ik wijzen op de belangrijkheid van de tekst van dit symposion
als stimulans, om ons ertoe te brengen ons rekenschap te geven van de geestelijke
gesteldheid van deze tijd en vooral van ons persoonlijk daarbij betrokken-zijn.
Voor zoover ik zien kan ligt voor ons de paradoxale, maar niet te onderschatten
waarde van het existentialisme inzonderheid daarin, dat het ons inzicht scherpt in de
noodzakelijkheid om onzes levens wil van een Godsgeloof, dat het zelf ons niet
vermag te schenken.
N.B. Ik heb mij in deze bespreking niet trachten te verdiepen in de, om 't zoo uit te
drukken: interne problemen van het existentialisme, wat, afgezien daarvan, dat ze
meer in een wijsgeerig tijdschrift thuis hooren, ook buiten het kader van een
boekbespreking zou vallen, maar in wat voor ons voornamelijk van belang is: z'n
waarde als levensbeschouwing.
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J.A. Rispens
De meeuw
Een middag in de duinen, langgeleên.
Heinde en ver niets dan land en lucht, alleen
Tegen den wazig-blauwen achtergrond
Een meeuw, die hoog zich hief en weer verzwond En weer verscheen boven een hoogen top
En hield in luchtig evenwicht zich op
Een oogenblik en zweefde met mij mee,
Dan kantelde en weer afzwenkte near zee.
Van veel, dat in verledens mist verging,
Rijst telkens een geliefde herinnering,
Die mij terzijde een wijle reist met mij,
Zooals die meeuw boven de duinenrij.
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A. Wapenaar
In memoriam...
Je noemd'een keer de dood: een sprong in 't duister,
Al wist je door 't geloof: het gaat naar 't licht.
Je huiverde voor Gods verborgen luister:
Stond groot in j' op de vrees voor Zijn gericht?
Nog hoor 'k je zingen: Zalig niets te wezen
In eigen oog, wijl zondares voor God,
Geheel melaats; zou ik niet voor Hem vrezen
Als Hij mij oordeelt naar Zijn hoog gebod?
Is Christus zelf ternauwernood ontkomen;
Hij, 't groene hout, hoe zal ik, dorre twijg,
Zo niet Zijn levenssappen mij doorstromen,
Beveiligd zijn nu mij 't gericht bedreigt?
Je vond het veel te groot zo maar t' aanvaarden,
Dat Hij je tot Zijn kind verkoren had,
Jou, die met zoveel veezlen vast aan d' aarde,
Nooit je verlorenheid geheel vergat.
En als j' al in 't verbeurde heil dorst roemen,
Greep je je vast aan 't triumferend woord:
Wie kan m' als ik in Christus ben, verdoemen?
Dat had j' als uit Gods eigen mond gehoord.
Maar - zei je dan - dit bevende belijden
Is als een vloed die weg-ebt van mijn strand,
Zo vaak ga ik door doodse, dorre tijden
Waarin 't geloof volkomen schijnt verzand.
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Tot 'k schreeuw naar God als 't hert naar waterstromen,
Weerloos en afgemat, gespannen fel
Als wie ternauwernood de dood ontkomen
Nog staat te huivren aan de rand der hel.
Dan vangt Hij m' op weer in Zijn zekerheden,
Dan streelt Zijn Geest 't gemarteld hart tot rust;
En ik ervaar: Hij heeft voor mij gebeden.
En 'k loop weer vol van levensmoed en -lust.
Genietend weer van zon en bloem en bomen
En uitgetild hoog boven zond' en zorg
Voel 'k in de stilt' Hem aldoor nader komen:
Het floers verschoof, dat Hem voor mij verborg.
En 't zingt in mij: Niets kan mij van Hem scheiden,
Geen hemelse, geen aardse macht, geen hel;
Geen lichter vreugd dan vrucht van 't zwaarste lijden,
Geen koeler dronk dan uit de diepste wel.
Ontstelt de dood m' als doorgang nauw en duister
Naar 't overzijdse, nooit-geziene licht,
Genade zij mijn allerlaatst gefluister
Eer 'k d' ogen opsla voor Zijn aangezicht.
Toen - op het eind - plots door de dood besprongen
Vond je geen woorden meer voor een gebed;
Gevouwen handen hebben God ontwrongen
De zaalge zekerheid: Ik ben gered.
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S.P. Akkerman
De jurkjes
De zomer heerst oppermachtig. 's Morgens, als de zon boven de van dauw natte
velden rijst, hangt de warmte van de vorige dag nog tussen de huizen. Blauw, met
bruinrode schakeringen boven de kimmen, koepelt dag aan dag de hemel over de
weilanden, over de hoeren in 't hooi, de huizen, het dorp, de toren.
‘Het moet ophouden, nodig ophouden,’ schreeuwen de boeren, die voor veertien
dagen nog vloekten, dat het zo vaak regende. Een mens is een raar ding. Nou, nou.
Pel, de wonderlijke winkelman van Oostwier, is in de winkel bezig. Hij is ook al
wat loom in de leden; minder haastig dan gewoonlijk pakt hij de boodschappen in,
weegt hij suiker en meel af. Soms houdt hij even pauze en tuurt van uit de donkere
winkel over de in 't zonlicht hel blikkerende velden.
Ja, het is wel warm. Extra warm.
Op de weg stapt een man van zijn fiets af. Een koffer heeft hij achterop. Zeker
een reiziger, denkt Pel. Maar hij kept hem niet. De reiziger stapt de winkel binnen.
Het is een nog jonge man; het zweet staat in parels op zijn voorhoofd.
‘Dag, mijnheer,’ zegt hij en reikt Pel de hand. ‘Mijn naam is Postma. Ik kom voor
de firma Sannes uit Leeuwarden.’
Pel staat al in de houding. ‘Mag ik mij even presenteren, Pel.’ De reiziger
onderdrukt met moeite een glimlach.
‘Ik kwam eens kijken, of ik ook wat aan u kan verkopen,’ zegt hij. ‘Ik handel in
manufacturen.’
‘Die voer ik niet,’ zegt Pel. ‘Ik voer alleen kruidenierswaren. Manufacturen is
niets voor mij.’
‘Dat moet u niet te vlug zeggen, mijnheer. Kijk eens even. Hier in de buurt is geen
manufacturenwinkel. Ja zeker, midden in 't dorp, maar hier op de Hamdijk toch niet.
En u kunt, als u Je boer eens opgaat, gemakkelijk een paar kousen, een paar knotten
garen of wat handdoeken bij u steken. Dat is geen moeite. En rekent u nou eens: op
een pond suiker verdient u twee cent, op een paar kousen een kwartje. Dat is toch
niet zo gek.’
Pel overweegt. Och, hij heeft weleens een middag vrij. Dan zou hij best met wat
kleren de boer op kunnen gaan. Hij roept zijn vrouw uit de kamer. De reiziger heeft
de koffer al open. Fokjes belangstelling is zo maar gewekt.
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‘Nou, toe dan maar,’ zegt Pel. ‘Ik wil 't eens wagen.’
Fokje en hij bestellen nogal een hele partij.
‘Bedankt,’ zegt de reiziger en licht zijn hoed. ‘Overmorgen heeft u 't goed in huis.’
's Middags gaat Pel naar 't dorp. Hij komt met de schilder terug. Tegen de zijmuren
zit een bord. ‘Kruidenierswaren’ staat er op. Douwe-verver zet er ‘Manufacturen’
bij. Pel kijkt er met genoegen naar. Dat staat alvast. 't Goed zal wel eens komen.
Ja, 't goed komt. Jelke-karrijder heeft een hele hijs om 't grote pak in de winkel te
krijgen.
Pel en Dirk, zijn zoon, pakken 's avonds de zaak uit en zetten er prijzen op.
‘Dat vak moet ook al weer wennen,’ zegt Dirk. ‘Ziet u daar licht in?’
‘Wel zeker wel. Morgen wil ik direct eens een loop waken. D'r zit wel wat in.’
‘Best mogelijk,’ zegt Dirk, maar hij kijkt nog wat onwennig tegen de knotten wol,
de kousen, de onderbroeken en de blauwe kielen aan.
De volgende morgen is Pel al vroeg in de winkel. Fokje en Dirk zijn nog niet op.
De zon rijst donkerrood boven de nevels, de hemel is een blauwe glazen stolp. De
boeren, die nog hooi op het land hebben, kunnen vandaag maar weer opschieten en
zij, die 't in de schuur hebben, kunnen vandaag maar weer vloeken en zweten omdat
't nooit regent.
Pel pakt wat spullen in een stuk zeildoek. Een pak wollen garen, een paar
onderbroeken, zakdoeken, zes paar kousen, enkele blauwe kielen. 't Wordt nog al
een heel pak. Een sterke zwarte band bindt hij er om. Zo, dat is klaar, straks de stok
onder de band en dan op de schouder. Dan draagt het gemakkelijk. Pel loopt altijd.
Aan fietsen leren begint hij niet meer.
Het broodeten gaat vlug vanmorgen. Pel heeft iets in zijn hoofd. Nu zit er gang
achter.
‘Dirk, jij gaat naar Haskerdijken. En Fokje, als ik om twaalf uur niet thuis ben,
eet ik bij een boer hier of daar. Ja, dat loopt wel los, denk ik...’
De klok in de toren luidt acht uur, als Pel met het grote pak op zijn rug het dorp
uitstapt. Hij is manufacturenkoopman geworden. Hij zal ieder laten zien, dat hij dat
ook wel kan.
Warm schijnt de zon al over de velden. Het water van de vaart blinkt als een
gepoetste zilveren plaat. Pel stapt vlug op. Het grote pak deint bij elke stap op en
veer. Hij heeft het al gauw
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heet en veegt met een grote witte zakdoek zijn gezicht af. Zie zo, daar is hij al bij de
eerste boer. Hij is natuurlijk wel wat vroeg, maar afijn. De deuren van de schuur
staan open, het donkere deurgat is als een geweldige bek, die nog meer hooi wil
verzwelgen. De meid staat op 't boenstap de melkbussen te schuren. ‘Vrouw er in?’
vraagt Pel.
‘Ja, in 't achterhuis.’
Pel is al door de deur. De jonge boerin, die juist water op de koffie giet (de grote
ketel moet naar 't hooiland) schrikt er bijna van als Pel daar zo onverwachts komt
binnenzeilen. Ze is nog maar kort getrouwd. Ze heeft licht haar en grote lichtblauwe
ogen.
‘Morgen, vrouw Dijkstra,’ zegt Pel, en laat 't pak op de vloer ploffen. ‘Daar had
u mij en met het “pak”.’
‘Met het pak?’ zegt ze en tilt de zware ketel van de tafel. ‘U doet toch niet in
lapjes?’
‘Daar doe ik nou wel in,’ zegt Pel. ‘Vandaag voor het eerst. U is mijn eerste klant.’
‘Nou, laat maar zitten, Pel. Wij zijn nog niet zo lang getrouwd nou? En Kruyvers
is mijn lapjeskoopman. Dat ook...’
Pel gooit het hoofd achterover als een schichtig jong paard. Zo moeten ze niet
beginnen. Daarvoor sjouwt hij zich geen ongeluk met dat zware pak.
‘Zitten laten? Nou niet gekker, vrouw Dijkstra. Eerst maar eens kijken.’
Pel maakt de band al los. Er is een vreemde glans in zijn ogen.
Vrouw Dijkstra gaat er bij zitten. Tegen Pel kan ze niet op.
Vier knot garen en een blauwe kiel liggen op de tafel als Pel 't erf weer afstapt.
't Gaat aardig goed met de handel. 't Pak wordt al mooi lichter. Tegen Pels
overrompelende taktiek delven de brutaalste boerenmensen het onderspit. Om een
uur of twaalf stapt Pel bij Jan Oosterhof het erf op. Hij kent de boer best, zit met hem
in 't schoolbestuur.
Jan Oosterhof kruipt wat in zijn groentetuin om. Onkruid wieden. Hij is al niet
jong meer en 't zware werk is goed voor zijn vier sterke zoons.
‘Hé, Pel,’ zegt hij. ‘Wat nou, lapjes?’
‘Ja, die heb ik nou ook.’
‘Kom d'r in man. Wij eten zo meteen pannekoek, geloof ik. Je eet toch bij ons
zeker.’
‘Nou, als 't schikt, dan graag.’
‘Wel zeker schikt dat.’
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Samen lopen ze naar 't huis, Oosterhof wil wel eens hier en daar over praten.
Om een uur of vier heeft Pel alle boeren gehad in deze buurt. Hij heeft best
verkocht, en goed gegeten bij Oosterhof. Alle boeren gehad? Nee toch niet. Bij Sjouke
Brander is hij nog niet geweest. Maar die woont dan ook nog een half uur lopen
verderop. Pel staat bij de reed, die met veel bochten, door een paar bosjes, naar de
boerderij van Sjouke Brander loopt. Zal hij daar ook nog zijn geluk beproeven? 't Is
een heel eind lopen. Het hoge dak van Sjoukes oude schuur staat vurig tegen de van
warmte trillende lucht. Sjoukes Siep is nu juist niet zo'n vlot mens. Ze is als
huishoudster bij de oude Sjouke gekomen en toen zijn ze getrouwd. Ze hebben één
kind: een meisje van vier jaar.
Pel overweegt zijn kansen. Als hij er niets verkoopt, kan hij voor niemendal een
klein uur langs die smoorhete reed sjokken. Maar als ze nu wèl iets koopt...
‘Vooruit. Ik doe 't toch maar,’ zegt hij in zichzelf.
Het is een hele loop.
Maar eindelijk stapt hij toch het erf op. Hij komt hier niet vaak; de paar
boodschappen, die ze hier eens in de maand leveren, bezorgt Dirk.
Het is stil op 't erf. De manlui zijn zeker naar 't hooiland. In de schuur kakelt een
kip.
Pel loopt door naar de zijdeur. ‘Volk in,’ roept hij en loopt meteen door.
In de keuken zit vrouw Brander bij de tafel. Jetske, haar meisje, speelt op de vloer.
Vrouw Brander is een dikke veertig jaar. Haar gezicht is hoogrood, en haar ogen
staan grel en fel, alsof ze plotseling ontdekte dat het huis in brand staat. Ze heeft een
scherpe stem en het klinkt niet vriendelijk, als ze zegt: ‘Pel had ik gedacht. Heden
heden, en dat met die warmte. Doe je nou in lapjes. Heden hitske dan toch...’
Pel pakt al uit. Maar bij Sjoukes Siep lukt het hem niet, iets te verkopen. Noch
zijn woorden, noch zijn venijnige blikken werken iets uit.
Vrouw Brander vindt het wel aardig, dat die man hier voor niks naar toe is komen
sjouwen. Zijzelf heeft al zoveel teleurstellingen gehad in 't leven, laat het een ander
ook eens wat tegenlopen.
Dat huwelijk met oude Sjouke is wel helemaal falikant uitgevallen, een oude
gierige brompot, schelden en foeteren en enders niks...
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‘Nou nee Pel. D'r is niks voor mij bij. Nee, 'k zou 't niet weten. Nee, dat zeg ik. 'k
Zou 't niet weten.’
Pel pakt met rappe bewegingen zijn spullen weer in. Voor niets is hij dit eind
komen lopen.
‘U is de enige op de buurt, die niets koopt,’ zegt hij. ‘Geen nee gehad vandaag.
Natuurlijk, 't past de een beter den de ander, en bij de een is 't ook meer nodig den
bij de ander.’ Zie zo, die pil kan ze slikken met haar rode kop. Vrouw Brander voelt
de steek en daarom zegt ze: ‘De meeste keus is er ook uit als je hier komt natuurlijk,
ik ben de laatste. Ik had wel een mooi wit jurkje voor Jetske willen hebben. Maar
dat heb je niet zeker.’ Ze waagt het erop. Die fijne spullen zal Pel toch niet hebben.
‘Welzeker heb ik die,’ liegt Pel. ‘En mooi, dat zeg ik je.’
‘Maar ik moet het morgen al hebben, overmorgen zou ik met Jetske uit eten.’ Zie
zo, die Pel zal morgen dat eind wel niet meer willen lopen in die warmte.
‘'t Komt in orde, vrouw Brander. Morgen kom ik wel even.’
Sjoukes Siep is nog roder dan gewoon. Wat is ze nu begonnen. Wat moet Jetske
met zo'n dure jurk.
Sjouke zal het dak van de schuur vloeken als hij er van hoort. ‘Maar 't moeten
mooie zijn, met kant en tussenzetsel.’ Die zal hij niet hebben, denkt ze. ‘En ik wil
keus kunnen maken. Ik wil ze op keus hebben.’
‘Komt klaar, vrouw Brander.’
‘Ja, maar graag een stuk of tien.’
‘Al waren het er honderd. Ik heb er genoeg.’
‘Maar morgen......’
‘Morgen heeft u ze in huis. Afgesproken. Middag, vrouw Brander. Dag Jetske.’
Sjoukes Siep blijft achter. Hoe moet ze zich hieruit redden?
Met de eerste trein reist Pel de volgende morgen naar Leeuwarden. Hij is er niet erg
bekend, maar de Firma Sannes op de Nieuwstad heeft hij gauw gevonden. Het blijkt
dat de zaak ook een winkel heeft voor detailverkoop. Pel stevent er direct binnen.
En de eerste de beste winkeljuffrouw jaagt hij een schrik op 't lijf met zijn overdreven:
‘Mag ik mij presenteren. Pel.’
De andere meisjes lachen stiekum en na deze mislukte presentatie belandt Pel op
't kantoor, waar hij naar hartelust kan presenteren.
Een boekhouder en twee klerken hebben de eer.
Jurkjes op zicht blijkt geen bezwaar, hij moet ze met twee dagen terug zenden.
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Met een grote witte doos, waarin vijftien jurkjes, één en al kant, en gekleurde blauwe
en rose linten, reist Pel weer terug.
Sjoukes Siep zal haar keus hebben.
‘Maar niet te laat eten,’ zegt Pel, als hij thuiskomt. Fokje is er mee bekend. Als
Pel 't een en ander in zijn hoofd heeft, dan moet er vroeg worden gegeten. Maar ze
moet toch eerst de jurkjes even bekijken.
‘Prachtig, prachtig,’ zegt ze, en ze streelt voorzichtig de dunne kant.
Ze had ook altijd graag een meisje willen hebben...
‘No, die boerin kan keus maken,’ zegt ze.
‘Dat dacht ik.’
's Middags loopt hij alweer door 't snikhete land. Afijn, dat is niet erg. Een paar
gulden kan hij aan zo'n jurkje verdienen. Twee kwartjes voor de trein gaan er af,
maar een daalder blijft er dan toch over. Het is bar warm. De koeien draven als
bezeten door 't land, de staarten omhoog, met kromme sprongen en de kalveren er
achter aan.
‘Goede middag, vrouw Brander.’ Monter stapt Pel de broeihete keuken binnen en
zet de doos op tafel.
‘Pel. Zo, was je er al weer.’ Met een rood hoofd zit Siep achter de tafel. Ze heeft
gisteravond met een enkel woord Sjouke ingelicht, maar dat leek niet best. ‘Je laat
die kuren uit je lijf, of ik sla ze er uit. Ben je bezopen. Een witte jurk voor dat kind.
Eén keer in 't jaar komt ze van de polle, geen mirakels.’ Dat heeft Sjouke er van
gemaakt. Nu moet Siep er zich dan maar uitredden. Nou, 't zal haar ook een zorg zijn
wat die gekke Pel er van zegt. Zij is hier de baas. Met het grote broodmes, dat op
tafel ligt, snijdt Pel het touw van de doos door.
‘En nu moet u maar eens kijken.’ Een voor een neemt hij de wonderwerken van
kant en lint uit de doos en reikt ze de boerin over. Ze neemt ze achteloos aan. Zit er
mee op schoot.
‘Ja, mooie jurkjes, dat is zo, o, kost dit tien gulden. En dit acht. Jammer dat Jetske
niet thuis is. Ze is met de boer near 't hooiland.’
‘Even een jurkje nemen voor de maat,’ zegt Pel.
‘Ja, dat kan natuurlijk,’ zegt ze. Ze moet toegeven, 't zijn mooie jurkjes. Ze zoo
er wel een willen kopen. Maar dat zal niet gaan.
Pel reikt haar het laatste uit de loos. ‘Daar zijn ze dan. Vijftien stuks. Keus genoeg
zoo 'k denken.’
‘Och ja, daar zal ik niets van zeggen. In een winkel zie je meer natuurlijk. Maar
vijftien is oak al heel wat. Dit maar niet.
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Dat is mij te dun.’ Over de theekopjes heen reikt ze Pel weer een aan. Die legt het
in de loos. ‘En dit maar niet.’ Weer een.
‘En dit ook maar niet,’ zeurt Sjoukes Siep.
Pel zit zichzelf op te vreten. Dat mens kijkt nauwelijks naar deze pronkstukken.
‘En dat maar niet.’ Weer een in de doos.
Het is stil in de kamer. Vrouw Brander krijgt het toch een beetje benauwd. Wat
zit die man daar vreemd te staren. Maar wat gaat het haar ook aan.
Twaalf jurkjes liggen al weer in de doos. ‘En dit ook maar niet. De stof is nog al
dun van de meeste, vind ik.’
Pel legt het zwijgend bij de andere. ‘En dit niet.’ Nu heeft ze er nog één.
Pel gedenkt de tocht door het hete land. De reis naar Leeuwarden. Heeft dit mens
dan geen keus, vijftien jurken. Ze moet nou niet denken, dat ze een gekke stumper
voor heeft. Wat wil zo'n mens. Afijn, ze kan het laatste, dat ze op schoot heeft, nog
kopen.
‘En dit ook maar niet. D'r is geen keus voor mij bij.’
Dat heeft Sjoukes Siep zo kalmweg gezegd. Wat gaat haar die fijne Pel aan. Maar
dat moet ze toch niet te hard roepen.
‘Welverbaasd, ben je gek! Vijftien jurken en dan geen keus. Meen je, dat ik voor
Piet snot door 't hete land sjouw.’ Met vurige ogen staat Pel voor haar. Maar ze is
wel wat gewend van Sjouke. Die kan ook bulderen.
‘Als ik geen keus heb, kan ik niet kopen,’ zegt ze sarrend.
‘En nou gauw een jurk uitzoeken, of ik snij jou ogenblikkelijk je kop er af.’ Het
scherpe broodmes flikkert in Pels hand. ‘En nou gauw!’
De boerin blikt in de woedende ogen van Pel. Het trillende broodmes is dichtbij
en ze is hier alleen met die man. Ze zit er raar tussen, tussen haar gierige man en
deze vreselijke Pel. Haar man is veraf, maar Pel met het mes is vlakbij. ‘Gauw, of
je kop er af. Gauw zeg ik!’ Hij staat te dansen achter de tafel, alsof hij er elk ogenblik
over zal springen.
‘Deze dan maar,’ zegt ze, en neemt de jurk die bovenop ligt.
‘O, die, elf gulden,’ snauwt Pel.
Met trillende vingers telt ze 't geld op tafel. Pel strijkt het direct op en steekt het
in zijn zak.
‘Mooi, zo is 't. Dank je wel, vrouw Brander. D'r moet een grapje bij, vrouw
Brander,’ lacht hij op eens. ‘Een grapje op zijn tijd, wat u?’
‘Een grapje? 't Was toch geen grap zeker?’
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‘Nou wat dacht u dan? Dat ik u 't hoofd wilde afsnijden om een jurkje? Nou niet
gekker. Nee maar...’
De boerin is er wee van. Was 't dan werkelijk een grap? Nog ziet ze de kans, niet
met haar oude vent in conflict te komen.
‘Nou Pel, dan wil ik dit jurkje toch maar niet houden,’ zegt ze en reikt hem de jurk
over.
Maar Pel heeft juist het touw vast. Hij neemt de doos onder de arm.
‘Bedankt, vrouw Brander, voor de leverantie,’ zegt hij. ‘Ja, 't zijn mooie jurkjes.
Nou middag.’
‘Als ze er niet een genomen had,’ mompelt Pel, als hij van 't erf stapt, ‘nou, dan
weet ik nog zo niet wat er gebeurd was. Wij waren daar allebei gevaarlijk.’
Hoofdschuddend begint hij aan de lange weg terug.
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Muus Jacobse
De verzoekingen
Nog is Mijn tijd niet.
Duivel ga heen.
Blijf, steen, nog steen
En, honger, bijt niet.
Landen der aarde,
Verdwijn, verdwijn:
Nog is woestijn
Mij meer van waarde.
Draag Mij niet binnen
De hemeltrans,
Gij hemeldans
Van tempeltinnen.
Neer, Ik bezwijk niet,
Ná visioen:
In dít seizoen
Wit God Mijn rijk niet.
Gaan moet Ik zonder
Wat het oog ziet.
Verleid Mij niet
Tot ijdel wonder.
Wacht, Mijn mond, wacht!
Wacht, Mijn oog, wacht!
Wacht, Mijn mond, wacht Mijn oog,
Wacht, Mijn hart, wacht!
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Wacht op de tijd
Voor u bereid!
Wacht op der tijden tijd
Voor u bereid!
Dán klinkt uw val.
Duivel, naar overal,
Dan, als Ik zeggen zal
Naar overal:
Steek de trompet!
Breek nu de wet!
Breek nu de stenen wet!
Steek de trompet!
Steen, word nu brood
En, water, wijn!
Aarde, wees Mijn,
Eeuwig en groot!
Engelen, draagt Mij
Over de dood!
O geen steen stoot,
Want Mijn God schraagt Mij!
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J. van Doorne
Water
Water, wat droomde God
toen Hij uw wezen schiep?
Vergeefs wend ik mij tot
't geheim dat in u riep
bij 't eerste samengaan
van wat mijn klein verstand
een letter geeft tot naam:
ik onderscheid verband
maar 't leven ken ik niet.
Ik luister naar uw stem
die vol is van verdriet
en klagend roept tot Hem
die u heeft voortgebracht:
God, martelend gemis.
Uw rusteloze klacht
is als mijn droefenis:
ijdel, want wie verstaat?
Zuster, ons beider hart
dat door Gods liefde slaat
en wordt door 't kwaad benard,
leeft eenzaam naar de dood.
Doch prijs trots dit Gods Naam:
Bloed, dat Godzelf ontvlood,
brengt eenmaal ons tesaam.
Water! Gezegend zijt
gij die thans klagen moet,
gij die verkoren zijt
tot beeld van Goddelijk bloed.
De dag komt, dat mijn hart
zal kennen en verstaan.
Zuster, klaag vrij mijn smart:
Christus is opgestaan.
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Dieuw Schepel
Klacht van een verlaten vrouw
Men zei: je was het al weer vergeten...
Je haalde ook maar een vrouwengeluk
terug uit twee krampende handen.
Je brak maar een mensenhart stuk.
Het geluk dat je gaf
was doorgroeid van leed.
Maar gelijk een moeder
het misdeeldste kind
met haar leven dekt,
zo worstelt een vrouw om 't behoud van de geschondenste liefde.
Want veel leed maakt haar die
- niet alleen het geluk tot onscheidbaar bezit
Maar dit begrijp jij niet.
Zoals die SD-man
die om een brood
gestolen uit honger
zijn gevangene vervolgde
en schoot
en op wat nog van hem leven bleef tràpte als vuil,
de murwe kreet
in de brekende ogen
niet achtend,
zo deed jij mijn ziel.
Alleen
was ik niet je vijand
maar de vrouw die je liefhad - dat zei je -
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jaren lang
en van wie jij de trouw nam
en het offer dat weinig vrouwen mannen brengen
alsof het jou toekwam.
Die man is gehangen - jij was 't die dat goedvond en jij loopt vrij.
Nee stop nu mijn mond niet.
De waarheid is hard
om te horen voor hem die ze treft.
Maar om het geloof aan de goedheid in 't hart van een vrouw te breken
van hem die ze liefheeft
is harder.
Het splijt haar ziel stuk.
Zij kan er geen deur voor dicht slaan.
Soms gilt er iets in een vrouw
om het recht dat de mannen spreken
en de wreedheid die ze doen.
Koning David was de ergste niet...
Maar niet allen zond God een profeet.
En misschien dat zij ook dit in zich zuiverder vond:
dat niet die nooit dwaalde of faalde
- en wie doet dat niet? maar die zijn oor nooit sloot
voor een noodgeschrei,
Gods Boodschappen der Liefde
het beste verstond.
Maar bitterheid wordt een glimlach.
Lang leerde ze immers geduld.
Want al zal nooit een mens het uitleggen
het is toch waar
wat de banalen zeggen
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en de wijzen weten:
Een mens kan door vergeten
geen daad or geen schuld
teniet doen
en al kon het dan zou God het nog weten.
En als Hij jouw en mijn tijd vervuld heeft
zal dit nog tussen ons staan
in de Eeuwigheid.
Alles wat in de tijd
schijnbaar verzinkt
valt in het Eeuwige
al lijkt de spiegel weer glad.
Voor Hem kun je je deur niet dichtslaan
zoals je voor mij deed
toen ik jou een waarheid gezegd had
die je niet verdroeg.
En dan zal Hij het rechte tegen je zeggen
wat de welsprekendste vrouw
met een gekwetst hart
niet kan,
omdat de woorden haar in de keel breken.
En misschien
- ach je hebt het hier niet nodig gehad maar misschien
dat je Daar zou zien
dat God
en een vrouw
mild zijn in het vergeven.
Bij wat geleefd heeft en stierf
plaatsen mensen een teken.
Er zijn groten die hun leed
hoog wisten te heffen als zuilen waar anderen onderdoor gingen
in eerbied...
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Ik heb alleen maar dit lied
dat boven wat in mij doodging
geheven zal staan in de tijd
als een kleine gebarsten zerk
- die niet lang zal staan op een groen graf
dat men niet zag zonder die steen.
Ja, ik ga nu heen.
Ga jij het maar verder vergeten...
Je wrong maar een vrouwengeluk
terug uit twee krampende handen.
Je brak maar
éven
een mensenhart stuk
voor een leven.
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Vluchtige Notitiën
Ome Jan uit Rotterdam.
Behalve de grote is er tegenwoordig ook een kleine Charlientje. Als ik, na het
middageten onderuit zak in mijn stoel om een dutje te doen, zie ik door mijn oogharen
hoe zij mij, met de handen op de rug, nauwkeurig en ernstig opneemt. Dan komt ze
naderbij en houdt haar hoofdje schuin om in mijn neus te kijken. Ze legt haar krullebol
op mijn borst. Ze voelt met haar handje langs het schuurpapier van mijn baard. Ze
haalt een stokje uit haar schortzak en zet dat doodvoorzichtig in mijn oor. En dan
trekt ze mijn das los. Haar vingertjes voelen aan mijn adamsappel, zodat ik slikken
moet, maar zij probeert het ding steviger vast te houden, totdat ik gorgelend overeind
kom. Dan doet zij haar handjes weer zedig op haar rug.
's Avonds lezen wij de krant. Dan is Molotov Opa en Anna Pauker is tante Nel en
minister Beel is ome Jan. Zo verliest het leven al zijn verschrikkingen.
Opa heeft een bril op, tante Nel staat te geeuwen op een preekstoel en ome Jan is
vast een beetje natgeregend. Hij ziet er zo verdrietig uit. Wie is dat, vraagt Charlientje,
en ze drukt haar vingertje op de foto in het doodsbericht van Jan Prins. Dat is ook
een ome Jan, ome Jan uit Rotterdam.
Het is een troostrijke gedachte, dat de wereld vol opa's en ooms en tantes zit. Ik
vertel er Charlientje elke avond van. Bij oom Piet Marshall ligt een schuit in de sloot
voor zijn huis. Hij schept hem vol met centen en dan vaart hij naar ons toe. Ho, oom
Piet, hier moet je wezen. Opa Molotov heeft vijf knoopjes op zijn vest, net als vader.
En als je op die knoopjes drukt, zegt-ie wat. Dan zegt hij: Boe, Nee, Ho, Nietes,
Welles. En ome Jan Beel heeft het altijd warm. Hij heeft een grote zakdoek en
daarmee veegt hij telkens als het klokje slaat zijn voorhoofd af. Want als het klokje
slaat, dan is er weer een uur voorbij en daar schrikt hij van en dan zweet hij weer.
Er valt van al die ooms en tantes wel wat te vertellen; maar Charlientje houdt haar
vingertje op de foto van ome Jan uit Rotterdam en hij is nou net de enige van wie ik
geen verhaaltje weet. We slaan de krant maar om, Charlientje, en dan stuiten we wel
op opa Bevin of ome Soek Arnold. Ome Jan uit Rotterdam kom je later nog wel eens
tegen en ik ben er niet zeker van, dat van Anna Pauker en Beel 't zelfde kan gezegd.
Ik weet niet hoe het aangezicht van Holland er over twintig jaar uit zal zien, maar
de IJsel en de Maas zullen wel blijven stromen. En ook over twintig jaar zullen de
Hollandse wolkenluchten er in weerspiegeld zijn. Laten we nu maar niet praten over
ome Jan uit Rotterdam. Hij hoort bij ons als de IJsel en de wolken. Haal je vingertje
maar weg. We slaan een bladzij om.
v.d. St.

Machteloosheid van het woord
Op de Octobermorgen, dat C. Rijnsdorp langs een grasveld liep en zich verblijdde,
liepen achter hem een jongen en een meisje. Zij waren op weg naar een ziekenhuis,
waar de moeder van het meisje die nacht op-
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genomen was. De jongen liep daar omdat hij het meisje helpen wou, maar hij zei
niets.
Later op de dag probeerde hij haar te schrijven en hij is een goed stylist, maar hij
schreef niets.
C. Rijnsdorp schreef een bespiegeling over kracht en machteloosheid van het woord.
Dat is zijn goed recht. Dat hij schrijft dat goede stijl zijn eindigheid beseft kan ons
slechts verblijden, want dit inzicht kan de stylist Rijnsdorp bewaren voor
zelfgenoegzaamheid. Het is eveneens zijn goed recht te zeggen dat hij het heerlijk
vindt dat er machteloosheid in het schrijven is. Maar jammer genoeg heeft Rijnsdorp
meer gezegd. Hij heeft gezegd dat het heerlijk is te weten dat die machteloosheid
bestaat. En nu zegt hij meer dan hij zeggen mag, hij overschrijdt de grenzen van zijn
goed recht. Dat is niet alleen jammer, maar ook gevaarlijk. Rijnsdorp gaat een
compromis sluiten dat dodend kan werken. Ons dit compromis als heerlijk voor te
houden is zijn goed recht niet meer.
Als publicist heeft Rijnsdorp een vruchtbaar leven achter zich en nu schrijft hij een
artikel over kracht en machteloosheid van het woord. In dit artikel doet hij de lezer
een bekentenis. Hij bekent ons zijn machteloosheid. Hij bekent ons dat hij, hoe mooi
wij zijn werk ook vaak vonden, niet in staat is geweest in woorden te transformeren
wat in hem leefde. Het woord kwam tot leven terwijl hij schreef, maar hij zag
verbaasd, dat het niet de kinderen van de schrijvende Rijnsdorp waren, die geboren
werden. Zij behoorden aan en kwamen voort uit een ander ik.
Dat is niet verontrustend, want bijna ieder die schrijft kent die machteloosheid.
De strijd om het woord naar de gedachte te vormen houdt bij velen nooit op.
Verontrustend is het, wanneer een schrijver het heerlijk vindt deze machteloosheid
te weten. Want dan kan hij inslapen, dan kan hij de machteloosheid gaan koesteren.
‘Het zeggen mag zich niet verwijderen van het doen en zijn’. Dat Iaat Rijnsdorp op
zijn zin over de machteloosheid volgen en hij heeft gelijk, groot gelijk. Wij zijn
machteloos en wij doen machteloze pogingen om iets te zijn. Maar is dit niet juist
oorzaak van ons grootste verdriet en onze grootste woede? Zo ook in het schrijven.
De woorden komen tot leven wanneer wij schrijven, maar wij herkennen ze niet
als onze kinderen. Dit is verscheurende machteloosheid en ik hoop gespaard te worden
voor het ogenblik dat ik het weten van deze machteloosheid heerlijk vind.
Rijnsdorp vindt het wel heerlijk dit te weten. Dit is niet ongevaarlijk, want het raakt
het grondvlak van zijn bestaan. Elk moment dat de machteloosheid van het woord
zich doet gevoelen is een moment van lijden. Om deze machteloosheid zei de jongen
die langs het grasveld liep niets en schreef hij niets. Maar ik weet zeker dat hij vloekte,
want ik ken hem. En hij vindt het niet heerlijk deze machteloosheid te weten, want
zijn lijden is niet de zin van zijn bestaan.
Dat laatste geldt eveneens voor Rijnsdorp, men leze slechts zijn artikel en men
hoort hem daarin op honderd wijzen zeggen, dat ‘het laatste woord liefde is’.
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Daarom bevreemdt mij die zin waarin de machteloosheid heerlijk wordt genoemd.
Lijden wordt slechts gekoesterd door hem voor wie lijden de zin van het bestaan is.
Dit koesteren kan dodend werken. Daarom is Rijnsdorp's compromis zo gevaarlijk.
‘Geen woord is krachtig, dat zijn machteloosheid niet beseft’, zegt Rijnsdorp. Ook
dit kan hem bewaren voor zelfgenoegzaamheid. Maar het koesteren van het leed is
een tegenwerkende kracht.
Geen woord is krachtig, waarvan de machteloosheid niet bevochten is. Misschien
begrijpt Rijnsdorp waarom de jongen niet schreef. Misschien begrijpt Rijnsdorp
waarom ik gevallen ben over één zin in een artikel. De machteloosheid van het woord
is onze grootste vijand. ‘Het zeggen mag zich niet verwijderen van het doen en zijn.’
Wij bestrijden de machteloosheid van het doen en het zijn en daarom ook van het
zeggen. Teveel woorden zijn gedrukt waarvan de machteloosheid niet bestreden is
en het zijn de beste woorden niet. De jongen die niet schreef had gelijk. De publicist,
die de machteloosheid koestert heeft zelfbevrediging, maar hij schiet zijn doel voorbij.
En dan heeft hij geen recht op die zelfbevrediging.
Misschien heeft Rijnsdorp niet bedoeld wat ik ervan gemaakt heb. Dan is de
machteloosheid van het woord eens temeer gebleken. Of het heerlijk is? Hij weet
het.
B. Folkertsma

Naschrift
Het is altijd beter verkeerd begrepen dan niet gelezen te worden, vooral wanneer dit
misverstand leidt tot de poging een stukje proza te schrijven, een kunst, die onder
de jongeren bijna een vergeten ambacht mag heten. Bovendien kan men er op
antwoorden. Dat dit antwoord in de rubriek ‘Vluchtige Notitiën’ gegeven wordt,
moge de heer Folkertsma, wel verre van hem te verontrusten, er op wijzen, dat hier
slechts van een vluchtig misverstand sprake is, dat onder de zachte druk van een
enkele notitie in een voortvluchtig misverstand kan veranderen. Gewichtigheid past
niet in deze rubriek, maar het blijft er niet minder waar om, dat over alles wat wij
schrijven, zeggen en zijn de slagschaduw valt van het woord van Paulus, die over
vragen als de onderhavige met de inzet van zijn gehele existentie heeft nagedacht:
‘Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden’ en wat daar verder omheen staat in
die geweldige zelfverdediging, die de tweede Korintherbrief heet. Is er onder de ban
van dit woord een compromis dat gevaarlijk is, een koesteren van de machteloosheid,
dat dodend werkt? Zelfbevrediging? Neen, we hebben hier met een wonderlijke
zegekreet te maken, ongehoord in de Hellenistische wereld, waarin hij voor het eerst
werd uitgestoten, een kreet waarin alle ellende en alle heerlijkheid van het Christen
zijn is uitgeroepen. En de vibratie ontstelt en bevrijdt ons nog na twintig eeuwen.
Wie Christen is en schrijft, in welk formaat ook, leeft onder die wet der heerlijke
machteloosheid. Het is zijn ellende en zijn triomf. En het is alleen maar jammer, dat
het soms zo lang duurt, eer men zijn machteloosheid ook in het hanteren van het
woord heeft doorzien.
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woorden voor mijzelf alles weer wat ik zeggen wil? De tach-
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tigers zijn goeddeels bij die eerste vraag blijven staan. Maar men schrijft niet voor
zichzelf alleen. De tweede vraag is dus: Roepen mijn woorden in de verbeelding van
de lezer precies op wat ik zeggen wil? Hier komt een literaire trefkunst aan te pas,
een ballistiek van het woord, die zich aan iedere berekening onttrekt. Hier is het dat
de onzekerheid en machteloosheid in het bijzonder gevoeld wordt. Maar het besef
daarvan zet aan het denken. Men komt tot de conclusie dat hoe zuiverder menselijk
men schrijft, des te beter men ‘begrepen’ wordt, begrepen in de rijkste zin genomen.
Men schrijft niet voor automaten, maar voor mensen, die wachten op woorden die
hun verborgen en gekerkerde gevoelens vrijmaken. Op zuiverheid komt het aan. Het
woord wordt in machtelooosheid uitgesproken, maar zijn uitwerking kan zijn in
kracht. Dat is de heerlijkheid van de machteloosheid. De heer Folkertsma kan dit
weten. Het is overigens opmerkelijk, hoe vaak Christelijke gedachten niet als zodanig
worden herkend, wanneer ze niet in de geijkte formulering worden voorgedragen.
C.R.

Kritieken
Romans en novellen
Pierre van Paassen, De aarde zou schoon kunnen zijn. Uitgeversbedrijf
De Spieghel, Amsterdam. Geautoriseerde vertaling van M.A.C. Visser.
Er zijn boeken, waar zelfs het prospectus geen raad mee weet. Dit lijvige boek van
Van Paassen bevat in elk geval iets heel anders dan, gelijk het omslag ons verzekert,
de ‘legende van een generatie in een Hollandse stad tegen de achtergrond van de
geschiedenis der 20ste eeuw’. Het is enerzijds veel meer, anderzijds minder, en een
‘legende’ is het allerminst. Het komt mij voor, dat de schrijver, een grage verteller,
zelf veel op het hart had en dit alles heeft willen spuien in dit ene boek, zonder zich
rekenschap te geven van de structuur. Om het met een variant op de titel te zeggen:
dit boek zou schoon (althans interessant) kunnen zijn, als het niet te vol was,
overbelast. De conceptie, waarnaar ik ernstig gespeurd heb, ontgaat mij niet. Het
valt feitelijk in meer dan twee, ja in vele boeken uiteen. Het schoolleven heeft op
Van Paassen stellig de diepste indruk achtergelaten; op de geestesstromingen van
‘zijn jaren’, op de politieke zowel als de godsdienstige kwesties reageert hij bewogen;
van de geschiedenis der Joden, van hun lot en ondergang in het Oosten is hij
nauwkeurig op de hoogte; het merkwaardige, ja in dit boek onwezenlijk geprojecteerde
hoofdstuk ‘Afscheid van Rome’ leidt ons naar een fragment zendings-(missie)
geschiedenis... U ziet - Van Paassen heeft veel bagage op zijn reis meegenomen, al
te veel, met het gevolg, dat de riemen van de koffer bezweken zijn. De vertaler heeft
veel zorg aan dit boek besteed; zijn Nederlands is evenwichtig, zuiver, menigmaal
beeldend door verrassende stilistische vondsten.
Joh. v. H.
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Mrs. E.C. Gaskell - Stevenson, Cranford, vertaling uit het Engels door
Clara Eggink. Omslag en bandtekening Caspar van Hoorn. Uitgegeven
door De Boekerij, Baarn, z.j.
Een samenleving in een kleine Engelse plaats wordt ons in deze roman uitgebeeld
op een wijze, die aan Dickens herinnert: met een milde levenswijsheid, veel
mensenkennis, ironie, humor en vooral in een toon van weemoed en verzoening,
waartoe het retrospectief verhaal als vanzelf neigt. Want het is een gemeenschap van
ouderen, voornamelijk vrouwen, die voor een groot deel van herinneringen leven en van het geld, dat zij uit erfenis en pensioen van hun mannen ontvangen. Zij worden
in hun kleine levens, waarin de dagelijkse dingen van zo groot belang zijn, gevoelig
en met humor getekend, met haar ijdel-
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en tederheden, haar zorgen en verdrongen verdriet, haar wat grijze, gedempte
blijdschappen. Er is veel tijd om zich druk te maken over fatsoenvragen, die, typerend
voor deze gemeenschap en ook voor de schrijfster, wel erg met futiliteiten te maken
hebben. Ook in ander opzicht belicht de vertelster vooral de kleine dingen van de
dag, die in dit maatschappijtje zulke grote vormen aannemen, dat er geen plaats
overblijft voor de diepste levensvragen. Typisch vrouwelijk, zegt een man. Het boek,
door een vrouw geschreven en door een vrouw vertaald, beide voortreffelijk, zal
vooral vrouwen, met name oudere, kunnen boeien. Deze voelen zich thuis in deze
sfeer van herfstige weemoed over het snelle vergaan der dagen en mijmerende
herinnering aan de jaren van weleer. Voor een man is dit alles wel aardig om eens
te lezen, hij kan de milde ironie in de beschrijving ook wel waarderen, maar hij
schuift het boek spoedig terzijde: er is zoveel belangrijkers te lezen, en zoveel
sprekender schoon te zien.
Piet Korthuys.

Einar Wallquist: Ver van de grote weg. Vertaald door G.J.
Risselada-Garrer. Uitg. Bosch en Keuning, Baarn. z.j.
De schetsen van de Zweedse arts Einar Wallquist, in dit boekje verzameld, geven
een interessant beeld van het leven van Zweden en Lappen in het hoge Noorden en
tevens vertellen ze hoe in de laatste oorlog tientallen vluchtelingen uit de Duitse
krijgsgevangenenkampen in Noorwegen, de Zweedse grens passeerden en na
ongelooflijke ontberingen het quarantaine-station, waarvan Wallquist de leiding had,
bereikten, of door uitputting niet meer konden bereiken.
Het is voor ons, die zo snel, te snel gewoon zijn om weer behoorlijk en comfortabel
te leven, beslist goed te lezen, wat in de oorlog mannen die de vrijheid zochten,
durfden presteren en ook konden presteren. Wij lezen hoe mannen en vrouwen in de
enorme uitgestrektheden van het Noorden (er wordt daar verteld van tochten van
tientallen kilometers naar een ziekenhuis en dat langs onbegaanbare wegen of door
sneeuwjachten) uitzonderlijke karakter-eigenschappen bezitten. Ik vermeld echter
nadrukkelijk dat het boek grotendeels vrij is van de bij ons wel gewaardeerde, doch
m.i. niet aanvaardbare romantiek van mensen van de statuur van koningen of
aartsvaders.
Het best is de schrijver in zijn pretentieloze vertellingen. Het eerste bijv. heeft een
kostelijke humor. Omdat de schrijver een milde levenshumor heeft weet hij steeds
door te dringen tot de kernen van leven en liefde. Op deze wijze weet hij figuren van
een boerenvrouw, een oude Lap, een vluchteling, een Serviër, die alles doorstaan
kon, omdat het verlangen naar zijn dochtertje hem dreef, een boer, die doordat hij
gelooft aan kanker te lijden afscheid van het leven wil nemen, ons zeer nabij te
brengen, herkennende in elk het algemeen menselijk verlangen.
Hoe interessant ook de verhalen zijn over het eigenlijke quarantainewerk, uit
oogpunt van literatuur is hier vaak een dualisme van reportage en vertelling. In bijv.
de tweede schets (Terwijl men Jonas afhaalt) die je als een verhaal begint te lezen,
komt plotseling de schrijver (in ik-vorm prekende) binnenzetten. Een andere maal
plaatst hij achter een als vertelling opgezette schets (Zij kwamen de grens over) een
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persoonlijke moraal aan het slot, waardoor vertelling en beschouwing niet harmonieus
in elkaar overgaan. In die schetsen is ook het zeer hinderlijke van de tegenw. op de
verl. tijd springen en omgekeerd.
De schrijver maakte zelf illustraties hij zijn schetsen. Deze zijn teer en gevoelig
en wijzen er op met een man te doen te hebben, die waarlijk man is (lees zijn schetsen
over heldhaftige hulpverleningen per auto of per vliegmachine), maar daarbij teer
en vol liefde bleef tot de mens, die op zijn levensweg kwam. Daarom wensen wij dit
boekje veel lezers toe, omdat het jongeren en ouderen leren kan wat waarachtig leven
is in de brede, diepe, ja volledige zin van dit woord. De vertaling zal wel juist zijn,
dat kan ik niet beoordelen, het Nederlands kan mij echter niet steeds bekoren. Zonder
nu direct fouten te maken zijn de zinsconstructies vaak stijf, de samentrekkingen niet
overwogen.
K.K.

Th. van Walder, Het begon in Baltimore. Roman. De Nederlandse
Uitgeverij, Baarn, z.j.
Aan een artikel van A.M.W. Stirling in de Nineteenth Century van November 1908,
overgenomen door Wetenschappelijke Bladen 1909 - I. heeft deze schrijver de
historische gegevens ontleend voor deze korte roman van het huwelijk tussen een
rijk meisje uit Baltimore met Jerome Bonaparte, broeder van Napoleon. Een meisje
van achttien met een iets oudere jongen. De trotse broer weigert zijn toestemming,
verbiedt de jonge, dan zwangere vrouw, in Lissabon voet pan wal te zetten, en ontbindt
het huwelijk, ook als de paus dit weigert te doen. Het kind wordt in Engeland geboren;
de
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jonge moeder keert met haar kleine Jerome Napoleon terug naar Baltimore, een vroeg
versmade bloem, die reeds vrucht heeft voortgebracht.
Kort en helder, verfrissend direct van stijl en taal, maar met te weinig sfeer, is
deze roman een boeiend, voortreffelijk gecomponeerd verhaal, met scherpe tekening
der karakters: het slappe van Jerome, het sterke van Elisabeth, die hij laf verlaat als
zijn machtige broeder dat beveelt.
Een weinig bekende verbintenis van een der broeders van Napoleon staat ons hier
voor ogen gesteld; wij zien iets van de toenmalige wereld in Amerika en Engeland,
hoe deze zich tot Napoleon verhoudt en hoe de wereldveroveraar, van wien de
schrijver, wel wat kinderlijk, zegt, dat hij orders geeft ‘waardoor de wereld spoedig
een ander aanzien zou krijgen’, beslist over leven en wensen van zijn verwanten.
De grote verdienste van dit scherpe, heldere beeld wordt echter helaas verminderd
door het juist iets teveel bedwongen gevoel. Al is de roman tragisch van beloop, toch
laat hij in de lezer te weinig ontroering na. Iets te ‘Amerikaans’ misschien naar onze
smaak? Maar dan toch liever dit wat harde, waarachter de hartslag van de tragiek
verdoft klinkt, dan het sentimentele van veel Nederlands en Scandinavisch werk.
Piet Korthuys.

James Hanley: Tegen de stroom op. Vert. door Dra. M.G. Schenk. Uitg.
De Boekerij te Baarn. z.j.
Dit is een groot boek. Is het technisch al een prestatie een roman van 500 bladzijden
te schrijven enkel en alleen over de gebeurtenissen in en om een arbeidersgezin
gedurende enkele weken, onze waardering wordt bewondering als we geboeid lezende
ontdekken, dat de schrijver blijk geeft de door hem beschreven karakters door en
door te kennen en in een machtige stijl schrijft. Hoofdpersoon is juffrouw Fury, een
boven haar milieu uitrijzende arbeidersvrouw. De vitaliteit van deze vrouw heeft den
schrijver gefascineerd. Met buitengewoon beeldende kracht vertelt hij van haar
tochten door de stad, naar de haven, naar het rederskantoor om een achtergehouden
salaris van haar zoon, die een ongeluk heeft gekregen, op te halen, van haar werk in
huis, van de zorgen voor haar kindsen vader en haar wat sulligen man Denny. Doch
het boeiendste is deze vrouw in haar droom, haar illusie om één van haar gezin uit
het milieu van ploeteren en sjouwen uit te heffen. Daarom heeft ze met veel moeite
en tegenwerking haar zoon Peter, haar jongste, op een seminarium weten te plaatsen
om priester te worden. (Het gaat hier in dit boek nl. over Roomse Ieren, die naar
Engeland gekomen zijn). Voor deze studie van haar zoon ligt zij letterlijk krom,
tyranniseert ze haar man en verwaarloost ze haar andere kinderen, die dan tenslotte
ook geheel eigen wegen gaan. Juffrouw Fury heeft echter haar droom, die haar sterker
maakt dan alle anderen. En nu begint het boek juist met de grote ontgoocheling voor
haar. Zij ontvangt een telegram dat Peter gezakt is en naar huis komt. Later blijkt
dat hij weggestuurd is omdat hij verdachte omgang met vrouwen had. Peter komt
thuis, voelt zich niet meer op zijn plaats, doch heeft weinig wilskracht zijn eigen
toekomst te bepalen. Voor zijn moeder bestaat hij eigenlijk niet meer. In het
daaropvolgende verhaal van de staking toont de schrijver zijn beste kwaliteiten.
Zelden was ik zo geboeid.
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Toch stelt het boek me voor vele vragen, die de formulering van het slot-oordeel
moeilijk maken. Het boek begint met de grote tegenslag van juffrouw Fury over haar
zoon Peter en het eindigt met de beschrijving van Peters vertrek als zeeman, een paar
weken later.
Als dan tenslotte juffrouw Fury inziet dat al haar zwoegen tevergeefs is geweest,
als ze bovendien nog inziet dat haar zoon, evenals nog andere van haar kinderen,
zedelijk en geestelijk andere wegen gaat, dan zijzelf, krijgt ze een aanval van
krankzinnige woede. Ze vervloekt haar zoon en valt hem aan. Aan het slot lezen we:
‘Haal die krankzinnige vrouw weg’, riep een man op het schip. De vrouw stond stil.
Opziende zag zij hem, Peter, met zijn bebloede gezicht, net toen hij aan boord van
het schip ging. Toen liep ze terug naar huis.’ Een sociale roman kan ik dit boek niet
noemen, ondanks de boeiende beschrijving van arbeiderswoningen, van havens,
rangeerterreinen, binnenplaatsen waar een vieze walm hangt, trapportalen, stinkende
fabrieken enz. Ondanks de indringende en ontroerende tekening van het
maatschappelijk en ‘geestelijk’ leven van de mensen, die in de gore straten wonen.
Want de mens is hier ondergeschikt aan het grote proces van het leven en het werk.
In dit licht worden de gehele sociale strijd en de verlangens van de arbeiders gesteld.
Wij zien ze eerder als noodzakelijke slachtoffers dan als strijders bijv. tijdens de
staking.
Wij kunnen echter ook weer niet zeggen, dat het gehele verhaal van hun levens
alleen maar naargeestig, naturalistisch-
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deterministisch gezien wordt. Daarvoor is bijv. juffrouw Fury al te grote
persoonlijkheid, die ‘tegen de stroom opgaat,’ ook al faalt ze tenslotte.
Ik kan het boek eigenlijk niet beter karakteriseren dan met een citaat uit de
beschrijvinug van de staking. Peter, de mislukte priester, ontmoet tijdens de relletjes
een wonderlijk man, die zich Prof. Titmouse noemt, en over de massa dit zegt:
‘Verzadig jezelf. Ja, verheug je niet door een diepzinnige studie van deze vergadering,
van de sociale structuur, maar verheug je zinnelijk, jongeman. Verlies jezelf in de
massa. Word er deel van. Neem in je op haar blinde kracht, haar domme woede, haar
adem, de vele geuren, die uit haar lichaam oprijzen. Laat je ogen heen en weer
dwalen.’
Dit heeft de schrijver gedaan met dezelfde intensiteit. Ook al wordt er geen
oplossing gegeven of een doel gesteld, toch is dit boek voor ieder, die zich in het
sociale probleem verdiept van grote betekenis. Het zal ons tot een antwoord dwingen.
Vooral als we ook in deze maatschappij Christenen willen blijven.
De vertaling van dit boek is uitstekend. De vertaalster is er in geslaagd zo te
vertalen, dat men werkelijk vergeet met een vertaald boek te doen te hebben. Ik acht
dit het hoogste wat een vertaler bereiken kan. Bovendien past haar stijl en woordkeus
geheel bij het onderwerp.
K.K.

Foka van Loon: De wondere weg. Uitg. Jan Haan, Groningen z.j.
Wie wel eens wat te maken heeft met de lectuurvoorziening in onze Protestantse
kring, zal de verschijning van een boek als dit, omdat het voorziet in een leesbehoefte,
toejuichen. Hij weet nu eenmaal dat streekromans er tot dusver nog steeds in gaan
en hij hoeft dit soort boeken van Chr. schrijvers niet eerst door te lezen of er soms
vloeken in staan of onzedelijke scènes in voorkomen, wat bij andere romans nog wel
eens het geval is. En dan krijg je narigheid met de cliëntele. Doch wanneer hij dit.
voor de volksbibliotheek dankbaar aanvaarde boek, bespreken moet voor een literair
tijdschrift komt hij enigszins met zichzelf in tweestrijd. Immers van een boek, dat je
met vreugde uit de naam van diverse lezers verwelkomt, mag je toch eigenlijk niets
anders dan goed zeggen. Edoch...
De positie van een dergelijk recensent als nu uw onderdanige dienaar zou nog veel
gemakkelijker zijn, indien genoemde schrijvers alleen maar aan hun opdracht
voldeden: goede volkslectuur geven en niet gingen ‘literaturen’. Dit laatste schijnt
wel heel verleidelijk te zijn. Als ie eenmaal gaat schrijven, dan moet je toch ook niet
zo alledaags doen. In dit boek wordt bijv. op deze wijze getracht tot literaire stijl te
komen:
‘Het Oosters vuur spat uit haar ogen. Haar volle rode lippen wijken vaneen en
tonen haar kleine witte tandjes. Die mond is als een verleidelijk passie-ademende
bloem in haar bleek emotievol gezicht.’
Een ‘lust’ hof met zulke bloemen had ik beslist niet op een Drentse boerderij
verwacht. ‘In haar lieve eenvoud, wars van alle aanstellerige en gilletjes slakende
stadse juffersmanieren.’ Leuk, dat die manieren ook al gillen. ‘Hij sluit haar in zijn
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geweldenaarsaramen en prangt haar tegen zijn hijgende borst.’ ‘Zij zuigt in deze
korte ogenblikken haar hartekamer vol geluk.’
Zulke zinnen, die wel uitzonderingen zijn, wijzen op een foutieve lust om boven
de kracht te grijpen. In dit verhaal zijn verder de karakters steeds iets tè nadrukkelijk.
De oude tante Geerte is net iets tè lastig in het begin en is net iets tè veel bijgedraaid
in het eind. Het ondergedoken Jodinnetje (vandaar dat Oosters vuur in de giciteerde
zin) is ook weer net iets tè lief en tè bedeesd. Jenne, het meisje van Klaas Geuchies
voordat hij met Rita gaat (Rita is het Jodinnetje) is weer net iets tè stijf. Dit ‘tè’ dan
in de zin om aanvaardbaar te wezen. Zo is het met meer karakters. Indien de schrijfster
meer eenvoudig weg verteld had zou dat haar sympathiek verhaal ten goede zijn
gekomen.
Wat haar geldt, geldt trouwens vele schrijvers van christelijke romans. Indien zij
werkelijk aan literatuur willen gaan doen, laten zij dan eens geheel nieuwe wegen
gaan wat inhoud en stijl betreft. De meest vooruitstrevenden onder ons wachten er
op en indien deze roman, dè roman, eens verschijnen zou, zou blijken hoe zeer ook
ons volk er op wacht. Indien zij zich echter daartoe nog niet in staat achten, want het
zal van den Christen vragen profeet en waarachtig kunstenaar te zijn, dan moeten ze
hun kracht niet zoeken of liever hun kracht niet verbruiken in geciteerde
gewichtigheden.
Een gewoon, vlot verteld verhaal is dan voldoende. Dit verhaal had ook zo kunnen
zijn, dat bewijzen verscheidene hoofdstukken. Ten besluite een welgemeend verzoek
aan de schrijfster: Schrijft u nu uw volgende roman eens zo, dat de man van de
volksbibliotheek en de criticus, in dit geval in één persoon verenigd, niet opnieuw
met elkaar op gespannen voet zullen komen. Dit kunt u op twee manieren bereiken.
K.K.
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Katherine Mansfield, Prelude, vert.: Beatrice Willing. Uitg.: De Driehoek,
's-Graveland 1947.
Heeft het wel zin, de lof van Katherine Mansfield te zingen? Het zal immers aan
haar invloed niets af of toe doen, want haar werk bezit zulk een kracht bij ontroerende
tederheid, dat elke lezer zich gewonnen geeft, ook al zou hij, op welke gronden ook,
zich tegen haar verzetten. Ongetwijfeld. Maar dan moet haar werk gelézen worden.
Een recensie wordt gebruikt om te loven of te laken, maar andersom gaat het óók
op; lof en blaam worden dienstbaar gemaakt aan de recensie, die immers tot lezen
wil aanzetten, of het ontraden.
Je ontkomt bij het lezen van deze novellen niet aan het maken van vergelijkingen.
Hoe zelden worden er in Nederland, en nù, novellen geschreven, die met deze gelijk
staan. De meeste verhalen zijn wel knap, vaak diepzinnig, experimenteel; zij hebben
dikwijls raffinement wat stijl, bouw en gedachte betreft, maar zij zijn niet gróót.
Katherine Mansfields werk is groot.
De keuze der novellen, genomen uit The doves nest, Bliss, en The Garden-Party,
acht ik zeer gelukkig. Tot mijn vreugde las ik, dat nog een tweede selectie het licht
zal zien.
Deze verhalen onthullen het leven op een argeloze, eerlijke wijze en in grote
eenvoudigheid. Zij zijn liefdesliederen. Maar wat zijn ze al niet meer. Sfeer en milieu
worden met geniaal ‘gemak’ opgeroepen. Haar landschappen ziet men, haar personen
kent men. En toch weet Katherine Mansfield te ontkomen aan de strik van het
realisme; van het naturalisme ook.
Wie kan ‘Het poppenhuis’ lezen, en niet ontroerd worden tot in het diepst van zijn
hart?
En je begrijpt na het lezen van deze verhalen opnieuw, dat wereldliteratuur diè
literatuur is, die geschreven werd met inzet van de gehele mens, bij met het gebruik
van een uitnemende techniek. En is er niet het grote levenswonder, dat naarmate wij
meer liefhebben, wij meer kunnen?
De vertaling is uitnemend, jammer is, dat Ik vernederlandste namen tegenkwam
en ‘een tientje’. Of een papiertje tientje, pond of dollar heet, doet aan het verband
niets af en toe, maar wel stoort het, omdat dit tientje niet bij de mensen past, en niet
bij 't landschap. Tientje is nog altijd een Nederlandse eigennaam. Ik houd mijn hart
vant voor de gevolgen van deze vertaalgewoonte. Als de vertalers zo het landschap,
en mensen en dieren, voor het begrip des lezers pasklaar gaan maken, zal het er raar
gaan uitzien. Maar dit is een klein vlekje, dat ik slechts terloops wil aanwijzen. Want
ik ben veel te blij met deze uitgave dan dat ik naar gebreken zou willen speuren.
J.v.D.

Rico Bulthuis, Het andere verleden. Uitgeverij Born N.V., Assen.
Dit is een vlot geschreven roman over een begaafde jongeman, die door een
ogenschijnlijk onbetekenende oorzaak zijn geheugen verliest, onder verdachte
omstandigheden wordt gearresteerd en wordt overgedaan aan een psychiatrische
inrichting. Een zeer sympathieke psychiater en een scherpzinnig neuroloog, geholpen
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door een fijngevoelig zustertje werken samen aan de therapie, die tot een volkomen
bevredigend resultaat leidt. De spanning wordt prachtig volgehouden en eenmaal
aan dit boek bezig kan men er niet mee uitscheiden, alvorens de vele knopen op een
zeer verrassende wijze voor ons worden ontward. Dit boek paart de goede
eigenschappen van een detective- aan de goede van een niet quasi-diepzinnige
psychologische roman en kan daarom zeer geslaagd heten. Psychologisch is het
volkomen verantwoord en het is een welkome hulde aan het moeizame werk van de
mannen der psychotherapie. De figuren zijn alle zeer aannemelijk getekend en de
hoofdpersoon is in alle passages goed op hetzelfde peil gehouden. Het is daarbij een
verdienste van de schrijver, dat hij bij de beschrijving van de infantiele periode in
de ontwikkelingsgang van de hoofdpersoon niet bezweken is voor het aanbod van
zeer vele voor de hand liggende zouteloze ‘aardigheden’. Verder is het werk doelmatig
opgesierd met enige levenswijsheden, waarvan de waarde ná lezing nog aanmerkelijk
blijkt verhoogd, wanneer men namelijk van een realistische op een symbolische
interpretatie overspringt, iets wat waarschijnlijk des schrijvers diepste bedoeling is
geweest.
P.A.H.

Yvonne Pauwels, Tusschen hemel en aarde. P.N. van Kampen & Zoon
N.V., Amsterdam, z.j.
Een zuivere, gevoelige, Vlaamse roman, voortgekomen uit een hoog en nobel
levensbesef dat de tweestrijd tussen ziel en lichaam pijnlijk heeft ervaren. Het boek
vertelt in een bewogen stijl, met voortreffelijke sfeeruitbeelding, de tragische
levensgang van een vrouw, die
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eerst in een klooster de liefde denkt te vinden en daarna in de man. In beide wordt
zij diep teleurgesteld. De moeder-overste stelt eer en goede naam van het klooster
hoger dan de barmhartigheid: de man, die later, nadat zij reeds jaren weer in het
openbare leven terug is in het huis van haar vader, een apotheker, haar liefde verwerft,
trekt de harmonie scheef, door zijn hartstochtelijke verovering, zodat zij hem
ontvlucht. Het is dan te laat voor een harmonisch tot elkaar groeien in begrip -en
misschien ook erbarmen - om elkanders sexuele hunkering, en zij volgt de moeilijke
weg van de caritas, het zich geven zonder troost of loon van wederliefde, een weg,
door haar aanleg en karakter bepaald.
Zo geeft deze goed gecomponeerde roman een aangrijpende uitbeelding in de hier
tot sterk leven gewekte personen, van die oude strijd, die eeuwige spanning tussen
vlees en geest, tussen aarde en hemel, tussen hartstocht en sereniteit. Een spanning
die wel geen oplossing, maar toch een zekere voldoening vindt, een legéring:
‘Tusschen hemel en aarde ontdekt Lucie Bergman eindelijk de legeering van haar
levensgeluk.’ Ze ontdekt het in gesprek met Christus, wien zij eens haar woord had
verpand en die haar de hand reikt.
Met grote liefde zijn ook de andere figuren getekend: Lucie's vader en haar harde
broer; Bob van Geert, de man die de liefde in haar doet ontwaken, en zijn ouders.
Het ruwe leven wordt niet ontweken, Yvonne Pauwels, wier naam als schrijfster ik
niet kende, weet, wat de wereld biedt en hoe de mensen zijn. Haar sfeer is echter die
van de reinheid, waarin de mens leeft, die de bitterheid van de hartstocht heeft
geproefd maar er toch innerlijk vreemd tegenover staat, en die de zoetheid ervan
toch ook in zijn herinnering houdt met weemoed om het vergaan. Daarom laat deze
roman een indruk van reinheid en kuisheid, niet van een kloosterlijke
onaantastbaarheid en onnatuurlijkheid, maar van een prachtige innerlijke vrouwelijke
rijpheid.
Het boek is fraai gedrukt en met fijne houtsneden aan het begin van elk hoofdstuk
verlucht.
Piet Korthuys.

Walter Breedveld, De avond van Rogier de Kortenaer, 2e druk. Urbi et
Orbi, Amsterdam.
Breedveld beschrijft rustig en met kennis van zaken de levensavond van de
gepensionneerde generaal Rogier de Kortenaer, die een schoon huis in Brabant erft,
dit gaat bewonen en hierdoor in voor hem geheel nieuwe milieu's komt. Aanvankelijk
houdt de geschiedenis de lezer vast; voor de vele en velerlei personen, waarmee de
auteur ons in aanraking brengt, weet hij belangstelling te wekken; naderhand zinkt
het verhaal in, en krijgt het een te opzettelijke roomse tendenz, althans voor een
verantwoording vragend protestant. De uitvoering is typografisch uitstekend.
v. H.
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Georgette Heyer, De vlucht van een koning. Uit het Engels door L. de
Tombe. J. Philip Kruseman, Den Haag.
In Royal Escape beschrijft Georgette Heyer de zeer avontuurlijke omzwervingen
van de zoon van de onthoofde Engelse koning Karel I (1649) nadat de opstand der
Schotten, die de kroonprins tot souverein hadden uitgeroepen, door de troepen van
Cromwell onderdrukt was. Karel II ontkwam naar Frankrijk, genoot daarna in
Nederland gastvrijheid, tot hij in 1660 in zijn rechten werd hersteld. De schrijfster
heeft vooral naam gemaakt met haar roman Waterloo en wordt terecht beschouwd
als een waardig opvolgster van de te onzent meer bekende Majorie Bowen. De
gedegen Engelse historiographie stelde haar in staat Charles' escape tot in alle
bijzonderheden na te gaan, en zelfs een symphatiek beeld te ontwerpen van deze
kroonprins, die zich later als koning zou ontwikkelen tot een der meest karakterloze
Britse vorsten.
v. H.

J.P. Zoomers-Vermeer, De grijze hoeve. N.V. De Arbeiderspers,
Amsterdam.
Dit is een herdruk, maar de hoeveelste? De omslag kondigt een 2e, het titelblad een
3e druk aan. In elk geval heeft deze roman aftrek gevonden. Dat is niet verwonderlijk,
mevr. Zoomers-Vermeer weet in dit boek sfeer te scheppen. Lange beschrijvingen
en uitwijdingen heeft ze daartoe niet nodig, meestal geeft ze het woord aan haar
personen, hoewel deze stuk voor stuk uiterst woordkarig zijn en oneindig veel beter
kunnen ploeteren dan praten. Voor verrassende wendingen wordt de lezer niet
geplaatst, integendeel, in de meeste gevallen merk je wel waar 't naar toe gaat. Dit
is gedeeltelijk de schuld van een opmerkelijk helderziende waarzegster, die het nodige
over de toekomst van Clasien - de hoofdpersoon - weet te vertellen. Hierdoor
vermindert de spanning van 't verhaal en krijg je het gevoel, even op de laatste bladzij
geloerd te hebben. Dat je desondanks toch geboeid doorleest tot het einde, pleit voor
het kunnen van de schrijfster.
Aan één ding heb ik me geërgerd, en
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wel aan de ziekte van Clasiens jongste zusje. T.b.c. vanzelf, dè ziekte in een boek.
Als 't kind 12 jaar is, maakt de familie zich al bezorgd over haar blosjes, bleekheid,
enz. Voeg daarbij schrale, armelijke kost en slechte behuizing, en het noodlottig
einde is - hoewel het nog 8 jaar uitblijft, onafwendbaar. Aan voorkomen denkt ge
ensterveling. Vacantiekolonies voor dergelijk zwakke kinderen schijnen er niet te
bestaan. Consultatiebureaux, met gratis medische contrôle en een Groene Kruis, dat
belangeloos ligtenten ter beschikking stelt al evenmin: dit meisje is nu eenmaal zwak
en arm, dus! Maar wie met eigen ogen herhaaldelijk gezien heeft, hoe, juist op het
platteland, in dergelijke gevallen geholpen wordt door kerk, burgerlijke gemeente
of meer gegoeden, kan deze wijze van voorstelling niet anders dan eenzijdig noemen.
Fr. v. F.

Jeanne van Schaik-Willing, Leerschool, novellen. Uitg. J.M. Meulenhoff,
Amsterdam, 10e deel van De Eik. 19477.
Drie goed geschreven, korte verhalen, die meer dan door de handeling, ons door
sfeer begrip geven van het wankel evenwicht van de op de drempel van 't leven
staande mens: de figuren staan hulpeloos tegenover de fenomenen. Kenmerkend
voor deze verhalen is een zekere leegte, een matheid die door de uitstekende techniek
nauwelijks verhuld en zeker niet gecompenseerd wordt: het zijn schetsboekbladen
van een knap tekenaar; oefeningen. In dubbele zin is de titel van dit boekje dan ook
juist.
J.v.D.

Poëzie
C.J. Kelk, Egel en Faun, gedichten. Uitg. Meulenhoff ‘de Ceder’-reeks,
deel XVI.
De beste tijd van Kelk, waarin hij verrukkelijk fantastisch werk leverde schijnt voorbij
te zijn. Wat hij nu schrijft is niets anders dan berijmde kroegconversatie. De titel van
dit bundeltje duidt op een lichte zelfoverschatting en had m.i. beter ‘mol en ram’
kunnen luiden. Als een staaltje van zijn belabberde versificatie volgt hieronder het
slot van een ‘In memoriam Slau’:
Wij waren vriend door dik en dun van trouwe,
al leek de een op de ander ook geen zier,
Ik was de musch vaak in jouw kooi niet pauwen,
juist daarom waren wij elkaar zoo dier.
Hebt U er genoeg van? Ik ook.
P.A.H.
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Diversen
Mr Frans Coenen, Veertig jaar commentaar, een keuze uit de kleine
geschriften, bijeengebracht en ingeleid door Mr Barend de oGede, A.W.
Bruna & Zoon, Utrecht, Antwerpen.
Een kostelijke, uitnemend ingeleide verzameling journalistiek werk van Frans Coenen.
Wij worden in het boekje opnieuw geconfronteerd met de zo stijlvolle, naar zuiverheid
en eerlijkheid hakende mens, die Frans tCoenen das. Al lezende leert men opnieuw
beseffen: wat moet deze man hartstochtelijk hebben liefgehad. Wrang en bitter veelal,
negatief van houding naar het scheen, vertelde hij hoe hij het leven van alle dag zag.
Maar welk een hunkering moet er in deze briljant geschreven, vaak medogenloos
stpottende artikelen gevangen liggen. Een nauwelijks waar te nemen mildheid en
een vage en trieste hulpeloosheid die zich verstandelijk niet laat aantonen, komen
de lezer van dit proza tegen: geur van donkere, verdoken bloei, door stekelig blad
beschermd.
Veertig jaar commentaar is een waardevol uitgaafje, dat ik een groot debiet toewens.
J.v.D.

J. Tersteeg, Mensen en manuscripten. N.V. Leidsche
Uitgevers-Maatschappij, Leiden.
De man, die dit boekje leest om er straks een kortere of langere ‘bespreking’ van te
geven, voelt een onbedwingbare lust in zich opkomen om aan 't citeren te gaan. Hij
betrapt zich er op, dat hij weliswaar allerlei dingen persoonlijk ter harte neemt, maar
dat hij toch even hard bezig is ook voor zijn evennaaste, voor zijn vriend en vijand
te lezen. U kent het verschijnsel wel, waartegen dominees in de kerk plegen te
waarschuwen: het voor een ander luisteren. De dominee zegt iets en dan denken een
heleboel mensen: Die zit, maar ze denken het allemaal voor hun buurman; die kan
het in zijn oren knopen. Zo is het ook met dit boekje van de uitgever Tersteeg.
Iemand die zich beweegt in een kring van boekenschrijvers, -minnaars, -handelaars
en -uitgevers, komt zo ongeveer om de bladzijde een passage tegen, waarvan hij
denkt dat het geen kwaad zou kunnen als een vriend of een collega haar eens goed
ter harte nam.
De heer Tersteeg put uit een lange ervaring. Hij is reeds zover op zijn dagen
gekomen, dat hij al dit aards gewemel van de boekenwereld met een glimlach
beschouwen kan. Daarom klinkt er in de-

Ontmoeting. Jaargang 2

287
ze opstellen een lichte melancholie door en tegelijkertijd een beetje stoïcisme. De
vorm is uitermate verzorgd uit loutere liefde voor het geschreven woord. Wat de
aard der onderwerpen betreft springt de schrijver lustig van de hak op de tak. Hij
schrijft geen verhandeling, hij maakt ook geen balans op, hij geeft herinneringen met
als enig onderling verband, dat ze van dezelfde man zijn. Het gaat over de
uitgeverszorgen en moeilijkheden, over het wonderlijk slag mensen, dat auteurs heet,
over de ontmoetingen die uitgevers in allerlei omstandigheden met boeken hebben,
over boekbesprekingen, vertalingen, boektitels, over lezen, over het uiterlijk van het
boek en over nog veel andere zaken, die de uitgever in zijn dagelijks leven tegenkomt.
En daarbij loopt de schrijver allerminst achter gangbare opvattingen aan. Hij heeft
een stevige mening over allerlei dingen. Hij houdt de uitgevers, schrijvers, lezers
hun zonden voor op een vriendelijke manier, die echter niet misverstaan kan worden.
Daarom zijn wij, zondaars, geneigd dit boekje, behalve voor ons zelf ook voor
anderen te lezen. Daarom ook zouden wij zo graag allerlei dingen citeren. Maar
natuurlijk is het veel beter, dat ieder wie het aangaat, zichzelf maar een exemplaar
van deze herinneringen aanschaft. En zich met dit boekje begeeft naar een hoekje,
waar niemand het ziet als hij bloost.
v.d. S.

Jot Polman, De brutale reis. A. Roelofs van Goor, Meppel.
Polman beschrijft hier, aanvankelijk in dagboek-vorm, naderhand in perioden, de
ervaringen van zijn batiljon Stoottroepen vanaf zijn vertrek in October '45 met de
Alcantara van Liverpool tot einde Maart '47 in de stellingen ten zuiden van Semarang.
De schrijver is een der duizenden vrijwilligers, die na de Duitse capitulatie het
‘voorrecht’ genoten, naar Indië uitgezonden te worden. Hij is een goed stilist, een
scherp opmerker, een eerlijk soldaat, die zijn grievende ondervindingen met
onbegrijpelijke zelfbeheersing verwerkt. Een maand op het troepenschip; vier maanden
verklungeld op Malakka; ‘retraite en zenuwenoorlog’ noemt hij deze
allernoodlottigste, voor onze troepen krenkendste periode; dan een jaar in de omgeving
van Semarang, tot de capitulatie van Linggadjati: de getergde aap aan de ketting.
Het slothoofdstuk, ‘het geleide fatum’, is voor de insider beklemmend van directe
actualiteit. ‘Lullen’ noemt Polman het in redelijk Hollands. ‘Want twee dingen weten
wij uit eigen ervaring,’ aldus schrijft hij, ‘de nationalist staat aan onze zijde; tegenover
ons staat de terrorist. De Javaan smeekt om de verlossing van willekeur; hij vraagt
slechts de plaats, waar hij recht kan vinden. Een Amerikaanse journalist vroeg aan
gen. Spoor aanwijzingen omtrent Japanse activiteit aan Soekarnistische zijde. Spoor
antwoordde: ‘Aanwijzingen? We vinden Japanse lijken, als u dit een aanwijzing wijt
noemen...’ Polman signaleert de capitulatie van Linggadjati voor Nederland als de
inleiding tot 'n Duinkerken of Stalingrad. Zijn boek is evenwel geen politiek geschrift:
het gaat er ver bovenuit. De historicus zal er eenmaal zijn gegevens uit putten. En
wanneer onze natie eenmaal die historicus zal geloven (thans is zij er onder ‘het
geleide fatum’ te lethargisch voor), zal zij verbijsterd neerzitten. De uitgever deed
een goed werk, aan deze soldaat van het vergeten leger het woord te geven.
v. H.
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Gabriël Smit, In het land van den dichter, Uitg. Het Spectrum, Utrecht en
Brussel MCMXLVII.
Een eenvoudig, waardevol werkje ter voorlichting van poëzie-minnenden van de
hand van de bekende dichter Gabriël Smit. De auteur, die een begaafd, wijsgerig
geschoold mens is, blijkt zeer wel geschikt om als ‘onderwijzer’ dienst te doen: zijn
in handig formaat uitgegeven boekje is een uitstekende gids. Ik vind het echter
jammer, dat er niet iets meer aandacht besteed is aan zuiver technische zaken. Enkele
pagina's daarover hadden er m.i. nog wel bij gekund, ook al zal de auteur betogen,
dat het daar niet om begonnen was. Hij kan gelijk hebben, maar dan had het daar
ook om begonnen moeten zijn. Juist een zo uitstekend en toch niet te omvangrijk of
zwaarwichtig boekje, moest ook de techniek ‘even’ doornemen, dan hadden we er
een complete voorlichting in a nutshell aan.
Dat doet echter van mijn waardering voor dit prettige, helder geschreven werkje
maar weinig af.
J.v.D.

Beeldende kunsten
Paul Haesaerts ‘Renoir-beeldhouwer’. Ned. vertaling van Dr H.R. Boulan.
Uitg. van D.A. Daamen N.V., Den Haag.
Soms zijn er - zelfs voor een man - van die momenten van roekeloosheid, waarin
men 't niet laten kan de straat op te vliegen om bij het eerste het beste bloemenstalletje
zonder redeneren zijn
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beurs leeg te kopen aan een dikke bos overdadig-kleurige ‘allerhande’. Ik veronderstel
nu maar dat niet alleen ik van tijd tot tijd dergelijke plezierige ervaringen van
overmoed heb. Zouden er, goede lezers, onder u sommigen zijn, die zulk een genoegen
niet kennen, ik zou hen willen beklagen en vermanen. Wie dan boselijk mocht
overleggen, dat hij van mij toch zeker dit beklag en vermaan niet behoeft te
accepteren, die houde in gedachte, dat ook mij het dringend gebod der naastenliefde
is opgelegd en duide het mij tenminste ten goede dat ik tenminste deze keer de kans
om het gehoorzaam op te volgen niet missen wil. Voor hen die het kunnen navoelen
en billijken dat ik zo nu en dan aan een bloemenkraam mijn tijd en laatste zakgeld
verdoe, heb ik een goede raad die ik - minder uit naastenliefde dan uit dankbaarheid
voor hun zielsverwant begrijpen - hieronder formuleren en toelichten wil.
De raad is deze: Als die dwaze drang tot onverantwoorde aankoop van bloemen
zich weer eens bij u doet gelden, ga dan eens het bloemenstalletje voorbij en schiet
even verder een boekenwinkel binnen om daar de onzinnigheid nog onzinniger te
maken door dit boek van f 21,75 aan te schaffen. - Maar wat mompelt ge daar? Hebt
ge zelfs voor bloemen zo'n hoog bedrag nooit neergeteld? Bedenk als recht geaard,
op het laatste ogenblik toch nog net wèl redelijk-zedelijk Nederlander, dat ge met
dit boek ónverivelkelijk schoon verwerft en dat ge bovendien, na vier- of vijfmaal
de toch steeds weer herhaalde verzoeking tot onbezonnen bloemenaankoop te hebben
weerstaan, de kosten van dit boek lang en breed weer uitgezuinigd zult hebben. Koop
het dus en zomin ge een bloementuil ergens in het buffet wegfrommelt, zo min zult
ge dit boek in uw boekenkast wegmoffelen, maar ge zult het ergens vlak bij de hand
willen hebben, bijvoorbeeld op uw schrijftafel, in de buurt van het portret van uw
vrouw en kinderen. En breng het dan 's Zondags in de ronde van uw gezin, leg het
op de huiskamertafel, waar de vaas zou hebben gestaan, als ge bloemen hadt gekocht.
Dit was de raad en hier in de toelichting, het argument: Te weinig is bekend dat
Pierre-Auguste Renoir, de meester der duizend tederheden, de schilder van meiskes
en moeders, van onschuldig-prille kinderen en even onschuldige, kuise vrouwen, te
weinig is bekend, dat deze verheerlijker van het bloeiende, zwellende en rijpende
leven tussen zijn drie en zeventigste en vijf en zeventigste jaar, verlamd, vanwege
de rheumatiek kromgetrokken, in alle blijmoedigheid begon te boetseren en, allengs
lichamelijk onmachtig geworden, met de hulp van een zeer toegewijd en uitzonderlijk
begrijpend helper, voortging met het scheppen van grote beelden, die onbetwist tot
het schoonste behoren dat Frankrijk ooit aan plastieke kunst heeft voortgebracht.
Deze vijf of zes werken, die in hun statische, hun totaal on-dramatische
gespannenheid, de grote klassieke beeldhouwkunst van het verleden in ons heden
voortzetten en merkwaardigerwijs in het wezenlijke van hun vormenverloop de later
ontstane abstracte plastieken aankondigen, staan in dit boek op grote, prachtige foto's
van alle zijden, volledig en in détails, afgebeeld als een eerbiedwekkend monument
voor den genialen schepper en zijn zeker niet minder genialen helper Richard Guino.
Inderdaad, dit ook typografisch zeer verzorgde boek is zo onnuttig en zo duur,
maar wat er in staat is zo wonderlijkkuis en zo ingetogen-blij. Net zo onnuttig en
duur, net zo kuis en blij en stil en wonderlijk als bloemen.
Nogmaals, koop het en geniet ervan, 's Zondags, met uw gezin. Leg het maar in
de huiskamer op tafel waar de vaas staat, mèt de ruiker, die uw vrouw immers toch
nog gekocht heeft, gelukkig, Zaterdagmiddag, net op het nippertje...
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[Ontmoeting 1948, nummer 7]
W.S. Noordhout
Totdat hij komt
Totdat Hij komt, zal het hier zo gebeuren:
's morgens de melkboer tweemaal bellen, dan
gordijnen open en met grauwe kleuren
breekt 't eerste licht de nachtelijke ban.
Het heldere ontbijt iedere morgen
dan naar de stad, de tram zingt langs de rand
heen van je dromen en je kleine zorgen
en 's avonds staan de grote in de krant.
Zo zal het eindeloos zich hier herhalen:
liefelijkheid van huiselijke haard,
kinderen, zorgen en de angst rondom.
En eind'lijk met het vege lijf betalen
de koorts des levens en diep in de aard
wachten en luisteren totdat Hij komt.
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W.S. Noordhout
Blijf bij mij Heer
De man beneden mij speelt elke avond
steeds op dezelfde tijd hetzelfde lied
op een harmonium, langzaam en lavend
dringen de tonen tot mij door en niet
dan lang nadat hij ophoudt kan ik weer
beginnen met het eigen werk en dromen.
Ik neurie zachtjes mee: Blijf bij mij Heer
de avond daalt waaraan wij niet ontkomen.
Soms ziet men op een heel oud schilderij
een engel aan een orgel zitten spelen,
verbeelding van een zuiv're kindergeest.
O, mocht het waar zijn, dat wij tot Uw feest
eens opstaan en met warm ontroerde kelen
zingen: O Heer, hoe waart Gij ons nabij.
Voor M.L.E.
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W.S. Noordhout
Weerzien
Wij hebben eens als kind'ren leren zingen
op school - ik zat toen in de tweede rij. Wij zien elkander zalig weer en wij,
wij scheiden nimmermeer, o vreemde dingen.
Ik stelde me dan voor hoe eng'lenkringen
stonden rondom de gouden troon en jij
en ik in witte klederen erbij
en band in band, o eerste mijmeringen.
Jij bent nu met die jongen van de bakker
jaren getrouwd en ik hier in de stad.
Ik zal je wel nooit weerzien, maar ik bad
als kind je lief. Liefste van nu, mijn leven
wordt zelfs aan ons een weerzien ooit gegeven
wanneer wij opstaan uit de dodenakker?
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W.S. Noordhout
Wilhelmus
Vreemde ontroering om het oude lied,
hoe het een volk met vaste stemmen zingt,
hoe diep het in het eigen hart zich dringt.
Door tranen heen wordt 't oog weer helder, ziet
de sterren van Gods wege bij ons staan
de zware wegen door Zijn hand bepaald
en naar Zijn einder open. Dieper haalt
het hart dan adem en de handen gaan
de dagelijkse arbeid nieuw beginnen,
niet hopend en niet dromend maar bewust
van deze opdracht: in gerechtigheid.
Men moet Hem altijd loven en beminnen
Hem, die ons vasthoudt, die ons in Zijn rust
als 't hier gedaan is, veilig binnenleidt.
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A. Middelhoek
Een existentie
Als Moelaan en ik uitgaan, is dat altijd een gebeurtenis. Het begint met de ceremonie
van het pijp opsteken en het aantrekken van een oude jas. Wij zijn bij zo'n uitgangetje
om zo te zeggen ‘niets nut’. We lopen op ons gemak ons burgerlijke straatje uit (de
enige, die door zijn aristocratische houding opvalt is Moelaan) en slenteren de vrijheid
in.
Een enkele maal moeten we nog even het decorum bewaren, als er een oud
mannetje met zijn hondje op de weg is. Al enige keren hebben we nl. conflicten
gehad door het onbehoorlijk gedrag van Moelaan. Hoewel ik er niet zo gesoigneerd
uitzie als hij, gedraag ik me echter doorgaans netter.
Is de weg vrij, dan geven we ons over aan losbandigheid. Het terrein aan de rand
van de stad is daar uitermate geschikt voor. De hele bevolking deponeert daar wat
zij kwijt wil zijn. Oude teilen, matrassen, versleten fietsbanden en vooral veel
afgesnoeide takken uit de omliggende fraai beplante tuinen. Moelaan rust niet, voor
hij de grootste en dikste tak tevoorschijn getrokken heeft. Op zijn verzoek grijp ik
ook een uiteinde en onder het uitstoten van onmenselijke geluiden beginnen we dan
een niets ontziend gevecht.
Heb ik door kracht, behendigheid en list Moelaan de versplinterde tak ontwrongen,
dan springt hij zonder meer tegen me op, grijpt me bij de arm, liefst bij de elleboog
en zou in zijn doldriestheid ongelukken veroorzaken. Ik val dan hevig uit, maar daar
hij een zware bas heeft en ik een niet al te beste tenor, is dat nutteloos. Ten einde
raad geef ik me dan gewonnen en gooi het overschot van de tak weg.
Uit louter baldadigheid trekt Moelaan een oude matras aan flard en en ik moet wel
weer achter hem aan om hem van dat heilloos gedoe af te brengen, temeer daar juist
het oude mannetje en het hondje weer verschenen zijn. Het is al te laat, ik zie het
mannetje als een tol ronddraaien, verward in de hondenriem, hevig sputterend en het
hondje luid jankend.
Ik moet zeggen, dat dat dierenplagen me uiterst onsympathiek is, maar ook heb
ik geweldig het land aan woordenwisselingen op straat. Ik trek me terug achter een
struik en bekijk met aandacht een bijzonder bijtje.
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Nauwelijks bemerkt Moelaan, dat ik verdwenen ben en dus iets bestudeer, of hij
komt aanrennen, ziet de bij, Kapt, wordt gestoken, kijkt verbaasd en hapt nog eens.
Weg bij!
IJzingwekkend koel buig ik me over een paar paddenstoeltjes, meteen komt
Moelaan in actie, krabt, slingert graspollen weg, snuift en briest als een nijlpaard.
Als ik hem een duw geef en een paar flinke klappen, heeft hij bovendien nog het
rampzalige idee, dat ik hem zijn onnozele pluk gras misgun.
Wij beiden hebben absoluut verschi Hende wijzen van onderzoek, dat leidt altijd
weer tot misverstanden.
Ik kijk eerst en ruik dan, Moelaan ruikt eerst en wat het kijken betreft, daar maakt
hij maar wat van. Eigenwijs als we allebei zijn, houden we beiden de eigen manier
voor de beste!
De manier, waarop Moelaan met bijen en andere insecten experimenteert is
lachwekkend. Ik ben een slecht entomoloog, maar zoveel weet ik toch wel, dat je
niet eerst een bij een twintig fikse meppen moet geven om, als hij morsdood in je
snorharen blijft hangen met een panische schrik achteruit te deinzen.
Bij al zijn intelligentie heeft Moelaan somwijlen een ontstellend gebrek aan
houding. Er zijn dingen, die men, als men in een bepaalde straat woont, niet doet.
Moelaan meent echter, dat zijn aristocratische afkomst hem een vrijbrief geeft voor
allerlei dwaasheid. De manier b.v. waarop hij me nu telkens in de knieholte duwt,
omdat ik een beetje geërgerd huistoe ga!
Hij kon beter wat naar de prachtige herfstlucht kijken. Ik houd er niet van om op
een wandeling alleen maar gekheid te maken. Ik mag graag doen aan, wat de jonge
dichters tegenwoordig allemaal hebben, dat kosmische natuurgevoel, je weet wel!
Als ik dat gevoel geen opfrisser gegeven heb, voel ik me doodongelukkig. Met
zoiets behoef ik bij Moelaan niet aan te komen, die is een en al natuurgevoel, een
barbaar met een vernisje beschaving.
Als we in ons straatje komen, haalt een buurvrouw van een paar huizen verder
haar hond binnen, daarbij kijkt ze kwaadaardig naar mij, ik, die met de hele vechtpartij
niets te maken had.
Moelaan blijft er tergend lang voor de deur staan, ik loop door, hij is tenslotte oud
en wijs genoeg.
Eer ik de sleutel in het slot heb is hij al weer present en dan herinnert hij zich
plotseling, dat hij een heer is. Hij weigert absoluut binnen te komen, zonder mij eerst
langdurig en hartelijk de hand te schudden. Ik vind dat volmaakt overbodig, want
we scheiden niet, maar gaan juist samen naar binnen. Als ik zie, dat
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dit handenschudden alleen nog maar ontbreekt om hem van de meest droevige staat
tot volmaakt geluk te brengen, doe ik dat. Ieder heeft immers zijn eigenaardigheden
en we gaan opgewekt en in volkomen harmonie naar binnen.
Soms brengen we beiden van zo'n tocht iets mee. Waardeloze dingen, ik wat
onkruidjes, een mooi steentje, een paar paddenstoeltjes. Moelaan een been, een stuk
opwindend ritselend papier, of een stok. Ik neem mijn prullen mee naar binnen, maar
Moelaan laat de zijne bij de voordeur vallen, hij weet uit ervaring, dat zijn schatten
anders beoordeeld worden dan de mijne. Groot van hart als hij is, wijkt hij
moeilijkheden uit door zijn schatten op te offeren.
Als ik me eindelijk in de gemakkelijkste stoel neervlei (het gevecht, de emotie,
de ergernis en wij zijn niet meer zó jong), haalt Moelaan de krant met de laatste
verontrustende berichten. Dat gaat weer onnodig lawaaierig en onbesuisd. Het handigst
is, als je een krant opgevouwen laat, desnoods een week lang met het bandje er om.
Alzo niet Moelaan, het hele geval hangt uit elkaar en hoe! Het pleit voor hem, dat
hij er niet mee nader durft te komen.
En dat is nu weer echt kenmerkend voor zijn volslagen gemis aan inzicht in de
juiste verhoudingen: herhaaldelijk viezigheid in huis smokkelen voor proefnemingen
vindt hij heel gewoon, een vierkante centimeter papier, die van de krant gescheurd
op z'n neus plakt, brengt hem tot volslagen wanhoop.
Ik moet hem soebatten en smeken deze kleinigheid over het hoofd te zien, doch
zodra hij overtuigd is van mijn weimenen zijn de gevolgen désastreus. Hij schudt
van louter dankbaarheid en opluchting de krant aan flarden en als ik werkelijk boos
word, begint die langdurige handenschudderij weer.
Ik heb ontzettend het land aan legpuzzles, tenslotte hebben duizenden mensen
dezelfde krant in de bus en... Sartre is er ook nog. Er ligt al wekenlang een boekje,
dat me over de existentiephilosophie zal inlichten, maar het vervelende is, dat Sartre
in zijn gewone serie stamcafé's niet meer verschijnt en zijn volgelingen danig van
de kook bij de tapkast laat staan.
Dat kan dus ook nog wel wachten. Er zijn overigens existentieproblemen genoeg,
daar heb je nu de taalmoeilijkheden tussen mij en Moelaan.
Soms redeneer ik minutenlang nadrukkelijk op hem in en hij begrijpt het niet,
hoewel hij mij de woorden van de mond leest, een en al gespannen aandacht. Dan
weer praat hij tegen mij, indringend, bijzonder gearticuleerd en onderstreept door de
meest
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aandoenlijke gelaatsexpressies, dat begrijp ík dan weer niet, hoewel ik er toch al mijn
best voor doe. Natuurlijk pas ik bij zulke gelegenheden het experiment toe. Ik grijp
naar de koekjesdoos, vul de drinkbak, doe de voordeur open, maar als al die
experimenten niet slagen, blijft er tussen ons het probleem! Een onoplosbaar probleem,
omdat wij elkanders taal zo gebrekkig verstaan. Moelaan is in dat opzicht intelligenter,
hij begrijpt en verstaat veel meer van mij dan ik van hem. Hij is tot in het overdrevene
gevoelig voor intonatie.
Eén hard woord maakt hem tot een toonbeeld van ellende; denkt hij echter in zijn
recht te zijn b.v. wanneer hij zijn droog brood door de keuken smijt, omdat wij vis
eten, dan brengt een hele boetpredikatie hem niet tot rede.
Hij is overigens door en door ridderlijk, degene die geslagen wordt springt hij
onmiddellijk te hulp, het zwakkere geslacht trekt hij daarbij altijd voor door zich, of
ze geslagen worden of zelf slaan, steeds aan haar kant te scharen.
Ik kan hem van dit m.i. onredelijk standpunt niet afbrengen.
Hij is veel moediger dan ik, waarschijnlijk omdat hij van adel is. Laatst bij een
avondwandeling werd hij gesard door vijf grote kerels, die ook nog naar hem schopten.
Ik liep door, maar Moelaan ging alleen terug en veranderde de vijf tierende kerels
tijdelijk in zoutpilaren door zo huiveringwekkend te grommen, dat ze geen vinger
durfden te verroeren. Ik was wel wat ongerust blijven staan, want in deze tijd van
textielschaarste... edoch Moelaan had met de bewegingloosheid genoegen genomen.
Hij streek zijn bontjas netjes glad en ging mee als een lam!
De Kerst hebben we zonder Moelaan doorgebracht. Hij is in treinen en trams erg
nerveus en bovendien kan je niet bij al je familieleden en kennissen zeggen: ‘We
hebben nog een vriend meegebracht.’
Zijn bontjas valt wel eens wat uit en ja, hij heeft zo dezelfde zwakheden als andere
mannen, met vuile voeten binnen komen, deuren open laten staan, met zijn pap
morsen, een grote mond, een klein hart, en nog veel meer. Met eten is hij anders
gemakkelijk genoeg, dat geeft hoegenaamd geen moeite.
Met een eskimo of een vuurlander kom je echter ook zo maar niet aan, al zijn het
nog zulke hartelijke lui, de een houdt er van, de ander niet. Dus vonden we het maar
beter, Moelaan in een hotel te brengen. We wilden hem ook niet graag blootstellen
aan beledigingen of schampere bejegening.
Hij was diep beledigd en ik voelde me schuldig aan een groot
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verraad, toen ik hem achterliet, na hem allerlei beloften in het oor te hebben
gefluisterd. Ik geloof niet, dat hij het begreep, zo vertwijfeld en roerend nam hij mijn
liefkozende vingers tussen zijn sterke, witte tanden.
Ik sloop weg als een dief.
Ik weet, dat ik de man, die achter mij praat, redeloos en zinneloos haat, terwijl ik
Moelaan over zijn kop strijk. Zijn ogen glanzen nog smaragdgroen.
De man heeft hem niet zonder moeite voor mij op de grond gelegd en praat, ik
weet niet wat. Ik streel, hij is nog warm.
Mijn oude jas heb ik aan, want onze begroetingen na afwezigheid plegen
stormachtig te zijn. Ik heb buiten, uit consideratie voor de oppasser, niet het bekende
fluitsignaal gegeven. Ik had me voorgesteld, heel stil naar binnen te sluipen, zo stil,
dat Moelaan het niet gemerkt zou hebben.
Hij heeft het niet gemerkt.
Een snelle, wurgende greep om zijn hart heeft hem eerder verrast dan ik. Een uur
geleden, toen ik uit de trein stapte.
‘Hij is vanmorgen zo gaan trillen, mijnheer, en verder niets gemankeerd, kijk, u
kan wel zien, hij stond altijd tegen de muur op.’
Vanmorgen, dat was toen ik de reis aanving.
Toevallig, de veearts zegt het ook. Een afwijking, het komt zelden voor. Het is
helemaal niet van opwinding en emotie.
Hoe zou zo'n beest het trouwens weten, hij voelt je toch geen 200 km ver
aankomen?
Met al zijn intelligentie heeft Moelaan mij niet begrepen. Anders had hij kunnen
weten, dat het maar weinige dagen waren, dat ik niet voor altijd weg was.
Dat begrijpt toch een kind? Hij had niet die radeloze en felle angst behoeven te
hebben.
Hier zit ik toch met m'n oude jas, maar een uur te laat.
De oppasser spreekt al met een ander, die komt om zijn hond te laten afmaken.
Men zegt, een hond heeft intelligentie, geen verstand. Een hond kan zeer kort (±
5 min.) een eenvoudige voorstelling vasthouden, zegt de wetenschap. Of een hond
droomt, daar weet de wetenschap niets van. Als hij wel iets leert, behoeven we
helemaal nog niet te denken, dat hij denkt of bepaalde voorstellingen heeft.
Een hond heeft geen ziel, z'n geest vaart nederwaarts naar de aarde, zijn existentie
is eindig.
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Ik sta op en ga het asyl uit.
De dood is Moelaan te sterk, geen levend wezen zou hem anders tegenhouden.
Hij zou veranderen in de bruinzwarte, bijtende duivel, die een airedale terrier kan
zijn.
Ik behoef niet om te kijken, hij zal stil blijven liggen midden in het looppad, zoals
hij thuis deed in dat rotsvaste vertrouwen, dat niemand op hem trappen zou. Zo
verschrikkelijk kwetsbaar, omdat hij geen verstand had. En daarom is mijn wroeging
zo groot.
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Jaap Das
Dit mijn vlees
Heer Jezus, dien mijn hart heel diep bemint,
maar dien mijn oog en hand nooit kunnen vinden,
dat Gij uw oog niet aflaat van uw kind
voel 'k als ik van U zing met uw beminden.
Gij zit in rust in 't hemelse paleis
en kijkt naar mij, en spreekt dan met uw Vader.
Gij hoort wel vaak zo'n woord op wankele wijs,
maar Gij ziet ook zijn loochening door den dader.
Gij volgt mij in de straten van mijn stad
en weet hoe wuft mijn oog wijlt allerwegen.
Gij ziet mij in mijn huis en weet hoe mat
mijn hart is, en mijn handen ongenegen.
Bij U is nu geen toorn meer en geen smart,
alleen uw liefde, uw grote mededogen.
Gij legt uw hand op uw doorboorde hart
en kijkt uw Vader pleitend in de ogen.
Maar ik ben een beschaamd, gebroken mens,
mijn handen zijn onvast, mijn ogen schichtig.
Mijn lied is licht dat breekt in troebele lens.
O, werden geest en vlees één en doorzichtig!
Eens worden ogen, hart en handen één,
en ik geheel van U, met ziel en zinnen.
Kom haastig, Heer! Om U, voor U alleen
zal dit mijn vlees dan al wat is beminnen.
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A.H. Peters
Paaschvuur
Er slaat een vlam hóóg in den open nacht
Als heft een hand een toorts; de donkere landen
Lijken zichzelf-verterend wèg te branden,
De toppen van de boomen ruischen zacht.
En donker houden rond het Paaschvuur wàcht
De silhouetten van wie hier verdroomen,
Tot één gedaante saamgeschaduwd: gnomen,
Die rezen uit de aarde, ònverwacht.
Mysterieus is 't vlieten van den wind,
Vréémder het harsig geuren van de sparren:
Verlangen van wie diep den nacht bemint.
En onaantàstbaar gloren al de sterren,
Waarvoor de mensch zijn hoofd buigt. Daar begint
Een klok te luiden, heel bedeesd en verre.
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Margreeth Woltjes
Twijfel
Ik ga den middenweg en prijs die schoon.
Zo wil ik God en àlle goden minnen.
Zo ding ik naar den hemel en het loon,
dat licht voor list en leugen is te winnen.
Ik ga den middenweg en wil mijn vrind
behouden en mijn vijand niet verliezen.
Zo doolt het hart, dat zich aan dèze bindt
om in den nood zich gene te verkiezen.
Ik ga den middenweg en zoek verrukt
de schaduw van wie ik vandaag zal roemen:
de liefste, die ik als een roos geplukt
en morgen voor een lelie zal verdoemen.
Ik ga den middenweg. Wie zal mijn ziel
nog naar de hoogten van den Karmel drijven?
De duivel in wiens handen ik verviel
zal mij in't boek van zijn trawanten schrijven.
Tenzij God mij den Weg ten hemel toont:
de steile paden, die den berg bekruipen,
zal ik, de zwerver, die een hol bewoont,
als een verachte langs Zijn poorten sluipen.
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J. Das
Film, films en filmcritiek
I
Dat de film als volksvermaak zo uitermate geliefd is, wordt gewoonlijk geweten aan
de zielsgesteldheid van de mens van deze eeuw. De uitvinding van de levende beelden
zou dan juist op tijd gekomen zijn om te voldoen aan de geestelijke behoeften van
ons geslacht. Maar het is de vraag of in vroeger eeuwen films - indien ze toen hadden
bestaan - niet evenveel bekijks getrokken zouden hebben. Mysteriespelen,
wagenspelen, poppenspelen, panoptica en maskerades van allerlei aard zijn altijd
populair geweest, klucht en drama zijn elementaire menselijke zaken, en de combinatie
van het fantastische en het net echte, die op het witte doek wordt vertoond, zou, dunkt
mij, in elk tijdperk hebben kunnen boeien, wanneer men technisch voor het denkbeeld
rijp geweest was en het had kunnen verwerkelijken. Immers, ook de mensheid van
deze tijd kan, wat betreft haar psychische constitutie, niet over één kam geschoren
worden. En toch trekt de bioscoop volk, niet alleen in de grote steden, maar ook in
de primitievere culturen van het Europese en Amerikaanse platteland en waar ter
wereld ze ook in de binnenlanden voor inboorlingen haar fantasmagorieën ontrolt.
Een andere vraag is, of de film onder andere verhoudingen dan wij in de zogenaamde
westerse beschaving kennen ook tot een bioscoop-probleem aanleiding gegeven zou
hebben - en nog zou moeten geven. Bij het spreken over westerse beschaving denkt
men gewoonlijk aan de grotestadscultuur, en welke verbanden en overeenkomsten
deze cultuur met die van ‘de provincie’ ook moge hebben, juist als beschaving in
engere zin is ze er toch wel scherp van onderscheiden. In de primitievere cultuur
heeft men, naast een in het algemeen geringe ‘ontwikkeling’, een hechter bezit van
overgeërfde beschaving, vastgelegd in traditionele gebruiken, een geestelijke
eigendom, die intact gehouden wordt door de noodzakelijkheid om alles, wat er op
cultureel terrein verricht zal worden, zelf tot stand te brengen. In de cultuur der grote
bevolkingscentra staat tegenover een grotere ontwikkeling, die bij nadere beschouwing
altijd weer zo bitter tegenvalt, een culturele bezitloosheid, sterk bevorderd door de
gelegenheid om alles, waaraan men behoefte
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gevoelen mocht, door anderen te laten doen en het dan te gaan zien of te gaan horen.
In een tijd of in een land, waarin gewortelde inzichten, levende volksgewoonten,
werkelijke ambachten en een gezond familieleven in ere zijn, kan, naar mij dunkt,
de film - hoe geliefd ze ook zou zijn - nooit die machtspositie krijgen, waarin ze tot
een bederf wordt enkel al hierdoor, dat ze op cultuurgebied wordt tot het één en het
al.
Bioscoopprobleem en filmprobleem liggen vrijwel onontwarbaar door elkaar. Ter
onderscheiding zou men kunnen zeggen, dat de bioscoop tot een probleem wordt
door de onmatigheid van het filmbezoek. Het gros van de mensen kent tegenwoordig
geen andere culturele activiteit meer dan het gaan zien van een film. Dat is zo
vanzelfsprekend, dat zelfs de ouvreuses van de bioscopen blijkens een enquête hun
vrije dag passeren met het gaan naar een andere bioscoop. Dat dit leidt tot een ernstige
cultuurverarming, is duidelijk. Men zou zich echter kunnen denken, dat het niet
noodzakelijk tot een persoonlijke (geestelijke) verarming behoefde te leiden, indien
namelijk de films in de bioscoop maar alles boden wat een mens nodig heeft. Zo zou
men het filmprobleem ook als een cultuurprobleem kunnen zien. Het is immers een
feit, dat de films bijna alle gesproten zijn uit de ‘cultuur’ der geestelijke bezitloosheid.
Ze zijn merendeels welbeschouwd wereldvreemd en ontberen alle positieve zin.
Maar dit probleem gaat toch dieper. 't Is niet alleen zo, dat de bioscoop een geestelijk
proletariaat kweekt, omdat zij haar publiek uitsluitend ‘vermaakt’ (door klucht èn
door drama) en zo tracht de wereld met lekkers in leven te houden. Wat de bioscoop
biedt, tast, behalve de cultuur, ook moraal en godsdienst aan. Niet omdat een boer
als zodanig vromer is dan een dokwerker. Een autochthone cultuur kan, ondanks een
zekere vroomheid, door en door goddeloos zijn, en een mens kan bij alle culturele
indifferentie of zelfs depravatie nog best vroom zijn. Maar cultuur, maatschappelijk
gedrag (tweede gebod van de hoofdsom der wet) en godsdienst (eerste gebod van
die hoofdsom) kúnnen een min of meer organische eenheid vormen; culturele
indifferentie of depravatie vereisen daarentegen een opzettelijk tegenwicht van moraal
en godsdienst. En al zijn er films, die dit tegenwicht kunnen bieden, in de
bioscoopwereld speelden ze practisch geen rol. Het bioscoopprobleem, hierin
bestaande, dat een volkscultuur al haar ontwikkeling en ontspanning gaat zoeken in
het zien van films en daartoe dan ook - buiten wat in slaafse arbeid wordt tot stand
gebracht - dreigt te worden gereduceerd, wordt dus van een hinderlijk gebrek tot een
levensgevaarlijke ziekte door het film-

Ontmoeting. Jaargang 2

304
probleem, dat ligt in de eenzijdigheid, onbeduidendheid, verkeerdheid en kortom:
de valsheid van het in de bioscopen vertoonde.
Het geneesmiddel voor deze ziekten en kwalen zoekt men in de regel bij een
deugdelijke filmcritiek. Men kan dan als volgt redeneren: Indien de critiek er in slaagt
de mensen critisch te maken, zullen ze alleen goede films willen zien. Daar er maar
heel weinig goede films zijn, zal het bioscoopbezoek dus ook veel zeldzamer worden.
Blijft de vraag, wat de mensen zullen gaan doen in de tijd, die ze niet meer met
bioscoopbezoek kunnen vullen. Er zijn trouwens meer onvolledigheden in dit betoog.
In de eerste plaats kan de critiek altijd maar een deel van het publiek critisch maken.
Misschien een groot deel, evenwel maar een deel. Een ander deel stoort zich niet aan
de critiek en blijft de weg van de minste weerstand gaan. In de tweede plaats is het
film- en bioscoopbedrijf een bedrijf. Begint dus een bepaald soort film minder te
renderen, en komt er vraag naar een ander soort film, i.c. goede, dan zal het bedrijf
die gaan produceren. Iets dergelijks wordt in de geschiedenis van de film inderdaad
gezien. Afnemen van het bioscoopbezoek zal derhalve slechts te wachten zijn, indien
met het verbeteren van het inzicht van het publiek gepaard gaat een onvermogen van
de filmindustrie om te leveren wat aan dit inzicht beantwoordt. Hieromtrent zal de
een optimistisch, de ander pessimistisch zijn. Het hangt er maar van af, wat men
onder een goede film verstaat. Een christelijke filmcritiek zal allicht van oordeel zijn,
dat de filmproducenten niet, of slechts bij hoge uitzondering kunnen maken wat aan
haar eisen voldoet. De officiële filmcritiek daarentegen zal (en terecht) menen, dat
de droomfabriek, indien ze wil, alles kan voortbrengen wat men van haar verlangt.
Maar geen van beide zal de illusie hebben, dat ze ooit het publiek en de filmproductie
zozeer zullen kunnen beinvloeden, dat het bioscoopbezoek zich zal gaan beperken
tot het zien van de films, die zij aanvaardt, en dat het daardoor in frequentie zal
afnemen. Daarvoor is een positieve cultuurnette nodig, die de mensen rijp maakt
voor andere, en liefst actieve vormen van culturele werkzaamheid; dus niet alleen
voor schouwburgen concertbezoek, en het lezen niet te vergeten, maar veeleer voor
volkszang, huismuziek, tekenen, handenarbeid, gezelschapsspelen, declamatie,
amateurtoneel, volksdans, eigen sportbeoefening (niet het kijken hoe anderen trappen)
en dergelijke. Langs die weg kan de filmproductie voor het grootste deel overbodig
gemaakt worden. Belangstelling voor de film zal er, indien ze er eenmaal is, wel
blijven. Die belangstelling in de juiste proporties
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te houden, daartoe kan een drastische filmcritiek ongetwijfeld het hare bijdragen.
Dat zal dan gebeuren door afbrekende critiek. Maar haar voornaamste taak zal toch
zeker zijn te zorgen, dat de tijd, die een cultureel volwassen publiek voor de bioscoop
nog overhoudt, aan de goede film besteed wordt. Dat is een opbouwende taak.

II
Dat de filmproductie, zoals ze nu is, bijna alle culturele belangstelling van de massa
tot zich trekken kan, is zeker geen gunstig getuigenis voor het bezit en de levenskracht
van onze cultuur. Waar er tussen mensen van hogere en geringere beschaving
principieel geen kloof meer gaapt, zou men beter mogen verwachten. Dat iedere tijd
de films krijgt, die hij verdient, zegt niet veel. Rommel is er altijd geweest en
geconsumeerd. Erger is, dat de filmcritiek navenant is. Want dat betekent, dat deze
droevige toestand niet ‘dem Pöbel’ kan geweten worden. Toch moet men hier niet
te zeer voetstoots veroordelen. De film heeft weliswaar een geschiedenis, maar zij
is nog jong, jonger dan elke andere kunst. Men behoeft niet oud te zijn om te hebben
meegemaakt hoe de film zich ontworstelde aan het stadium van het technische
experiment. Van het begin af aan was zij in handen van de amusementsindustrie, en
dat deze steeds formidabeler wordende macht haar niet tot een volslagen slavernij
bracht, is reeds een verdienste. Dat de vrijheid, die zij voor zich handhaafde, een
aesthetische was, kan niet verbazen als men let op de andere kunsten in dezelfde tijd.
Weldra ging de film door het stadium van het aesthetische experiment en kwam zij
tot een eigen, verantwoorde (natuurlijk nog voor ontwikkeling en modificatie vatbare)
kunstvorm. Voor de onmetelijke hoeveelheid films, die over de mensheid uitgestort
wordt, en het onbegrensde aantal plaatsen en plaatsjes, dat deze films op hun tocht
door de wereld aandoen, is natuurlijk een talloos heir van ‘filmrecensenten’ nodig.
Daardoor bleef de filmcritiek op het peil der journalistieke - en commercieel zwaar
gecompromitteerde - reportage. Weliswaar zijn de commerciële banden na de tweede
wereldoorlog gelukkig losser geworden, maar de journalistiek voert in de filmcritiek
nog haar euvel gebied. Zeker: er is een filmcritiek, die haar stof beheerst - aesthetisch
beheerst, wel te verstaan - maar het aantal dergenen, die haar machtig zijn, is
verdwijnend klein, vergeleken bij de massa lieden zonder competentie, die films
beoordelen.
Inmiddels is er echter nog iets anders gebeurd. Steeds meer is
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een neiging merkbaar, de film niet alleen aesthetisch, maar ook maatschappelijk,
zedelijk, en zelfs godsdienstig serieus te nemen. Het streven, zien met de grote
problemen van het leven - van het moderne leven en van het mensenleven van alle
tijden - ernstig bezig te houden, wordt steeds meer zichtbaar. Men moet niet denken,
dat regisseurs en spelers er plezier in hebben, alleen verhandelbare prulproducten te
maken. Integendeel, zoals Dirk Verbeek onlangs bij de opheffing van het
Residentietoneel gezegd heeft: de eisen, die het renderen van het bedrijf aan het
répertoire stelt, maken het een kunstenaar onmogelijk voldoening te vinden in zijn
levenswerk. Het ontwaken van deze ernst, van de begeerte een positieve invloed uit
te oefenen, is niet iets van de kunst, i.c. van de film alleen. Het correspondeert met
het ontwaken van een overeenkomstige belangstelling bij een deel (helaas, slechts
bij een deel) van het publiek. De oprichting van de filmliga's in ons land voor de
oorlog hing nog samen met het aesthetische streven in de filmwereld. De filmacties
daarentegen hebben andere, op z'n minst maatschappelijke, soms ook zedelijke en
godsdienstige doeleinden. Nu loopt de filmcritiek in aesthetisch opzicht over het
algemeen nog achter, maar er zijn uitstekende critici van de vorm-kwaliteiten van
een film. Deze critici geven op het ogenblik de toon aan. Maar waar het gaat om de
bepaling van de maatschappelijke, zedelijke of godsdienstige waarde van een film,
stelt hun critiek bijna altijd teleur. De filmcritiek is hieraan kennelijk nog niet toe.
Ook dat behoeft niet te verbazen, wanneer men denkt aan wat bijvoorbeeld de
letterkundige critiek onder ‘goed’ verstaat. Ook die critiek is, bij soms betere
bedoelingen, het primair-aesthetische gezichtspunt niet te boven. Hier ligt de oorzaak
van het voortdurende conflict tussen de filmliga's en de filmactie. En men moet niet
denken, dat dit alles zich alleen binnen de christelijke (protestantse en katholieke)
filmactie voordoet. Wel brengt deze stand van zaken de laatste in bijzondere
moeilijkheden. Protestanten en katholieken tellen een zeer klein aantal filmcritici,
die de film aesthetisch ‘door hebben’. Zij zijn uit de voor-oorlogse school, zij zijn
liga-klanten. Hun pre-occupatie is met de formele kant van de zaak, hun doorzicht
in de geestelijke waarden is van de weeromstuit in het algemeen weinig ontwikkeld.
Daartegenover staat, dat de katholieke en protestantse filmacties vanzelfsprekend
geneigd zijn, hun eisen aan de inhoud van een film scherp te stellen. Het gevolg is,
dat, om iets te noemen, de bisschoppelijke filmkeuring aan de katholieke
dagbladrecensenten verwijt, dat hun principiële critiek te wensen overlaat, terwijl
de dagbladrecensenten aan de bis-
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schoppelijke commissie voor de voeten werpen, dat zij kleine, voor de hand liggende
ongerechtigheden wel verdoemt, maar dieper liggende onaanvaardbaarheid niet
ontwaart en dus laat doorglippen.
De protestants-christelijke filmcritiek is nog zeer weinig ontwikkeld. Behoorlijk
in de film-aesthetiek geschoolde en tegelijk scherp geestelijk onderscheidende
recensenten heeft men er bijna niet. Zo kan men het daar zien gebeuren, dat van een
film veel goeds gezegd wordt, zonder dat ter sprake komt, dat ze fundamenteel
verkeerd is - maar ook, dat een film (soms toevallig niet ten onrechte) scherp wordt
afgewezen op grond van een argumentatie - of zelfs van een navertellen van het
verhaal - waaruit blijkt, dat men haar volkomen heeft misverstaan. Diepgaande studie
van de ‘film-taal’, historische en aesthetische toerusting zijn voor een christelijke
filmactie onontbeerlijk, wil ze haar taak kunnen vervullen. Dat wil niet zeggen, dat
mij aesthetische filmcritiek op het ogenblik de meest nodige lijkt. De invloed van
de in dit opzicht deskundige beoordeling heeft zich in de filmproductie terdege doen
gevoelen. Het blijft nodig, ook de smaak van het publiek te zuiveren, maar dringender
is het voorlopig, de mensen te wijzen op ernstiger gevaren dan smaakbederf, die hen
bij het bioscoopbezoek bedreigen. Ik zou dan ook willen, dat wij ons met alle kracht
wierpen op het beoordelen van films naar hun maatschappelijke, zedelijke en
godsdienstige waarde of onwaarde. Hun aesthetische kwaliteiten zullen daarbij niet
onvermeld kunnen blijven. De aesthetische reactie op het filmbeeld is immers bij de
toeschouwers de eerste, de onmiddellijke. Pas daarna komt de rest. Commentaar op
die rest mag dus nooit worden losgemaakt van de primaire beleving. Integendeel,
het moet daarvan uitgaan. Zou men trachten de positieve aesthetische indruk, de
ontroering van de toeschouwers ‘weg te praten’, dan zou de filmcritiek trouwens
haar gezag en haar effect verspelen: ze zou niet geloofd worden. Maar alle nadruk
mag gerust, ja moet mijns inziens zelfs voorlopig vallen op het bepalen van de waarde
van de inhoud van de film voor het persoonlijke en maatschappelijke reven. In dat
opzicht is er al teveel scheef gegroeid. Evenwel kan een dergelijke critiek alleen
juist, d.w.z. billijk en overtuigend worden geoefend, als ze steunt op een degelijke
kennis van de film als kunstvorm, en juist de verhouding tussen de onmiddellijke
aesthetische werking van een film en haar geestelijke doorwerking in het leven van
de toeschouwers in het licht weet te stellen.
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III
De critiek - en ook dit geldt weer niet alleen van de christelijke - heeft het zich ten
opzichte van de film weleens wat gemakkelijk gemaakt. Ze volstond er dan mee te
doceren, dat film geen kunst kan zijn. Evenals tegenover de fotografie is hier veel
jalousie de métier en afgunst jegens indringers in het spel. Het mechanisch karakter
van het kern-procédé, de eigenlijke fotografie, was oorzaak, dat de nieuwe kunsten
de schijn tegen hadden. Een nauwkeurige analyse echter van de middelen, die ter
beschikking staan op de weg van het object tot de uiteindelijke weergave, leert dat
zowel fotografie als film voldoende bewegingsvrijheid, voldoende
modificatie-mogelijkheden hebben om te voldoen aan de voorwaarde, waarop van
kunst sprake zijn kan: namelijk dat de kunstenaar zijn onderwerp zodanig kan
herscheppen, dat het resultaat dat onderwerp toont in de geest, waarin hij het heeft
opgevat. Dat van uiterlijke vorm-schoonheid bij deze kunsten sprake is, behoeft geen
betoog. Dat wordt ons ad oculos gedemonstreerd. Natuurlijk, fotografie en film
hebben hun beperkingen ten opzichte van respectievelijk schilderkunst en toneelkunst.
Maar daar staat tegenover, dat vooral de filmkunst weer over eigen middelen beschikt,
die geen andere kunst ten dienste staan. Ik ga hierop nu niet nader in, want het is
eigenlijk alleen belangrijk voorzover er uit volgt, dat men dit wapen niet tegen de
film kan keren. Trouwens, al kan film dan kunst zijn, ze is het natuurlijk lang niet
altijd. En zelfs al was ze nooit kunst, dan was daarmee immers nog niets gezegd. Er
zullen heel wat hartstochtelijke lezers zijn, die evenwel nooit een boek in handen
nemen, dat op de naam Kunst aanspraak maken mag - die althans nooit een boek
kiezen, omdat het kunst is. Daarmee wordt toch hun lectuur niet noodzakelijk
onbelangrijk? Ze wordt er niet beslist schadelijk door, en ook nief beslist onschadelijk,
maar ze kan beide zijn. Men kan de omstandigheid betreuren als een onnodig en
ongewenst tekort, een verarming, maar de problemen, die de rol van een dergelijke
lectuur (en van het filmbezoek) in het persoonlijke en maatschappelijke leven van
de lezer (of toeschouwer) opwerpt, blijven er vrijwel dezelfde bij. En is een film wel
kunst, dan is ze daarom toch nog niet goed?
Een ander verwijt aan de film verdient meer overweging. Zij zou op zichzelf
schadelijk zijn, omdat ze de geestelijke werkzaamheid van de toeschouwers
uitschakelt. Wie een boek leest, moet in de fantasie het beeld, dat de schrijver wil
suggeréren, zelf opbouwen. De film echter zet alles afgewerkt voor u neer. Wel-
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nu, dat doet de schilderkunst ook, maar die stelt weer andere eisen aan de fantasie.
Zo ook de film: door het fragmentarische, sprong-karakter van haar montage eist zij
van de toeschouwer, dat hij de lijn door de punten trekken zal en de delen tot een
geheel zal maken. Maar al zou dit niet zo zijn, kan daarom de film de toeschouwer
niets te verwerken geven? Musici zijn geneigd het als een belediging te beschouwen,
wanneer de toehoorder bij hun muziek zijn fantasie aan het werk zet, en zij achten
er de vrucht van hun kunst niet schraler om, als deze zelfwerkzaamheid van de
hoorder achterwege blijft. Ja, zegt men nu, maar de film, die veelmeer dan de muziek
aan de buitenkant der dingen blijft, geeft juist aan de toeschouwer niet de gelegenheid
om zich te realiseren wat er achter deze levende beelden zit, en dat wordt hem dus
ingegoten zonder dat hij het weet. Wie een boek leest, kan dat in zijn eigen tempo
doen, sneller of langzamer naarmate hij geaard is. Hij heeft tijd om te herlezen, te
pauseren, zich te bezinnen. De film echter draait in haar eigen tempo, zij gunt de
toeschouwer geen tijd, zij verdooft en ontvoert hem. Dit bezwaar leeft vooral bij die
strenge critici, die zelf vrijwel nooit een film zien. Wie aan het zien van films gewend
is, voelt het in veel mindere mate of geheel niet. Het is grotendeels een kwestie van
gewenning. En ik maak mij sterk, dat het verslinden van boeken, per geschatte dikte
uit de leesbibliotheek in de buurt wekelijks geleend en teruggebracht, op precies
dezelfde wijze in zijn werk gaat: de stof wordt ongekauwd doorgeslikt en brengt dan
vanuit het inwendige de constitutie in de war. Dat is toch geen argument tegen het
lezen? Evenzo staat het met het domineren van het visuele in de film, dat ook al
geestelijk weerloos maken kan, omdat het ternauwernood activiteit vereist de beelden
op te nemen. Zeker, men kan zich ermee vergenoegen achterover te gaan zitten en
te kijken, en voor velen zal dit voldoende zijn om de verveling enige tijd te verdrijven.
Voor anderen echter zal het juist de opperste verveling zijn, indien dit kijkspel hun
niets te denken geeft.
Ik geloof te mogen concluderen, dat de film in staat is aan de geestelijke inertie
en oppervlakkigheid van de massa ver tegemoet te komen, maar dat dit niet de
verklaring van haar uitvinding noch van haar populariteit is - wel de oorzaak van
haar culturele monopolie. Ik merk op, dat de film inderdaad aan die geestesgesteldheid
ver tegemoet komt, maar meen, dat hierin niet de bepaling van haar wezen ligt, doch
dat zij ook tot veel betere dingen in staat is, en daarvan herhaaldelijk blijk geeft. Ik
neem aan, dat men drie soorten films kan onderscheiden: Films, die
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op zichzelf schadelijk zijn voor de toeschouwer door de werking, die er van hen op
hem uitgaat - die moeten door de critiek gesignaleerd en door het bedrijf (desnoods
daartoe genoopt door de reacties van het publiek) worden uitgebannen. Dan films,
die op zichzelf onschadelijk zijn, zij het ook zonder betekenis behalve als pure
ontspanning, en die alleen schadelijk worden indien men er teveel en met voorbijgaan
van andere geestelijke spijze van tot zich neemt - dat deze films hun kwade kans niet
krijgen en dat een overmaat er van overbodig wordt, daarvoor heeft een actieve
cultuurpolitiek te zorgen, die de film in het algemeen terugwijst naar de haar
toekomende plaats naast de andere cultuurvormen. Tenslotte films, die op zichzelf
het zien waard of zelfs in welk opzicht ook heilzaam zijn - daarop zal de critiek de
aandacht moeten vestigen, teneinde een verantwoorde mate van filmbezoek in goede
banen te leiden, te voorkomen dat het publiek uit onwetendheid of door
belanghebbende reclame misleid naar de verkeerde films gaat, en om de productie
van goede films te stimuleren. Ook het genot van zulke films kan een mens nog
ontnomen worden, doordat ze vertoond worden in een entourage, die hun nuttig
effect te niet doet. Zo werd de verfilming van Kaj Munks drama Ordet bij haar eerste
vertoning in Nederland voorafgegaan door de banale en sensuele evoluties van wat
zich ten onrechte een dans-trio noemde. Tegen dergelijke bijzaken, die de hoofdzaak
bederven, zullen critiek en publiek moeten optrekken om het bedrijf te nopen ze af
te schaffen. Laat men nu voor het ogenblik terzijde, wat betrekking heeft op de
gewoonte van het onmatige bioscoopbezoek en op de vaak onaanvaardbare
samenstelling van de bioscoopprogramma's, dan meen ik te mogen zeggen, dat de
films op zichzelf moeten worden beoordeeld zoals een boek beoordeeld wordt, en
dat filmcritiek zich niet onderscheidt van andere kunstcritiek, dan alleen hierin, dat
zij heeft te rekenen met de eigen vormentaal, waarin de filmkunst spreekt.

IV
Er schijnt enige tegenspraak te zijn tussen de bewering, dat filmcritiek een kunstcritiek
is als elke andere, en die dat film niet altijd kunst is en ook niet behoeft te zijn. Ik
leg opzettelijk de nadruk hierop, dat ze het niet behoeft te zijn. Het is dus niet zo,
dat alleen die films, die kunst zijn, de aandacht waard zijn, en alle andere verwerpelijk.
Integendeel komt het nog al eens voor, dat artistiek hoogstaande films naar de inhoud
volstrekt onaanvaardbaar zijn, terwijl simpele gewrochten wel heel aardig of
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althans geheel onschadelijk kunnen wezen. Wie bedenkt, dat boekcritiek niet alleen
op litteraire kunstwerken wordt geoefend, en dat de liederen, die wij graag zingen,
lang niet altijd Kunst met een grote K zijn, die begrijpt, dat lectuur en litteratuur,
gebruiksmuziek en concertmuziek niet principieel onderscheiden zijn. Wat tot de
ene en wat tot de andere bekoort, wordt bepaald door een niveauverschil, maar beide
gebruiken dezelfde uitdrukkingsvormen, hier zonder pretenties, daar met grotere
diepgang en volkomenheid. Nu zijn er natuurlijk films genoeg, die zo maar recht
toe, recht aan hun gang gaan, en er is weinig inwijding voor nodig om hun loop te
volgen. Doch wie zal voorspellen wat voor glorieuze inval ook een filmfabrikant
kan hebben? In elk geval wordt aan die films, die dieper gaan en meer bestreven,
geen recht gedaan (hetzij aanvaardend, hetzij verwerpend) indien de criticus niet
zuiver weet te verstaan wat de cineast in de vormen, die hij gebruikt, heeft willen
uitdrukken. En die laatste films zullen toch altijd wel de meeste aandacht waard zijn.
Was het nu maar zo, dat wij ons - om goede filmcritici te zijn - alleen maar in dat,
wat aan de film in het bijzonder eigen is, behoefden te verdiepen, omdat wij de
kunstcritiek in het algemeen wel machtig waren. Want al is een boekrecensent nog
geen muziekcriticus, enzovoorts, toch is er in al die kunsten wel wat
gemeenschappelijks. Men vergeve het mij, dat ik daarop niet zo gerust ben. Dat de
christelijke kunstcritiek herhaaldelijk van een tekort blijk geeft, vindt mijns inziens
niet hierin zijn oorzaak, dat het christendom niet over voldoende zekerheden zou
beschikken, maar daarin, dat wij niet geleerd hebben deze zekerheden op het gebied
van de kunsten goed toe te passen. Ten bewijze kies ik een concreet en sterk sprekend
voorbeeld.
Ook in Nederland zijn twee films vertoond, waarin een verbeelding van God zelf
op het witte doek verschijnt. Het zijn Green Pastures en Himlaspelet. Zij zijn geen
van beide in de grote circulatie gekomen, maar geregeld zijn ze nog bij bijzondere
gelegenheden te zien. Green Pastures laat zien welke gestalte de verhalen, door een
neger-evangelist op de Zondagschool uit de bijbel verteld, in de verbeelding van de
negerkindertjes aannemen. God treedt er op in de gedaante van een oude en
aanzienlijke neger, een personificatie van wat in eveneens anthropomorphe termen
genoemd wordt Gods machtige arm, en tegelijkertijd van Zijn vaderhart. Himlaspelet
vertelt een oud volksverhaal uit Lapland, waarin een jongen naar aanleiding van het
vreselijke lot, dat zijn verloofde getroffen heeft, op weg gaat naar God om Hem
rekenschap van Zijn daden te vragen. God krijgt hier
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de gedaante van een deftig oud heer, uiteraard in de stijl van het verhaal, een
verbeelding van Zijn alziend oog, en weer van Zijn vaderhart. Zien we een ogenblik
af van de verbeelding van God, waarom het mij hier natuurlijk gaat, dan moet gezegd
worden, dat het beide mooie en ontroerende films zijn. Het valt ons vanzelfsprekend
wat makkelijker, ons te verplaatsen in de simpelheid van de Lappen-mentaliteit, dan
in de geest van de negerkindertjes, waarin het komieke nogal een ons niet onmiddellijk
liggende rol speelt. Maar in beide gevallen is een zuiver werk van een geheel
aanvaardbare inhoud ontstaan, waarvan de goede bedoelingen boven alle twijfel
verheven zijn. De vraag naar de geoorloofdheid van de verbeelding van God is echter
een kwestie apart, en het antwoord op die vraag bepaalt het oordeel over deze films.
Het feit is in de kunst niet nieuw. Ik herinner hier slechts aan de zoldering van de
Sixtijnse kapel te Rome, waarop Michelangelo de Schepper heeft verbeeld als een
oude van dagen. Het is opmerkelijk, dat, hoewel God in de Heilige Schrift
nadrukkelijk verbiedt Hem af te beelden, velen, die waarlijk niet gewend zijn Gods
geboden te verachten, toch bij het zien naar deze zoldering of naar een afbeelding
er van generlei ontsteltenis of verontwaardiging bij zich voelen opkomen, als zagen
ze iets ongepasts.
Bij de film schijnt het wat anders. Men kan tenminste op verbolgen toon horen
beweren, dat het in ons christelijke vaderland al zover gekomen is, dat daar films
draaien waarin God voorkomt als een oude man met een hoge hoed en een bril, of
als een neger, die sigaren rookt en taartjes eet. Wanneer men zijn verontwaardiging
in dergelijke omschrijvingen lucht, dan is het wel vrij zeker, dat men niet behoort
tot degenen, die dit alles zelf aanschouwd hebben. Want zoveel staat vast, dat de
genoemde attributen in de films, waar het om gaat, volkomen vanzelfsprekend en
op zichzelf onaanstotelijk zijn, en dat de mensen, die deze rollen vertolkten, het
hebben gedaan met de uiterste ingetogenheid en eerbied en met verloochening van
hun persoon. Daarmee wil ik allerminst zeggen, dat ik deze onderneming geoorloofd
vind. Maar voor ik daar nader op inga, moet ik eerst nog vertellen, dat de
waarschuwingen tegen het aanstotelijk karakter van deze verbeeldingen, die mij
bereikten van mensen, die de films zelf gezien hadden, in de regel kwamen van
degenen, in wier leven de godsdienst weinig of geen rol speelt. Voor hen is God
blijkbaar uitsluitend de Allerhoogste, een God van verre. Daartegenover werden er
onder hen, die tot de Heer een persoonlijke verhouding hebben en de omgang met
Hem kennen, velen ge-
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vonden, die deze films zeer hebben gewaardeerd en het mij kwalijk namen, dat ik
ze toch meende te moeten afwijzen. Wat mijzelf betreft - toen ik als een
gewaarschuwd man en zonder enige lust om deze experimenten mee te maken de
films beroepshalve ging zien, moest ik erkennen, dat van een gevoel van aanstoot
bij mij geen sprake was. Er was integendeel ontroering, toen bijvoorbeeld in
Himlaspelet iets gebeurde als wat wij in I Samuel 3: 10 beschreven vinden: ‘Toen
kwam de Heer binnen, bleef daar staan en riep: Samuel!’ Er was in het algemeen
eerbied, wel te verstaan voor de prestaties van de kunstenaars in de eerste plaats,
want mijn waardering voor de inhoud van de films mocht toch de naam eerbied niet
dragen. Ik verzoek u er op te letten van hoeveel betekenis het is, wanneer men voor
God waardering gevoelt in plaats van eerbied.
Ontroering en waardering dus, en toch het besef dat dit niet mag. Vanwaar al die
onzekerheid bij velen - waarop ik expres uitvoerig ben ingegaan - terwijl toch de
Heidelberger Catechismus het bijbelse getuigenis kort en duidelijk samenvat in
antwoord 97: God kan noch mag op enigerlei wijze afgebeeld worden. Men kan dit
maar niet boeken op rekening van de overtuigingskracht, die aan het aesthetische
eigen is, want ook tegen groter weerstanden in wordt Gods gebod wél gehandhaafd
door mensen, die zich hier laten overtuigen. Misschien speelt de voldoening over
het feit, dat ook de film bij uitzondering eens ernstig eer bewijst aan dat wat voor
ons het hoogste is, een kleine rol. Maar ik zoek de verklaring toch ergens anders. De
bijbelplaatsen, die ter bevestiging van de zoëven aangehaalde belijdenis uitspraak
worden geciteerd, betogen tweeërlei: 1e. God mag niet worden afgebeeld met de
bedoeling om deze afbeelding te aanbidden. 2e. God kan niet worden afgebeeld,
omdat niets met Hem te vergelijken is, en ook daarom mag het niet. Theologisch en
wijsgerig is de zaak daarmee duidelijk. Alleen de ware God mag men aanbidden, en
deze Onzienlijke doet men tekort door te zeggen: zie, dat is Hij. Maar wie zich heeft
laten roeren door de genoemde verbeeldingen, die voelt niet onmiddellijk de klem
van deze argumentatie, want hem is het duidelijk, dat het niet de bedoeling is, de
Schepper aan het plafond van de Sixtina en de figuren in de films Green Pastures en
Himlaspelet te aanbidden, en dat een Michelangelo met verontwaardiging de suggestie
zou hebben afgewezen als had hij willen tonen: zo ziet God er uit. Het gaat hier
inderdaad om ‘verbeeldingen’, symbolen, vormen waarin zich een kind, een primitief,
ja ieder mens Gods verhouding tot de mensen aanschouwelijk maakt. En de bijbel
is vol van bewijzen,
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dat wij ons deze verhouding niet anders kunnen indenken dan met behulp van onze
menselijke aanschouwingsvormen. Daarom wordt ook menig orthodox gelovige voor
deze verbeeldingen van God door de kunst gewonnen: omdat het hem niet duidelijk
is, hoe dit gebod - dat hij aanvaardt - ook in het aesthetische geldt, en hoe hij het
daar overtreedt, ook al zal hij de figuren der verbeelding niet aanbidden of menen,
dat zij God weergeven zoals Hij is.

V
Indien er (nog een ogenblik afgezien van het probleem, dat ons op het ogenblik
bezighoudt) op de films Green Pastures en Himlaspelet iets is aan te merken, dan is
het dunkt mij dit, dat de vervaardigers zich door hun artistieke middelen wel eens
hebben laten meeslepen. Duidelijker gezegd: zij hebben zich door de mogelijkheden,
die hun verbeeldingen openden, weleens laten verleiden om daarin verder te gaan
dan verantwoord was. Het is een verschijnsel, dat vaak te zien is in de kunst. Het
zijn aesthetische fouten, die hun weerslag hebben op alle andere kanten van de zaak.
Men vindt een dergelijk doordraven bijvoorbeeld in de film Odd man out, in de scène
in het schildersatelier, die door een puur aesthetische critiek gewoonlijk voor een
van de meest geslaagde wordt gehouden. In Himlaspelet vindt men het in de tonelen
aan Salomo's hof, en later in het huis bij de ijzermijn, en het te zware accent op deze
scènes stelt het er op volgende deel van de film in een veel minder overtuigend licht
dan het er aan voorafgaande. In Green Pastures brengt de aartsengel Gabriël dit
verschijnsel al heel dicht in de omgeving van God zelf: zijn wel naar het leven
getekende neger-reacties zijn toch eigenlijk alleen te aanvaarden, wanneer het tussen
mensen blijft. Bij het doen van dergelijke waarnemingen wordt duidelijk, wat hier
gebeurt (en gebeurd is vóór men de film ziet): hier wordt met God geëxperimenteerd.
Dat kan ook gebeuren in een theologisch tractaat, en daar mag het evenmin en heeft
het even slechte gevolgen. De gevolgen zijn hier, dat men kan waarderen, instemmen,
geroerd worden en respect hebben (zoals Goethe ‘allerdings’ respect voor Jezus had
als iemand van ongeveer zijn eigen grootte), maar één ding niet: aanbidden. Men
blijft binnen de grenzen van het menselijke, men blijft ‘aardselijk denken’. De kunst
neemt voor de ongelovige mens vaak de plaats van de godsdienst in, maar dat is haar
plaats niet, en ze wordt ook nooit godsdienst. De kunst is van nature ondermaans,
van deze wereld. Ze kan geheiligd zijn, maar dan moet ze ook zich richten naar
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het heilige. De verbeeldingen van God door de kunst mag men niet aanbidden, maar
men kan het ook niet - althans niet in geest en in waarheid. En God mag en kan alleen
maar aangebeden worden. Daarom mag men God niet verbeelden in de kunst. De
kunst (en zeker zoals wij die in de moderne tijd verstaan) is zelden de weg van mens
tot God, integendeel: zij stelt zich op die weg vaak tussenbeide. Betreur het niet,
indien uw geliefde gezangen niet artistieker zijn: al wat de eredienst nodig beeft, is
een zuivere gebruiksvorm. In elk geval is zij niet de weg van God tot mens. De kunst
blijft onder de hemel. Zij kan God niet openbaren. Dat kan alleen Hijzelf. De dichter
Hein de Bruin heeft het gevoeld en uitgesproken in zijn vers ‘Statiegang’:
Wij boden 't zinrijk kunstwerk onzen lof,
maar luider heeft ons kloppend hart beleden,
dat onze ziel Hèm niet had aangebeden.

Tenslotte ga ik er nog even op in, wat de zin is van films als Green Pastures en
Himlaspelet. Als ik zin zeg, dan kan dat betekenen bedoeling of uitwerking. Het is
eigenlijk het geheel van beide. Wat de bedoeling van deze films betreft: het is moeilijk
de makers er van in het hart te zien. Hun bedoeling zal echter wel een artistieke zijn
geweest. Voor een artist is de kunst nu eenmaal het zinrijkste, dat hij zich denken
kan. Anderen hebben echter met het vertonen van deze film niet deze bedoeling.
Zien we at van het streven, er een bijzondere recette voor een goed doel mee te
krijgen, dan verwachten velen er van: bevordering van de godsdienst, verbreiding
van het evangelie, wekken van begrip voor het christendom bij hen, die daarvan
vervreemd zijn en alleen nog maar in de bioscoop bereikt kunnen worden. Dan zijn
het dus ‘boeken der leken’. Het is mijn overtuiging, dat dit resultaat zelden of nooit
bereikt wordt. Aanslaan doen deze films alleen bij hen, voor wie zij verbeeldingen
zijn van wat zij reeds kennen en gevoelen. De massa van het bioscooppubliek wordt
er door teleurgesteld in zijn verwachtingen van zijn avondje-uit, of het tracht waar
voor zijn geld te krijgen door het vreemde er van als komiek op te vatten en ondanks
alles te lachen. De meer ‘intellectuele’ bezoekers, die in staat zijn ze te waarderen,
waarderen ze als ‘documents humains’ (meer wordt van de kunst in de nieuwere tijd
in de regel niet verwacht) en brengen ze een tot niets verplichtende interesse toe.
Deze uitwerking is alleen al een bewijs, dat men met deze eigenwillige godsdienst
op de verkeerde weg is. Dit mag men God niet aandoen. Naar mijn mening hebben
deze films dan ook geen verdedigbare zin, en al het
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goede, dat ze toch nog hebben, is verkwist aan een laakbare opzet.
Het is, geloof ik, een principe van alle kunstcritiek, dat zij zich niet mag bepalen
tot een waarderen van de bedoeling van een kunstwerk, maar zich ook de vraag heeft
te stellen of redelijkerwijze mag worden verwacht, dat de uitwerking er van op hem,
die het geniet, aan die bedoeling beantwoordt. En dat niet zo te verstaan, dat zij
slechts nagaat of de kunstenaar er in geslaagd is, zijn bedoeling behoorlijk uit te
drukken en vorm te geven (dat spreekt van zelf), maar ook of de lezer, de hoorder,
de toeschouwer in staat zal zijn in die vorm de bedoeling weer te vinden. Dit is
eenvoudig een uitvloeisel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waar het gaat
om films is dat te meer zaak, omdat bekend is, dat deze producten voor de massa
bestemd zijn. Dat wil nu niet zeggen, dat de domheid tot maatstaf moet worden
genomen. Er zijn grenzen niet alleen, maar ook middelen om die grenzen te verzetten.
Tegen de film Symphonie pastorale bijvoorbeeld is vooral van Rooms-katholieke
zijde hevig geopponeerd. Naar een verhaal van André Gide wordt daarin de liefde
van een geestelijke - liefde tot zijn vrouw, tot een aangenomen kind, tot God zelf geanalyseerd en ontmaskerd als liefde tot zichzelf, als ijdelheid. Zonder twijfel zal
het onkerkelijke publiek dit démasqué misbruiken voor een generaliserend oordeel
over de geestelijke stand. Maar dat is niet de se huid van de film, die objectief is,
doch het gevolg van een hatelijke vooringenomenheid. De film legt de vinger bij een
inderdaad (niet alleen bij dominees) bestaande wonde plek. Bovendien kan een goede
voorlichting misverstand omtrent een dergelijke film voorkomen. Een bewijs temeer,
hoezeer een goede critiek, niet een critiek van ja en neen zeggen maar in de vorm
van een deugdelijk beredeneerde voorlichting, nodig is. En: men moet geen kinderen
naar de bioscoop sturen.
Tot zover voor heden over de film. Gelukkig de plaats, waar nog geen
bioscoopvraagstuk bestaat - mits men dan daar zijn vrije tijd niet besteedt met
straatslijpen, kroeglopen, vrouwenjagen en messentrekken. Dan kan men werkelijk
beter een goede film gaan zien. Zulke eilanden zullen er echter wel niet lang meer
bestaan. Niet alleen de film, maar veeleer de radio (en de pers, en het verkeer) zijn
de nivellatoren, die alle eilanden bij het continent van onze ‘westerse beschaving’
trekken. Moge er dan ook voor zo'n plaats een goed gefundeerde christelijke
filmcritiek zijn om wat toch komt in goede banen te leiden. Maar als er geen eigen,
levende, actieve cultuur is, zal er van banen zelfs geen sprake zijn.
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Hans Andreus
uit: Cynthia
II
Nu, aan kaar denkend, zie 'k haar loopen
met haar altijd eenderen gang;
zij neemt haar passen rank en open
en - voor een vrouw - juist iets te lang.
Maar dan, in dit simpel bewegen,
wordt plotseling iets openbaar:
een trots, zoo in zichzelf verzwegen,
dat zelfs de tijd neerknielt voor haar.
Want haar werd deze gang herboren
uit eeuwen, toen men zich bewoog
- in een hoogmoedig toebehoren
aan God - tot God alleen omhoog.
Toen ging men recht toe op het midden
van wereld, leven en van dood,
een hoog en niets afsmeekend bidden
met God als eenig deelgenoot.
Zoo, aan haar denkend, zie 'k haar loopen,
een gang, die altijd eender is:
de passen lang en rank en open,
en tròtsch in hun belijdenis.
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III
Zij is altijd stil en gesloten,
elk harer woorden een verraad:
het dier, dat smadelijk neergeschoten
als een dood ding ter aarde slaat.
Want in haar leven de gedachten
als dieren in een wildernis,
dikwijls sluipende door de nachten,
waarin géén glans te raden is.
Maar vaak ook levend met de dagen,
als vogels tusschen 't hoogste groen,
uitbundig in 't uiteengeslagen
licht, dat alles bewegen doet.
En ook als de kleine wouddieren,
die buitelend en glanzend-bruin
door 't dichte loor der boomen zwieren
als door één grooten wondertuin.
Zóó leven in haar de gedachten,
als dieren in een wildernis,
als panters, marters, goudfazanten,
èn als de wijze hagedis.
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IV
De wind is langzaam neergezonken
en sterft aan gindschen oeverrand.
De wereld ligt nu weerloos onder
een stilte, die alles omspant.
De spitse, licht bewogen wimpels
van 't riet hangen nu roerloos neer.
Het water beeft in laatste rimpels,
wordt stiller en beweegt niet meer.
Een groote jol met ingevallen
zeilen slaapt als een log, bruin dier.
Drie visschers zijn hun droom vervallen
en glimlachen naar de rivier.
- Dan, door mijn wimpers naar je starend,
zie ik je naast mij in het gras,
en zie je niet meer ademhalen,
alsof je stil gestorven was.
En schrik. Maar je bent zoo verloren,
het andere zoo toegewend,
dat ik de rust niet kan verstoren,
waarin je - dood of levend - bent.

Ontmoeting. Jaargang 2

320

V
Zij lacht. Het land wil feest gaan vieren.
Het licht hangt gouden vlaggen uit.
Het leven zingt. Bloemen en dieren
komen hun diepste schuilplaats uit.
Het water, onder licht bedolven,
keert uit den nacht en weet zich vrij,
en danst met snelle, jonge golven
den groenen oeverrand voorbij.
Daar zingen vogels hun onbevangen
liederen in een nieuwe taal,
en slaat - pril als het eerst verlangen
en onverwacht - de nachtegaal.
Nu gaat de hemel het land omarmen
in een ontzaggelijk gebaar
van stralend blauw en licht en warmte,
waarin God zelf zich openbaart.
Heel dit land zal nu feest gaan vieren
- de dag is groter dan de nacht want rank tusschen bloemen en dieren,
staat zij daar stil, rekt zich, en lacht.
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IX
Na uren dwalen door de landen
keerde ik in den middag terug.
De stad scheen in het licht te branden
en ik bleef stilstaan op een brug.
Daar zag ik plotseling, vlak voor me
een kind aan de brugleuning staan.
Ik zweeg, maar alsof het iets hoorde,
hief het zijn hoofd en zag mij aan.
Het had de lichte, stille oogen
van wie gelooven in den droom.
Onder de smalle wenkbrauwbogen
beefden de wimpers als beschroomd.
Het glimlachte, en zich afwendend,
keek het weer over 't water uit.
Maar iets, dat blij was en bestendig,
bleef bij mij als een oud geluid.
Pas later, in de stad verloren,
de brug en 't kind reeds lang voorbij,
wist ik, dat ik het ongeboren
kind had gezien van jou en mii.
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Jacoba M. Vreugdenhil
Mannen en spinnen
Hoewel ik van mijn vroegste jeugd af een diepe angst koesterde voor spinnen, zijn
deze insecten pas toen ik volwassen was en op eigen benen stond een probleem in
mijn leven gaan vormen.
Of neen, dat is misschien niet juist gezegd.
Een probleem zijn ze altijd geweest, namelijk net probleem hoe ze verwijderd
moesten worden. Maar zolang ik in het ouderlijk huis woonde was het een probleem
met een oplossing, een heel eenvoudige en zeer voor de hand liggende oplossing.
Arnold, Arnold, Arnold, riep ik, zodra een spin, een grote of kleine, mijn levenspad
kruiste. En dan verscheen mijn jongste broer en gooide de spin uit het raam.
Let wel: hij gooide haar uit het raam. Dat is wat anders dan: hij trapte haar dood.
Het was niet zo, dat mijn broer Arnold te zacht, te teder en te fijnbesnaard van gemoed
was om een spin dood te trappen; iemand, die zacht, teder en fijnbesnaard van gemoed
is, zegt niet allerlei onvriendelijke, harde en ruwe woorden tegen zijn zuster, als hij
een insect uit haar omgeving verwijdert. Toch geloof ik, dat Arnold het krakende
geluid, veroorzaakt door de een spin vermorzelende schoen, evenzeer verafschuwde
als ik, die te fijn en te teer van natuur ben om zo iets te kunnen verdragen. Zeer
waarschijnlijk had hij de spin het liefst rustig haars weegs laten gaan, al of niet mijn
levenspad kruisend, maar het kwam nu eenmaal zo uit, dat hij dat niet rustig doen
kòn. Ik hield niet op met Arnold, Arnold, Arnold te roepen voor hij haar bij een van
haar poten aangevat had.
Neen, zolang ik de bescherming van het ouderlijk huis genoot had ik betrekkelijk
weinig moeite met de spinnen.
En hoe zijn wij, jongeren van tegenwoordig. Wij herkennen de problemen pas als
problemen als wij met de oplossing hebben te worstelen. We zijn ons van de ons
omringende gevaren pas bewust als wij er onbeschermd tegenover staan.
Ik was dus volwassen en stond op eigen benen, zonder schoenen, bovenop mijn
schrijfbureau om de gordijnen op te hangen in mijn pasgehuurde kamer, toen de
eerste spin mijn levenspad kruiste, nadat dat levenspad zich op jeugdig-onbezonnen
wijze zeventig kilometer van dat van de mijnen verwijderd had. Ik zag de spin en
deed mijn mond al open. Toen drong de vrese-
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lijke werkelijkheid zich aan mij op. Men had mij, niet één keer, maar vele, vele
malen, een onwaarheid verteld. Als ik Arnold, Arnold, Arnold schreeuwde was dat
niet op tachtig kilometer afstand te horen, niet eens op zeventig. Beseffend, dat ik
mijn reeds geopende mond evengoed weer sluiten kon, deed ik dat. En tegelijk stapte
ik in grote haast van het schrijfbureau af om op een veiliger plek het probleem onder
de ogen te zien.
Vluchten? Jong en onervaren als ik was zag ik in, dat het geen zin had. Natuurlijk
kon ik een andere kamer huren, maar ook daar zouden zich vroeg of laat spinnen
vertonen.
Naar de spin zelf durfde ik niet eens te kijken, laat staan haar aan te vatten, maar
met het onder de ogen zien van de spin als probleem kwam ik toch in zoverre klaar,
dat ik een conclusie op kon stellen.
Er bestonden twee mogelijkheden.

I. Ik kon de spin verwijderen door
a. haar op de grond te laten vallen en dan dood te trappen;
b. haar bij een poot beet te pakken en dan het raam uit te gooien;
c. haar op een krant te lokken en dan met krant en al het raam uit te werpen.

II. Ik kon besluiten met de spin in één kamer te gaan leven. De
bezwaren werden door mij volgens hetzelfde schema ingedeeld
ad
Ia
ad
Ib
ad
Ic
ad
II

Deze mogelijkheid bestond voor iemand met een fijn en teer gemoed als het
mijne alleen in theorie.
Idem.
Deze werkwijze leek mij te riskant.
Het moest als onbillijk beschouwd worden, dat de kamerhuur geheel voor mijn
rekening zou komen.

Natuurlijk koos ik de mogelijkheid II. die immers de enige was, die mij niet tot directe
actie verplichtte. De bezwaren van die onberaden keuze heb ik later tot aan den lijve
toe ondervonden. Ze bleken veel en veel zwaarder te wegen dan ik mij aanvankelijk
had voorgesteld.
De spin ging zich namelijk al heel spoedig permitteren, de kamer, die zij met mij
delen zou, met allerlei soortgenoten te bevolken, voor een deel misschien haar wettig
nageslacht, voor een ander deel ongetwijfeld allerlei losse buren en kennissen uit de
wingerd langs de buitenmuur.
Ik van mijn kant ging mij ervoor generen, gasten uit te nodigen. En dat terwijl
mijn vrienden en bekenden doorgaans slechts een kort bezoek brachten en de relaties
van de spin daarentegen altijd
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dadelijk begonnen met zich in opzichtig-grote en solide webben voor permanent te
installeren.
Met de werksters, die ik engageren kon, had ik slechts een zeer tijdelijk succes.
De meesten bleven zonder opgaaf van redenen weg. Eén deed haar plicht door tot
klokslag half zes welgeteld drieentwintig spinnen te verdelgen, maar daarna gaf ze
mij onomwonden te kennen, dat zij deze spinnenfokkerij niet voor de tweede maal
wenste te betreden. De enige, die de spinnen vreesde noch telde, en bovendien potten
vol was op mijn meubelen en de vloer uitwreef, ging heen en trouwde met een man
uit Dubbeldam, het aan mij overlatende voortaan zelf die kamer schoon te houden.
Ik vond een manier om niet al te zeer uit de kluiten gewassen spinnen op een
raamstok naar het raam te transporteren; sommige vielen echter van die stok af en
dan moest ik ze laten lopen. Kleine exemplaren zoog ik met de stofzuiger op, daar
ik het leegmaken van de zak aan anderen kon overlaten. Grote spinnen durfde ik met
de stofzuiger evenmin als met de raamstok aan en daarom berustte ik in hun
aanwezigheid.
In die dagen vond ik de volgende levenswijsheid:
Het is een spin (physiek) onmogelijk mij op te eten. Het is mij (psychisch)
onmogelijk een spin op te eten. Daarom moet er voor ons beiden naast elkaar een
plaats wezen onder de zon.
Het was een drogrede. Onder de zon moeten wij onze medeschepselen een plaats
naast ons gunnen. In mijn kamer stonden de zaken anders. Daar was iedere spin naast
mij de kans op een spin op mij en een spin op mij is meer dan mijn vlees en bloed
verdragen kunnen. Maar bovendien was op mijn kamer iedere spin naast mij een
veroorzaakster van stof en rag, die door iedere willekeurige goede huisvrouw mij
aangerekend mochten worden. Het probleem was niet, of de spinnen al of niet uit
mijn kamer verwijderd moesten worden, maar: hoe moeten ze er uit?
En toen was er opeens de voor de hand liggende oplossing. Een man. Hij zat vlak
naast mij; ik hoefde niet eens te roepen. Ik hoefde alleen maar: Arthur, dáár zit een
spin! te zeggen en toen sprong hij al op. Toen hij de spin bij een poot had aangevat
wees ik hem naar het raam. Daarna ging het verkeerd. Die man dacht, dat een spin
iets was om grapjes mee te maken. Die man wist niet, waar en wanneer en waarmee
hij grapjes maken kon. Toen hij met de spin in zijn hand vlak naast me kwam was
de spin meer dan ik verdragen kon en hij zelf meer dan ik verdragen wilde. Arthur
verdween uit mijn leven.
Arjen was een andere man. Hij was heel lang en fors en indruk-
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wekkend, toen hij op een lente-avond naast mij stond om naar de maan te kijken.
Maar toen hij op een zomermiddag voor net eerst op mijn kamer zat had hij zijn
moeder bij zich.
Zijn moeder was heel klein en grijs en indrukwekkend. Zij was ook onvoorzien.
Als ik van haar komst geweten had, zou ik, van boven naar beneden werkend, (zoals
mijn eigen moeder mij geleerd heeft) een ragebol geleend, een tele gram ‘Arnold,
Arnold, Arnold’ verzonden, de ramen gezeemd, de stoelen en het bureau in de was
gezet, het divankleed gestopt, het vloerkleed geklopt en het parket gewreven hebben.
Nu had ik van dat alles niets gedaan, en zij zat het, zo onvoorzien als ze was, allemaal
op te merken. Ofschoon er niets, dat op een aanmerking leek, over haar lippen kwam,
leek zij mij meer dan ik terwille van Arjen of enige andere man op mijn kamer hoefde
te verdragen. Hoe krijg ik haar er uit? was het probleem.
Het lukte op een heel eenvoudige manier. Ik hoefde alleen maar te vragen of zij
misschien niet liever buiten in de tuin wilde zitten, nu de zon zo heerlijk scheen, en
zij stond onmiddellijk op.
Er moest toen met gemakkelijke stoelen en met kussens gesleept worden, met een
theepot, een theemuts en een theeblad, met theekopjes en wat niet al, er moest thee
ingeschonken en water opgeschonken worden, maar er kwàm toch een ogenblik, dat
ik mij rustig nederzetten kon. Tot zolang wachtte zij. Het waren heel onschuldige
woorden, en ze werden op een beminnelijke, dromerige manier uitgesproken, maar
daar werd de bedoeling niet minder duidelijk door. Zij zou niet graag hier buiten
wonen - zij zag nier zoveel spinnen. Dat was wat Arjens moeder te zeggen had.
En ik had niets te zeggen. Ik vond de woorden niet, die beminnelijk en dromerig
en venijnig genoeg waren. Maar ik nam me met grote stelligheid voor, niet méér te
verdragen, voor Arjen niet, en voor niemand. Er was voor mij ruimte genoeg onder
de zon om op een behoorlijke afstand van kleine grijze hatelijke moeders te kunnen
blijven. Ook van de moeder van Arjen.
Arjen. Ik had hem die middag nog nauwelijks opgemerkt. Pas op dat ogenblik
werd het mij duidelijk hoezeer ik mij in deze man vergist had. Als hij zijn moeder
bij zich had leek hij helemaal niet groot en fors en indrukwekkend. Toen hij naast
haar op mijn kamer zat was hij bedremmeld en onbeduidend geweest. En zoals hij
daar rechtop in zijn tuinstoel verheerlijkt naar haar zat te kijken was hij een kleine
jongen. Een kleine jongen, ja, maar een kleine jongen, waar mijn hart opeens
onweerhoudbaar naar uitging. Het moest recht over een indrukwekkende grijze dame
heen, maar het nam die hindernis.
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Toen was er niets meer aan te doen. Voortaan zou er voor Arjens moeder, voor Arjen
en voor mij vlak naast elkaar een plaats moeten wezen onder de zon.
Wij trouwden. ‘Alles’ is misschien teveel gezegd, maar toch wel van alles en nog
wat bad ik voor Arjen over. Mijn goed gesalarieerde betrekking, mijn gezellige
kamer, mijn vrijheid, om maar het een en ander te noemen. Ik zette hem goedbereide
maaltijden voor. Ik liet hem tegen gewreven meubelen, gewassen en gesteven
gordijnen en smaakvol gearrangeerde bouquetten bloemen aankijken. Ik stopte zijn
sokken, verstelde zijn pyama's en, na me deugdelijk geoefend te hebben, zijn
overhemden. Ik hield een huishoudboekje bij.
En hij? Hij eiste méér.
Toen de eerste spin ons gezamenlijk levenspad kruiste, kon ik niet ogenblikkelijk
‘Arjen, Arjen, Arjen!’ roepen of ‘Arjen, dáár zit een spin’ zeggen, omdat ik mijn
keuze uit deze mogelijkheden nog bepalen moest. Van beide had ik, jong als ik was,
de onaangename consequenties reeds ervaren, maar op de woorden ‘Agaath, dáár
zit een spin’ uit de mond van de man, die mij bescherming bieden moest, had het
leven mij niet voorbereid.
Agaath, dáár zit een spin! Een beschuldigend uitgestrekte vinger.
En dat tegen mij, die dat insect eerder gezien had dan hij, uren eerder.
Tegen mij, die van alles en nog wat voor hem over had.
Tegen mij, die van jongsaf aan te teergevoelig ben geweest om hatelijkheden te
kunnen verdragen.
Tegen mij, die...
Er gingen mij op dat betekenisvolle ogenblik vele gedachten door mijn hoofd,
bittere en spijtige gedachten, maar ik sprak alleen de eerste van die gedachten uit.
- Dat wist ik al, dat daar een spin zat, zei ik.
- O, zei Arjen.
- Ik heb dat beest daar laten zitten, zei ik.
- Zo, zei Arjen.
- Hij zat mij niet in de weg, zei ik.
- Hij zit mij ook niet in de weg, zei Arjen. En hij haalde zijn stoel onder het
spinneweb bij het raam vandaan en zette hem bij de deur. Verder kon hij niet. Omdat
ik op dat ogenblik het gezelschap van Arjen even weinig apprecieerde als dat van
de spin, installeerde ik me bij de schoorsteen. Daarmede was de driehoek getrokken.
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Alle drie waren we uiterlijk onbewogen. De spin in haar hoek bij het raam leek
bovendien onaantastbaar, ik in mijn hoek bij de schoorsteen moet er wel onaandoenlijk
uitgezien hebben, Arjen in zijn hoek bij de deur was erbarmelijk, maar onuitstaanbaar
evengoed.
Het daarop volgend bezoek van Arjens moeder was niet onvoorzien, al was Arjen
niet thuis. Ik had van alles en nog wat aan de kamer gedaan, alleen geen telegram
Arnold, Arnold, Arnold verzonden, want dat verbood mijn trots.
- Agaath, dáár zit een spin, zei de moeder van Arjen. En ondanks haar
indrukwekkendheid antwoordde ik: Dat wist ik al.
Er moest een gemakkelijke stoel bij de schoorsteen neergezet worden, er moest
thee ingeschonken en water opgeschonken worden, er moest op de bel en op de
telefoon worden gelet, maar er kwàm toch een ogenblik, dat ik mij rustig nederzetten
kon. Tot zolang wachtte zij. Het waren eigenlijk schaamteloze woorden, en zij werden
op ongepast-beschuldigende toon uitgesproken, maar daar werd de bedoeling niet
minder duidelijk door. Arjen was báng voor spinnen. Toen hij klein was riep hij:
moeder, moeder, moeder, en later zei hij tegen zijn zuster: Aleid, dáár zit een spin!
en dan werden ze voor hem weggehaald. Dat was wat Arjens moeder te zeggen had.
En ik bad niets te zeggen. Dat ik óók bang voor spinnen was, had zij reeds die
eerste middag begrepen en wat deed het ter zake f Ik had iets te doen. Terwijl ik naar
het raam liep, dacht ik voor het laatst: Arnold, Arnold, Arnold en: Arthur, daar zit
een spin. Maar ik pakte de top van onze drieboekverhouding met eigen handen aan.
Toen ik de spin naar buiten gegooid had, lachte de moeder van de man, voor wie
ik alles over had, goedkeurend. Ze was een heel kleine en grijze, een heel venijnige
en een zeer tedere moeder. Zij was de moeder van Arjen. Mijn bart ging naar haar
uit.
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Vluchtige Notitiën
Democratie.
Zou er iets op tegen zijn wanneer we allemaal wat vrolijker door 't leven gingen? Ik
loop met Charlientje aan mijn hand, een Pa op Zondagmorgen, pas uit de kerk en
gisteravond nog in 't bad geweest. Ik kan het dus gemakkelijk vragen. We gaan naar
de hertjes toe. Charlientje draagt voor deze beesten een korst brood bij zich, die
echter zijn bestemming niet bereiken zal. We zijn nog maar halverwege de hertjes
en ze heeft de korst al méér dan halverwege opgesabbeld. Als ik haar gezichtje vol
kruimels zie, begin ik onwillekeurig aan democratie te denken. Dat is nu toch wel
een ding waarover iedereen zich van harte vrolijk kan maken. Natuurlijk moeten we
hartzeer hebben over Tsjecho-Slowakije. Natuurlijk ben ik ook nijdig op de Russen.
Man, wat ben ik nijdig. Maar daarvoor ben ik ook een oprechte democraat. En 't is
echt lekker lenteweer. Honderd passen voor me loopt onze buurman, chauffeur bij
de meelfabriek, met zijn zoontje, ook naar de hertjes, ook een democraat. En daar in
de zijstraat komt Jan Klapwijk aan, de fondsbode, met zijn tweeling, ook naar de
hertjes, ook een democraat. Mijnheer Schemering, de onderwijzer, staat in zijn tuintje
te roken. Niet naar de hertjes, maar evengoed een democraat. Hij groet met z'n pijp.
Roep maar: dag mijnheer Schemering, Charlientje. Eigenlijk wonen hier in alle
huizen democraten en op straat loopt niet anders. Sommigen gaan naar de hertjes,
anderen niet. Sommigen zijn gisteravond in 't bad geweest, anderen vanmorgen of
niet. Sommigen roken een pijp, anderen een sigaar of niet. Maar allemaal zijn ze
democraat. Mij dunkt, dat we nu ook wat vrolijker konden zijn. Ieder op de plaats
waar hij gesteld is, de chauffeur achter zijn stuurrad van de auto van de meelfabriek,
de fondsbode bij het geldophalen, de onderwijzer in de klas en in de vacantie, gij en
ik in onze gedichten en boekbesprekingen. Vooral met dit mooie weer. Zoals ik 't
voor mijzelf heb durven formuleren: De democratie geeft een twee drie, een vrolijk
gevoel in 's levens leuningstoel. Zo schrijden wij voort, chauffeur, fondsbode en
dichter, met onze kinderen, naar de hertjes toe, die wij door 't struweel reeds kunnen
onderscheiden. Als wij arriveren staat de buurman de beesten reeds te pesten met
een onvreetbaar stuk boomtak en zijn zoontje spuugt door het gaas. De tweeling van
Jan Klapwijk komt op lichte voetjes aangerend, in iedere hand een steen om naar de
kalkoen te gooien. Lollig, zo statig als dat beest wegloopt. Hij kent de tweeling al.
Gezellig is 't hier. Op 't grasveldje zijn jongens aan 't voetballen en roepen
onophoudelijk stommerd en rotzak tegen elkaar. Charlientje is klaargekomen met
haar korst. Haar gezicht zit nog voller met kruimels, maar ze verwijdert ze gedeeltelijk
met de rugkant van haar hand. Ze zegt: op, en haar lieve oogjes kijken me onschuldig
aan. Om het maar eens Bijbels uit te drukken: Ze wist haar mond af en ze zegt: Ik
heb geen ongerechtigheid gedaan. Me dunkt, al zijn we dan nijdig op de Russen, we
konden daarom toch wel, beschaamd door onze zegeningen, een tikje vrolijker door
't leven gaan.
v.d. S.
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Kritieken
Romans en novellen
J.W. Ooms, Schippersmelodie. Uitg. De Graafschap, Aalten, 1947.
De hoofdfiguur uit dit boek is de schippersknecht Bas Fuik, zoon van een landarbeider.
Van zijn moeder, die een schippersdochter was, heeft hij de liefde voor het water
geërfd en hij komt dan ook terecht, waar hij wezen moet: bij de binnenvaart. Alle
pogingen van mensen, zijn oude tante, die hem na de dood zijner ouders verzorgt,
het meisje van zijn hart, zijn redeloze, onsympathieke schoonvader-in-spe, zijn niet
bij machte, hem aan land in een ambacht te houden; hij tiert alleen op het water, met
een brokje bodem, een stukje deinend dek onder zijn voeten, en bij de eenvoudige
arbeid der binnenschipperij. Dit heeft hij in zoverre gemeen met de auteur, dat ook
diens hart bij voorkeur uitgaat naar het typisch Nederlandse bedrijf, waar hij intussen
ook veel van af weet; naar het merkwaardige volk - ik zou haast zeggen ‘ras’ - dat
zwerft over onze kanalen, vaarten, rivieren en zeeboezems, een vrachtje hier, een
vrachtje daar oppikkend en met zorg afleverend aan de haventjes der bestemming.
Zo het rivierleven, het gesukkel en ‘gedonder’ met schuit en lading, in weer en
wanweer te kunnen beschrijven, daar is meer voor nodig dan detailkennis van de
binnenscheepvaart, daar moet men liefde voor hebben, hartsgenegenheid tot de
mensen op en bij het water en hun doodgewone, onopvallende werkzaamheden. Die
warme interesse en diepe aandacht is bij Ooms opmerkelijk en voor zijn lezer
verkwikkend. Hij bedient zich graag, zij het niet opdringerig en hinderlijk, van het
idioom tussen Lek-en-Merwede, dat ligt hem ‘rechtevoort’ zo in de mond, maar hij
zou er ook buiten kunnen, het is geen foefje, geen gekunsteidheidje om wat regionale
sfeer te suggereren. Luister maar even: ‘Door de welhaast geruchtloze avond komt
een Bolnestorretje optuffen. Op het dek loopt een kefhondje heen en weer, een klein
meisje dribbelt er achteraan. Wat moet dat kind toch veel plezier hebben in haar
jonge leven... Het water - ah! de durende ruising van het water, een geluid gelijk in
een schelp gevangen zit. Het water is goed in zijn roerloosheid, zoals deze avond ach, wat is het water goed! -’ Of wanneer de tjalk, overvallen door de vorst, een
oppertje heeft gevondenaan een paar oude dalfpalen in de rietgorzen van de
uiterwaard, ergens tussen Schoonhoven en Willige-Langerak en daar beklemd ligt
met schipper, vrouw en knecht, dan ondergaat ge de ijzige grauwte van het bittere
wintertij, de verkleuming en het ongeduld van die stille, naar de lucht kijkende
mensen. Zie, het zijn deze fragmenten in het bijzonder, welke, voor mij althans, de
waarde van dit boek bepalen. Met de opbouw van het verhaal als zodanig,
‘hoe-ze-mekaar-toch-kregen’, heeft Ooms het kennelijk niet makkelijk gehad. De
insolvente schoonpapa van Ooms' romanheld moge dan speculeren... de schepper
van dit hypocritisch gedrocht is er ook niet vrij van gebleven. De Waterman van Van
Schendel verdrinkt, het is een natuurlijke dood; dat is met Bas Fuik, Ooms' waterman,
niet het geval: het is een gewelddadige dood, hij wordt verdronken - de schrijver
stond er bij en stak geen hand uit! - Maar iets anders. Het gezelschap, als godsdienstige
gemeenschapsvorm, wordt door Ooms bezien en beluisterd met modern-kerkelijk
oog en oor; zo komt het er slecht af en en het ‘spelonkievolkie’ wordt zelfs
geridiculiseerd en belachelijk gemaakt. A l s a u t e u r had hij dit goedkope succes
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moeten afwijzen en deze ‘zwarte-petjes-mannen’, gelijk hij ze noemt, met meer
begrip, piëteit en geestelijke reverentie dienen te naderen, want anders doen we deze
mensen onrecht.
Joh. v. H.

Henk de Weerd Legenden rondom Pontius Pilatus. Uitg. F.G. Kroonder,
Bussum.
Over de figuur van Christus' rechter, de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, worden
door de profane geschiedschrijvers, evenals door de evangelisten, slechts sobere
mededelingen gegeven. Des te meer heeft de legende zich met hem bezig gehouden.
Het ene verhaal fantaseert zijn bekering tot Christen, het andere zijn gruwelijk einde
als onbekeerlijk zondaar. Een vaste legendarische figuur is Pilatus dus niet geworden
en de Pilatus-legenden zijn zelden of nooit literair bewerkt. Een kunstenares als
Selma Lagerlöf bijvoorbeeld moet ze gekend hebben, maar zij heeft ze niet kunnen
gebruiken voor de romans
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en verhalen, die ze uit de in Palestina en Italië verzamelde stof heeft opgebouwd.
Dat dit materiaal voor de kunstenaar toch niet geheel waardeloos is, komt nog meer
in de zinvolle illustraties van Henk Krijger uit dan in de vrij rhetorische bewerking,
die Henk de Weerd aan de zeventien door hem verzamelde Pilatus-verhalen gaf.
De legendarische Pilatusfiguur moge voor de literatuur vrij onbelangrijk zijn. met
de historische figuur van Christus' rechter, zoals de Evangeliën hem tekenen, zal de
Christelijke Kerk zich door alle tijden heen blijven bezig houden. Over de Pontius
Pilatus uit onze belijdenis zijn in deze verhalen, en meer nog in de aantekeningen,
waarvan Henk de Weerd ze voorzag, waardevolle gegevens te vinden.
J.M. Vr.

Rein Brouwer, Het goud van Moslo. H.P. Leopolds Uitgevers-Mij. N.V.
Den Haag, 1947. Illustraties van Herman Dijkstra.
Het verhaal, spelend in de laatste bezettingsdagen, is rijk aan rumoer. Een Duits
soldaat pleegt een inbraak bij een Drentse boer en maakt zich, zij het na een afgrijselijk
gebakkelei, meester van de gouden sieraden van boer en boerin. De manier, waarop
de slimme Drent zijn schatten bij de juwelier-heler terugkrijgt, geeft aan het verhaal
een hoogst aannemelijke, bevredigende wending. De scène in de goudwinkel is een
uitstekend stukje toneel. Dijkstra brengt twee scherpe tekeningen bij. Een prettige,
fraai uitgevoerde Drentse novelle.
Joh. v. H.

Louis Golding, De glorie van Elsie Silver. Uitg. Joachimsthal, A'dam 1947.
Dit is een verschrikkelijk boek. Het geeft een beschrijving van de opstand van het
Ghetto van Warschau tegen de onderdrukkers en een, waarschijnlijk maar al te juist,
verslag van de gebeurtenissen, die tot die opstand leidden. Maar het knoopt die beide
vast aan de geschiedenis van een tegen dèze achtergrond nogal onbetekenende vrouw.
Elsie Silver, een Joodse artiste, is na een fortuinlijke toneelcarrière de vrouw van
een SS-generaal geworden, die het gedaan weet te krijgen, dat zij ‘Arisch’ wordt
verklaard. Een ‘ongeval’, haar man overkomen, lokt haar naar Warschau; om na de
dood van de generaal aan haar vijanden te ontkomen is het nodig, dat zij in het Ghetto
verdwijnt. Daar ziet zij voor haar ogen de gruwelen tegen weerloze vrouwen en
kinderen bedreven. Zij kiest dan vrijwillig de zijde van haar volk. Met de gehele
bevolking van het Ghetto komt zij om, maar voor haar dood beleeft zij de glorie van
de opstand.
Wie dit boek tot het einde toe gelezen heeft is het weinig belangwekkende begin
al lang vergeten. Het slot met het sobere en zakelijke relaas van het gebeurde om en
in het Ghetto zal hij nooit kunnen vergeten. Zulke dingen hebben mensen gedaan.
Zulke dingen hebben mensen doorstaan. Nog geen vijf jaar geleden...
J.M. Vr.
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Arthur Koestler, Dieven in de nacht. De Bezige Bij, Amsterdam.
Wanneer men dit boek van Koestler leest nadat men eerst ‘Nacht in de Middag’ heeft
gelezen, moet men, ik althans, deze teleurstelling verwerken, dat het tegenvalt wat
betreft de romancompositie. Deze was in ‘Nacht in de Middag’ met uiterst raffinement
en prachtig evenwicht opgebouwd. Dit is in ‘Dieven in de nacht’ niet het geval. De
band van dit boek is veel losser en slordiger. De artist in Koestler wordt hier telkens
op de achtergrond geschoven door de journalist en dit heeft zich in de compositie
gewroken. Deze teleurstelling wordt echter weer voor een goed deel gecompenseerd,
ten eerste door het feit, dat de stof, die Koestler behandelt, de toestanden in het
hedendaagse Palestina, zo mogelijk nog boeiender is dan die van ‘Nacht in de Middag’
en ten tweede hierdoor, dat men na het lezen van dit Palestina-boek, meer dan na het
lezen van het boek over de Russische volkscommissarisprocessen het geval is, dan
ook inderdaad enigszins geïnformeerd en zelfs objectief geïnformeerd is. Dat heeft
men dan aan de meer journalistieke inslag van het boek te danken. In ‘Nacht in de
Middag’ waren het allereerst de personen, de mensen, die ons interesseerden. Hier
zijn het de feiten, de gebeurtenissen, de problemen, hèt probleem.
Het boek behandelt de geschiedenis van ‘Ezra's toren’ een Joodse nederzetting,
die door vijf en twintig jonge mensen wordt gesticht in het Galilése land, vlak bij de
Syrische grens. Deze jonge mannen komen uit verschillende landen van Europa. Ze
gaan zich hier een nieuwe toekomst bouwen op de grondslag van wat men zou kunnen
noemen, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ze hebben hun strijd met de inwoners
van het land, vooral met de nationalistische
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Arabieren, maar eigenlijk evengoed met de Engelse bestuursambtenaren, die niet
weten, wat met hen aan te vangen. Met de Arabieren, de maatschappelijk volkomen
achterlijke inboorlingen, kunnen de Engelsen wel klaar komen, maar met deze
ontwikkelde, moderne, ijverige, vooruitstrevende blanken weten ze geen raad. Koestler
doet aan allen recht. Hij wekt althans de indruk, dat hij met een vlijmscherpe
objectiviteit het probleem naar alle zijden heeft blootgelegd. Niet voor niets heeft
hij als hoofdpersoon een Engelse half-jood gekozen, een man, die, hoewel met hart
en ziel de Joodse zaak toegedaan, zo zelfs, dat hij tenslotte terecht komt bij de Joodse
verzetsbeweging, toch onder de indruk blijft van het feit, dat, terwijl in andere rassen
de gebreken zijn verdund, die in het Joodse ras zijn geconcentreerd, zodat de Dode
Zee een volmaakt symbool voor hen is. Door de ogen van deze man laat Koestler,
wiens sympathieën ongetwijfeld bij de Joden liggen, als 't ware telkens zichzelf
corrigeren.
De Joodse commune is het middelpunt van dit boek. In deze kring van
intellectuelen, die nu boeren zijn geworden, worden in uitvoerige en scherpzinnige
gesprekken de problemen gesteld. Maar de schrijver brengt ons ook in de Palestijnse
milieus van Engelsen en Arabieren en hij voert een Amerikaans journalist in om de
typische Amerikaanse reactie op de verschillende toestanden te laten zien. En als wij
kennis maken met de Joodse verzetsbeweging, dan komen we beurtelings onder de
indruk van de onvermijdelijkheid, ja, van het goed recht, maar ook van de
verderfelijkheid daarvan. Kan een mens in dingen als deze inderdaad objectief zijn?
Ik geloof het niet. Ik geloof het ook van Koestler niet. Reeds het feit, dat hij de kunst
verstaat, discussies in te voeren, die zo geconstrueerd zijn, dat ze onze sympathie
van de een naar de andere spreker laten kaatseballen, zou ons achterdochtig moeten
maken. Dat wij toch, after all, aan deze achterdocht geen voet willen geven, bewijst
des schrijvers meesterschap. En de suggestie, die wij bekenden, ondanks misschien
een gemakkelijk bewijs van het tegendeel, dat wij, na het lezen van dit boek, over
het Palestijnse vraagstuk, enigszins objectief geïnformeerd zijn, kunnen wij zonder
schuld behouden. Het doet er niet zoveel toe of wij nu een meer of minder zuiver of
onzuiver inzicht hebben in de Palestijnse kwestie. Het gaat ook hier tenslotte weer
om de roerselen van het mensenhart en waar hij deze blootlegt, behoeven we geen
achterdocht jegens Koestler te koesteren. Heer, wat een wereld. Maar wij beginnen
er iets van te verstaan, dat Gij komen zult als een dief in de nacht.
v.d. S.

Jac. Scheurs M.S.C., Kroniek ener parochie, deel III. (De weg zijner zonen).
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, Brussel.
Dit is het laatste deel van een trilogie. De beide voorafgaande delen zijn: ‘De kraai
op de kruisbalk’ en ‘De mens en zijn schaduw’. Ik kan mij zeer goed voorstellen,
dat aandachtige lezers, beschikkend over tijd, geduld en voorliefde voor deze alleszins
voortreffelijke lectuur, Schreurs heel dankbaar zijn. Ook ik ben opnieuw onder de
indruk gekomen van zijn meesterlijke typering, fijnzinnige vertelkunst en stilistisch
vermogen, en ik kan niet nalaten, u hiervan enige voorbeelden te geven. Pastoor
Lumens celebreert de mis, terwijl kapelaan Van den Brande, die straks preken moet,
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door de sacristie ijsbeert met zijn preek in een blauw cahier op de rug. ‘Acht kleine
misdienaars liggen als een handvol canonici in herba rond het altaar uitgestrooid,
waarvan er één uit alle macht in het wierookvat blaast... Onder het evangelie, dat
door de celebrant met kracht en overtuiging wordt voorgedragen, komt de kapelaan
rustig de sacristie uit, knielt even voor het Allerheiligste en schrijdt ingetogen tussen
het volk door naar de preekstoel. Daar staat hij zo lang als hij is, met gevouwen
handen, gesloten ogen, roerloos te luisteren tot de stem van zijn pastoor verklonken
is. En nadat de gebruikelijke proclamanda en de gewijde teksten van epistel en
evangelie zijn voorgelezen, maken wij het vreemde, ontnuchterende van mijnheer
Louis van den Brande mee, dat deze Daniël in de leeuwenkuil, zoals Peter Tobben
(de postbode) hem in deernis gekenschetst heeft, ongeveer een half uur aan een stuk
met pijnlijk dichtgeknepen ogen en krampachtig saamgeklemde handen een woord
voor woord van buiten geleerde preek staat op te zeggen, terwijl hij toch armen en
handen genoeg aan het lijf heeft, zou men anders menen, voor ten minste een enkel
gebaar, en ook moed en durf genoeg om ten minste één man, zijn pastoor, die breed
en gelaten in het priesterkoor zit, in de ogen te kijken. Maar mis!’... Of dit sobere
citaat: ‘Vanavond - in de bosjes rond het kasteel slaan de nachtegalen - staat kapelaan
Odekerke voor zijn venster en ziet de nevel opkomen uit het water en over de
Maasweiden uiteenvloeien. De
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geneesheren hebben hem opgegeven als een verbruikt man, maar hij is tevreden en
gelukkig, en dat is genoeg. Hij poseert niet; er is trouwens niets belangrijks meer
aan hem; hij was nimmer een held en nog minder een heilige. Het is goed, zegt
kapelaan Odekerke, alles is goed. En hij sluit het venster.’ - Zie, lezers, dit is nu de
reden, waarom ik de literator Schreurs achting toedraag. Een ‘boeiend romanschrijver’
in de gangbare betekenis zal hij niet worden, hij is veel méér, maar hij heeft rustige
mensen nodig om naar hem te luisteren - en ach, waar worden die gevonden in dees
tijd! Wij zijn achtervolgden, voort-gejaagden - de wereld zit ons op de hielen...
Joh. v. H.

Ernest Hemingway. De laatste etappe. (A farewell to arms). Vert. Nico
Rost en Margo v. Rees. 2e druk. Uitgeverij De Magneet, Antwerpen en
de Nederlandse Keurboekerij N.V., Amsterdam.
De naam Hemingway is voldoende om een zeer goed boek te doen verwachten. Dit
boek is inderdaad knap geschreven, bovendien uitstekend vertaald. Aangrijpende
toestanden en gebeurtenissen beschrijvend, bedient H. zich van een specifiek
Amerikaanse, pseudo-naïeve uitdrukkingswijze, zo geraffineerd, dat hij de lezer
ontroert, terwijl hij hem tegelijk suggereert, dat z'n hoofdpersonen vrijwel onbewogen
blijven.
De roman speelt in 1917/'18 aan het Italiaans-Oostenrijkse front, waar een
Amerikaans vrijwilliger, officier bij de ambulancetroepen, zich verlieft op een Engelse
verpleegster. Na de ineenstorting van het front vlucht hij met haar naar Zwitserland
waar zij sterft na de geboorte van hun levenloos kind. Het gegeven is dus simpel. De
wijze waarop het is uitgewerkt echter meesterlijk. Een voorbeeld uit de beschrijving
van de verschrikkingen van de oorlog: Aymo is ‘bij vergissing’ door z'n landgenoten,
die hem voor een vijand aanzagen, uit een hinderlaag neergeschoten. Z'n vrienden
zetten hun vlucht voort, z'n lijk achterlatend. ‘“Vooruit dan maar,” zei Bonello... Ik
keek om. Aymo lag in de modder tegen de spoordijk op. Hij was nu heel klein, met
z'n armen recht langs z'n lijf; z'n benen met de puttees er om en de modderige
schoenen lagen tegen elkaar aan, en z'n kepie lag op zijn gezicht. Hij leek zo erg
dood. Het regende.’
De achteloze verhaaltrant is bij Hemingway het bewust gekozen middel.
Niemand zal echter een roman lezen zonder deze minder of meer te beleven.
Slechts dan wanneer de auteur er in slaagt dit te bereiken, verdient zijn product de
naam van kunstwerk. Deze waarheid behoort tot het criterium der artisticiteit. En
daardoor worden voor de Christen bij het lezen van dit boek moeilijkheden
opgeworpen. Keer op keer zal hij zich stoten, ook wanneer bekrompenheid en
kleinburgerlijkheid hem vreemd zijn. De omlijsting, het leven der frontsoldaten is
niet slechts realistisch. Ook dat waar het om gaat: de liefde tussen een man en een
vrouw. Volgens de vertaler ‘op magistrale wijze sereen verbeeld’ is ten diepste niet
anders dan ontucht. De wettelijke bekrachtiging van het huwelijk is een bagatel.
Tenslotte nog enige citaten, die spreken voor zichzelf en schrijnend het
hoofdbezwaar, de grote armoede en uitzichtloosheid in het licht stellen:
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Pag. 103: ‘Je kunt alleen maar in de kerk of op het stadhuis trouwen. We zijn
allang in het geheim getrouwd. Zie je, schat, als ik iets aan godsdienst deed zou het
me natuurlijk wel kunnen schelen. Maar daar doe ik niet aan.’
Voor voorlaatste pagina: ‘O, God, laat haar alsjeblieft niet dood gaan. Ik zal alles
doen als U haar niet dood laat gaan. Toe, alsjeblieft, lieve God, laat haar niet dood
gaan.’
Laatste pagina: (De vrouw is gestorven. De dokter zegt:)
‘Ik weet, dat er niets te zeggen valt. Ik kan U toch niet zeggen -’
‘Nee,’ zei ik, ‘er valt niets te zeggen.’
J.E.N.

Diversen
Jan Gerhard Toonder, De Schuld. Uitg. A.J.G. Strengholt's
Uitgevermaatschappij, Amsterdam.
Tijdens het lezen van dit lijvige werk dwaalden telkens mijn gedachten af naar een
schrift, dat nog ergens tussen mijn H.B.S.-spullen moet slingeren en dat tot titel
draagt: ‘De enige reddingsweg’, met als ondertitels: ‘proeve van een
maatschappijverbetering, hartekreten van twee jonge christen-socialisten’ Dit fraais
pleegde ik samen met de enige klasgenoot, die, evenals ik, wist te genieten van de
vrij dorre lessen in Staathuishoudkunde. De aanleiding tot dit afdwalen was mij zeer
duidelijk: In dit te bespreken boek sprak - neen, schreeuwde - een man, die het niet
tot rijpe volwassenheid kon brengen en wiens puberale fixatie onder de hoge druk
van de hongerwinter aan het daglicht trad. Het zou een koud kunstje
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zijn dit boek nog verder belachelijk te maken. De auteur smeekt echter in een apart
hoofdstuk ‘Aan de critici’ om serieus genomen te worden (ook dit kennen wij uit de
puberteit!). Welnu, laten wij het doen. De zaak, waar het om gaat is er ernstig genoeg
voor. Op elke bladzijde staat namelijk voor ons een door en door hopeloze man, die
niet weet waar hij het moet zoeken. Een man met veel critiek op misstanden in ‘kerk,
staat en maatschappij’, doch niet iemand, die in de misère wil blijven steken en
daarom richtlijnen voor herstelwerkzaamheden tracht te geven. Zijn grondgedachte
is, dat wij allen schuldig zijn aan deze ellende, doch deze ook door gezamenlijke
inspanning kunnen uitbannen. Het ergste, wat er op deze wereld bestaat is wel ‘dat
mens op mens loert en de een de ander verscheurt’. De kerken deugen niet, want zij
verprutsen tijd met haarkloverijen, de vrouwen deugen niet, want zij zijn oppervlakkig.
God deugt niet, want Hij geeft geen antwoord. Neen, aan het eind van het boek blijkt
de auteur te hebben ontdekt, dat Zijn antwoord zwijgen is, daar hij wacht op het
antwoord van de mens (in de vorm namelijk van een gezamenlijke inspanning).
De schrijver is bij dit alles zeer persoonlijk, daarom wil ik ook persoonlijk worden
en zijn verzoek, in het algemeen aan de critici en dus ook aan mij gedaan, inwilligen.
In trouwe, mijnheer Toonder, U ziet die hele ‘Schuld’ en dat hele antwoord en die
twistende kerken en die vrouwen en vooral ook God verkeerd. Niet in de laatste
plaats omdat U zichzelf verkeerd ziet. Heel uw boek gaat niet allereerst tegen al die
narigheden, doch gaat tegen U zelf. U doet niets anders dan binnenwereldse
moeilijkheden projecteren op de buitenwereld. En met de publicatie er van helpt U
niemand, misschien ook U zelf niet. Of dacht U heus, dat U ‘de vrouwen’ zou kunnen
verbeteren, wanneer U deze - inderdaad niet altijd even fijngevoelige - wezens een
serie vloeken naar heur keurig gecoiffeerde hoofdjes slingert? Zij zullen waarschijnlijk
alleen maar zeggen: ‘Wat een proleet’ of nog erger: ‘Die vent is gek’.
Ik geloof niet, dat U beide of een van beide bent. Maar U moet zich eens goed
bezinnen op het antwoord, dat God van U vraagt. Als U het juiste weet te vinden (en
dat kan ieder, die de Bijbel leest, dus U ook), dan pas zal alles ‘goed’ worden. Neen,
het aardse paradijs met een volmaakte ‘hulpe tegenover U’ zult U niet aanschouwen.
De pijn over de gescheurde Christenheid zult U nog eens zo zwaar gevoelen en U
zult ook hebben te wennen aan ‘oorlogen en geruchten van oorlogen’.
Want deze blijven even zeker als opstandige buien in uw en mijn hart.
Zeker, ik heb begrip voor uw moeilijkheden, ook ik weet hoe de Nederlandse man
tijdens die akelige hongerwinter moest optornen tegen minderwaardigheidsgevoelens,
welke die tijdens de rijpingsjaren schier in hevigheid overtroffen. Doch ‘al deze
dingen gaan voorbij’, en de opdracht tot het geloof blijft. Hopelijk bent U - en is de
lezer - door deze recensie tevreden gesteld. De bespreking was wat ongewoon. Doch
dat was het boek ook.
P.A.H.

Anton van Duinkerken, Waarom ik zo denk... Het katholieke leven van
1918 tot 1940. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1948.
Anton van Duinkerken is overtuigd aanhanger van de roomse geloofsleer, dus een
aanhanger van die synthese, die zich in het verleden een doodsvijand van Christus'
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kerk betoond heeft, en in de toekomst zulks zeer wel opnieuw kan doen. En wij
beseffen, dat deze toekomst thans aanzienlijk meer kans heeft een heden te worden
dan vóór tien jaar. Mr Dr Arn. Borret S.J. schreef in zijn Sociologie
(Roermond-Maaseik 1947) op p. 139: ‘Godsdienstvrijheid kan slechts worden
toegestaan wanneer de maatschappelijke omstandigheden uitwijzen, dat het verschil
in godsdienstbelijdenis minder nadelig is voor het gezamenlijk streven naar het in
die omstandigheden bereikbare algemeen volkswelzijn dan het verbod van andere
godsdiensten dan de éne ware, er bevorderlijk voor zou zijn; kan derhalve slechts
worden toegestaan aan de godsdienstige stelsels, waaruit de belijders de kracht en
de overtuiging putten om hun maatschappelijk leven te richten overeenkomstig de
heersende omstandigheden.’
Niettemin is Anton van Duinkerken een humaan en beminnelijk man; sommigen,
die al spoedig kleurenblind plegen te worden, wanneer ze het woord ‘rooms’ horen,
plegen deze roomse geleerde en dichter te waarderen. Hij heeft een vermogen tot
waardering van geheel anders levenden, en waarlijk niet alleen maar anders
denkenden, getoond, dat misschien alleen wordt geëvenaard door zijn onvervaarde
critiek op figuren uit zijn eigen kring - al is deze kring

Ontmoeting. Jaargang 2

334
dan ook breed en uitermate gecompliceerd.
Anton van Duinkerken schrijft mooi Nederlands. Als dichter en denker is zijn
betekenis zodanig, dat zij niet nadrukkelijk vermeld behoeft te worden.
In Waarom ik zo denk... heeft de auteur herdrukken van verschillende essays
gegeven uit de genoemde jaren en enkele nog niet gepubliceerde opstellen. Zij
bestrijken een breed terrein: Carnaval, politiek, litteratuurhistorie, kerkgeschiedenis,
cultuurphilosophische beschouwingen: het meest dichterlijk is wel het eerste opstel,
Verdediging van Carnaval. Maar ook elders ontbreken het poëtisch geluid en de
artistieke visie nimmer, en ook dit zo lyrische opstel over het feest is gedragen door
een bezonken wijsbegeerte en een eerbiedwekkende kennis van geschiedenis en
letterkunde.
Dit boek stelt de lezer eisen, en geeft hem veel, indien hij niet tegen gezette lectuur
opziet. Het is een rijk en verrijkend boek.
Maar dit alles rust op synthese.
Elke synthese wil het onmogelijke en ongeoorloofde. Namelijk: een enge
verbinding maken tussen het Woord Gods en het woord des mensen, dat daartegen
in gaat. Geen wonder, dat dit bijwijlen tot resultaat heeft een gestileerd heidendom,
al is het waar, dat de stijl zijn christelijke oorsprong blijft verraden. Zo gemakkelijk
het is, een belijnde omschrijving te geven van wat we onder synthese in wijsgerige
zin verstaan, en vervolgens deze omschrijving te illustreren met voorbeelden uit de
geschiedenis, zo moeilijk wordt het een uit synthese gegroeid werk in zijn eigen
karakter te beschrijven. Immers: wat inderdaad recht heeft op de benaming
synthese-werk is niet zelden nog wel wat anders ook. We mogen dan niet te spoedig
zeggen: kijk, op diverse plaatsen is deze auteur buiten zijn schema gesprongen; het
zou wel eens kunnen zijn, dat juist die plaatsen ten nauwste samenhangen met de
minst aanvaardbare uit hetzelfde oeuvre.
Ik ken geen boek, dat zo moeilijk te typeren is als dit boek van Anton van
Duinkerken. Het is niet een christelijk boek, al vindt elk Christen er veel in dat hem
bouwt. Van de opstanding des vleses heeft de auteur een voorstelling, die op essentiële
punten van de Schrift afwijkt. Omtrent de mogelijkheid van christelijke cultuur
vinden we naast opmerkingen van geweldige wijdheid en diepte tot onze verbijstering
ook goedkoopheden, die geen piepjong kapelaantje hem verbeteren zou. Dit boek
geeft volstrekt geen gechristianiseerd paganisme.
Zullen we Anton van Duinkerken prijzen, omdat hij Roomse wantoestanden zo
grappig durft hekelen? Zullen we ons laten verleiden tot de goedkope en grandioos
onware opmerking, dat dit boek ‘boven partijen’ staat, hetzij in kerkelijke of
philosophische zin? Zullen we het maar gemakshalve een echt levend en ernstig,
eerlijk en fris boek noemen? Het is een boek vol verrassingen, en een boek met een
verborgenheid. Alles wat de, in de calvinist moeilijk uitroeibare, antipapist in dit
werk doet gnuiven, is onverbrekelijk verbonden met oer-Roomse gedachten en
gevoelens. Deze dichter zoekt, omdat hij gevonden heeft en strijdt omdat hij zich
overwinnaar voelt. Elke vermeerdering van Roomse machtsbegeerte moet hem een
bitterheid zijn, maar hij is mede verantwoordelijk.
Het Roomse leven heeft veel, elkander soms pijnlijk weersprekende, aspecten. De
opstellenbundel van Anton van Duinkerken overtuigt ons van twee dingen: ten eerste
hiervan, dat, wat de calvinist op Rome tegen heeft, niet vergeten mag worden; en
ten tweede van het feit, dat daarmee het laatste woord nog niet is gezegd. Want in
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het merkwaardig oeuvre van deze dichter ligt een verleden weerspiegeld, dat
grotendeels zonden van vaderen betekent, die niet willen sterven in hun kinderen;
en er ligt een kiem van waarschijnlijke toekomst in, die evenzeer weldadige als
huiveringwekkende zijden heeft. Die toekomst is ons verborgen, en dit is de
verborgenheid van dit boek.
K.J. Popma.

S. Vestdijk, ‘De toekomst der Religie’. Uitg.: Van Loghum Slaterus,
Arnhem.
Even aarzelend beginnend met de bespreking van dit werk als het gretig gelezen
hebbend, realiseer ik mij, dat op drie manieren aan de eigenlijke opdracht zou kunnen
worden ontkomen, zonder dat een bespreking - vergeleken met wat momenteel op
dit gebied wordt geleverd - van afkeurenswaardig gehalte zou ontstaan.
Ten eerste zou er een louter formele critiek te schrijven zijn op de wijze van een
met behulp van de resultaten der Wijsbegeerte der Wetsidee handig classificeren van
de auteur en zijn geestelijke vaders in de vele categorieën van ‘het afvallige denken’,
zoals dat steeds
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meer usance dreigt te worden in de kringen van de tweede generatie der
neo-calvinistische filosofie-bedrijvers. Zowel de uitsluitend formalistische en
intellectualistische werkwijze als de antithetische ‘Unverfrorenheitsblödsinn’ er van
doen mij van deze voor de hand liggende methode afzien.
Ten tweede ware er een gevoelsmatige critiek op de auteur uit te brengen, flink
doorspekt met ‘treffende’ Schriftplaatsen over ‘ijdele wetenschap’, ‘onbekeerlijkheid
des harten’, ‘ziende blind zijn’, etc. Doch ook deze bejegeningsvorm, hoewel zij als
de eerste de aantrekkelijkheid moge bezitten van gecodificeerde Christelijkheid, wijs
ik af als zijnde onrechtvaardig jegens de auteur, die achter zijn eerste gezicht van
hoogmoedig relativist een tweede verbergt van een eerlijk zoeker.
De derde manier is wellicht nog het meest attractief, niet het minst door de
onderduikingsmogelijkheid in de collectiviteit der hedenlaagse betuttelaars, nl. het
leveren van een journalistieke beprating, opgesierd met even onverantwoord als
bijdehand gekozen citaten uit Ter Braak en Sartre, waarbij natuurlijk het aan de eerste
ontleende ‘duivelskunstenaar’ als knal-effect in de woordenkraam niet mag ontbreken.
Een journalistieke reactie is echter absoluut ondermaats jegens de journalist-criticus
van ‘Muiterij tegen het etmaal’. Er is m.i. maar één manier van bespreken mogelijk
en dat is die, wanneer men de auteur recht doet, dat is hem ernstig neemt.
Dat betekent ten eerste, dat men hem als genie erkent (zonder dat men zich hierdoor
van critiek onthoudt!) en ten tweede, dat men bij deze supereclecticus speurt naar
de houding, die zijn ‘ik’ tegenover de dialectiek zijns geestes aanneemt. Want dat
wij hier met een werkelijk genie te doen hebben staat voor mij vast. Na lezing van
dit werk namelijk staat deze ongelooflijk veelzijdige scepticus voor ons als een zeer
eenzaam mens, die alleen maar met zichzelf kan converseren en dit honderden
bladzijden achtereen doet, themata opnemend en variërend ad infinitum.
Voor een bespreking van de genoemde punten (het genie zijn en de houding van
het ‘ik’) plus het leveren van een gefundeerde critiek op de inhoud van het lijvige
werk zijn echter de touwen van de ring, waarin de boksmatch tussen auteur en
recensent zou moeten plaats vinden, wanneer deze ring een recensie is, veel te nauw
gespannen. En het is voor de toeschouwers geen verheffend gezicht de partijen
voortdurend slechts ‘clinch’ te zien staan.
Daarom hoop ik op het ruimere vlak van een essay op dit werk terug te komen,
mogelijk binnenkort.
Thans laat ik het bij de opmerking, dat ik na lezing van dit werk er opnieuw en
sterk aan ben herinnerd, dat het enige wat ons van ‘de wereld’ scheidt ons geloof is.
Tot deze oude waarheid zullen wij moeten terugkeren.
Alleen met dit ‘minimalisme’ heeft het Christendom als religie toekomstkansen.
Want God slaat alle ‘maximaliserende’ toevoegsels van platonische of andere aard
uit onze handen. Als dat niet door de ‘rechte stok’ van de woordbediening geschiedt,
dan door ‘kromme stokken’ als Nietzsche, Ter Braak en nu Vestdijk.
Want deze drie grote geesten treffen niet met hun werken het Christelijk geloof
in zijn hartader, doch alleen een verketterd Christendom, stoelend op Plato's dualisme,
zoals de Lutherse kerk dank zij Melanchton's syncretisme en ten onzent de
Doopgezinde gemeenten (waaruit de twee laatst genoemde beide voortkomen)
vertonen. Wie echter enigszins het Nederlandse Calvinisme kent zal zich wel wachten
na deze ‘opluchting’ ogenblikkelijk het sein op ‘veilig’ te zetten.
P.A.H.
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Naar aanleiding van de duivel
Denis de Rougemont, Het aandeel van de Duivel. Holland U.M., A'dam,
z.j. Vertaling Agaath van Ree.
C.S. Lewis, Brieven uit de Hel. Uitg. W. ten Have, A'dam, '47. Vertaling
J.A. Schreuder.
‘Want de mensen mogen er nooit achter komen, dat alle grote moralisten door de
Vijand worden gezonden niet om hun wat nieuws te leren, maar om hen aan iets te
herinneren.’ Deze vreemde zin, ontleend aan het werkje van Lewis, komt uit de pen
van een duivel en is dus duivels, niet naar de inhoud maar naar de verdraaiing. Wie
deze verdraaiing van God tot Vijand onderkent, kan dus de zin goed lezen. En dan
typeert ze tevens het werk en de bedoeling van beide bovengenoemde schrijvers. Zij
komen ons aan iets herinneren en, gewaarschuwd, herkennen we de Duivel achter
onze schouder. De methode van beide schrijvers is volkomen verschillend maar hun
onderwerp is eender en
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zo is een bespreking onder een zelfde opschrift wel verantwoord.
Beide boeken werden voor 't eerst gepubliceerd in 1942, in het grauwst van de
oorlog. Beide houden zich bezig met het leven in het stadium van beslissing, hier en
nu, het leven, dat altijd op God betrokken is en de Duivel tot zich trekt of in zich
heeft. De R. dringt met zijn scherpzinnige analyse tot dit leven door - hij is de denker
-, Lewis gaat er vanuit, hij is de verbeelder.
De R. komt dus op het terrein der velen, die iets betogen of verkondigen. Hij is
op de roezemoezige markt de lekepreker, gemeden door secure theologen, gezocht
door allen, die in zijn woorden een boodschap beluisteren. Wat De R. doet is
aangrijpen (Denken met de handen), door de scheppende daad stoten op het
wezenlijke. Het is tegelijk een zich conformeren aan Gods scheppende daad, het is
dus gehoorzaamheid. Uit dit program vloeit voort, dat De R. het christen zijn altijd
terugvoert tot actie. Dit lijkt versimpeling en activisme, het ìs vereenvoudiging en
bewust gemaakte verantwoordelijkheid. Aldus vereenvoudigend schetst hij de Duivel
als degene, die zich verbergt achter zijn eigen beeld, die incognito leeft en daarin
voorlopig triompheert. De R.'s opzet is daarom juist hem te ontdekken in zijn
vermomming. Hij ziet tweeërlei vermomming: de Duivel als Hitler, de Duivel in
onze democratische zeden, in onze deugden. Satan is de grote parasiet. Zijn
werkterrein is het goede, dat hij verkeert, zijn werk is ontschepping, zijn object is de
mens, die door zijn vrijheid zondigen kan.
De R.'s essay is geschreven met die Franse helderheid en die christelijke durf, die
op details tot tegenspraak lokt en toch ook stimulerend werkt en de details doet
vergeten. De schrijver zou geen consequent denker zijn wanneer niet in dit boek zijn
vorige gestaffeld waren. En zo vindt men hier in verkorte, soms al te verkorte vorm,
zijn voornaamste vroegere werk weer.
Lewis heeft de indirecte methode gekozen en een verhaal in brieven geschreven.
In zijn voorstelling is de duivelenwereld een soort vijfde colonne van verleiders,
levend in een totalitair systeem met als program: eten, d.w.z. aan zich trekken, of
gegeten worden, hèt devies van Onze Vader Beneden. Succes of mislukking worden
automatisch beloond of gestraft. Een oom, Schroefstrik geheten, geeft aan zijn neef,
een adspirant verleider, aanwijzingen hoe te werk te gaan. Die oom is op zijn manier
een groot mensenkenner en tamelijk wel op de hoogte van het systeem en de
bedoelingen van de Vijand. Maar het fijne weet hij toch niet: waarom heeft de Vijand
die haarloze tweevoeter geschapen, waarom en hoe heeft Hij hem lief? Wat is liefde?
Wat vergeving? Schroefstriks schriftelijke lessen spelen zodoende ongewild op het
Fernwerk van Gods genade. Of, zoals Mr Kist in een woord vooraf, het formuleert:
het negatief levert door ontwikkeling het positief, precies als in de photografie. (Men
vindt ditzelfde beeld bij De R. op bldz. 31). Schroefstriks onderwijs kenmerkt zich
door de hevige, dynamische spanning van een gevecht. Deze spanning, met sobere
middelen sterk gesuggereerd, treedt in de plaats van de intrigue in een gewone roman.
Het verhaal is, op zijn literaire merites alleen al beoordeeld, zo verrassend goed,
omdat het uitgekomen is boven het vorm-inhoud schema (dát wil de schrijver
vertellen, zó heeft hij het gedaan), boven de allegorie zelfs. Vergeleken met Bunyans
werk is hier de allegorie kunstig en eenvoudig tegelijk weggestopt in het briefschema,
dat de waarde heeft van een apriori. Deze meesterlijk eenvoudige oplossing brengt
het verhaal op het plan der gewone beschrijvingskunst, en voldoet zo aan moderne
behoeften, terwijl de achtergrond, het apriori, voortdurend herinnert aan de beslissende
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betekenis van het dagelijks gebeuren. Soms komt het stijve, houterige, dat de allegorie
voor onze moderne begrippen heeft, voor de dag in een al te rationalistische
tegenstelling van het negatieve werk des duivels tegenover Gods werk en plan. De
duivel laat zich te makkelijk in de kaart kijken, hij speelt op het toneel te veel naar
het publiek toe.
Lewis' opvatting over de waarde van het natuurlijke, van de kennis, van de vrije
wil, staat een eindweegs af van onze continentale problematiek, werkt soms verrassend
maar stemt ook wel critisch. De als geheel uitstekend geslaagde maar toch wel erg
vrijpostige vertaling draagt hiertoe nog bij. (De vertaling van the Irresistible and the
Indisputable in de 8e brief!)
Lewis' werk - met verlangen zien we uit naar de vertaling van ‘The great Divorce’
- is een prachtig staaltje van die kunst die christelijk heten mag nièt omdat ze in een
christelijk milieu speelt, maar omdat de leer van Christus, d.i. Gods werkelijkheid,
wordt getekend in dwingend verband met en beslag leggend op onze in wanhoop en
illusies verloren wereld.
Ou.
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[Ontmoeting 1948, nummer 8]
K. Heeroma
Wilma 75 jaar
Toen Wilma 70 werd, zaten we midden in de oorlog. De Christelijke Auteurskring
had zichzelf officieel ontbonden om geen gevaar te lopen van ingelijfd te worden bij
de ‘Cultuurkamer’. De frontlijn van de geestelijke strijd begon zich duidelijker af te
tekenen. Wij hadden verschillende malen vergaderd om onze houding tegenover de
‘Cultuurkamer’ te bepalen en wisten nu waar wij hadden te staan en wat wij hadden
te doen. Wilma had die vergaderingen niet bezocht, maar wist niettemin beter dan
een van ons waar zij stond en wat zij moest doen. Zij, in haar Beekbergse
eenzaamheid, had altijd in de frontlijn van de geestelijke strijd gestaan. Het was
waarlijk niet nodig een deputatie naar haar toe te sturen om haar te overreden. Zij
was geen aarzelende volgeling die door een meerderheid meegesleept moest worden,
maar een voorganster die de overtuiging had van haar profetische visie. Dat voelden
wij eigenlijk allemaal intuïtief in die tijd: Wilma is een der onzen, Wilma gaat ons
voor. Toen dan ook op een van de clandestiene vergaderingen van de ontbonden
Auteurskring - het was op de kamer van Jan de Groot - het plan geopperd werd om
Wilma op haar 70ste verjaardag te huldigen, was dit onmiddellijk de meest
vanzelfsprekende zaak ter wereld. Een feest om Wilma heen was immers ons aller
feest? Welke tegenstellingen er ook overigens tussen ons mochten bestaan - en ik
verklap geen geheim als ik zeg dát ze inderdaad bestonden -, in Wilma waren wij
allen een. Er werd een Liber Amicorum samengesteld, waaraan de meest
uiteenlopende mensen meewerkten, en een deputatie van eveneens zeer uiteenlopende
mensen is op 14 Mei 1943 naar Beekbergen getogen om haar dit vriendenboek aan
te bieden. Ik heb zelf de eer gehad deel te mogen uitmaken van deze deputatie, met
Piet Korthuys, Bert Bakker en Jan de Groot - zo juist weer vrij uit de Duitse
gevangenschap -, en als ik aan deze verjaardagsviering in Beekbergen terugdenk, is
het als aan een hoogtepunt in mijn eigen leven. Er werd een lange tafel gezet op het
weitje achter Wilma's huis en onder de blauwe lucht aten wij daar tezamen met wie
er maar mochten gekomen zijn als gasten van haar feest, nadat zij de zegen had
gevraagd aan de Vader in de hemelen. Nooit heb ik zo de heiligheid gevoeld van het
‘gewone’ gemeenschapsmaal. Buiten ons woedde de
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oorlog, maar wij zaten daar in de vredige natuur met Wilma in ons midden, en
vergaten onze ruzies en tegenstellingen, in de wereld maar niet van de wereld, als
Gods heilige gemeente. De volgende dag werd alles in Amersfoort nog eens wat
groter overgedaan, in een genodigde kring van schrijvers en lezers, uitgevers en
boekhandelaars. Voor degenen die er de vorige dag bij waren geweest, was deze
meer officiële huldiging iets als een teleurstelling, want zij zaten nog met hun
gedachten op het Beekbergse weitje. Maar Wilma bracht toch ook hier in Amersfoort
haar eigen sfeer mee, zij was toch ook hier het krachtcentrum waardoor alle
aanwezigen werden gesterkt voor de strijd die hen in de wereld wachtte.
Voor mij staat dit stille, glorieuze feest op een zeer centrale plaats in de strijd die
de Christelijke schrijvers in de bezettingstijd hebben gestreden voor de vrijheid van
Kerk en Volk, voor de vrijheid der profetie. Het gedicht dat ik bij die gelegenheid
heb geschreven is een van de kernpunten van mijn bundel Vuur en Wind. Sommige
critici hebben mij verweten dat ik dit gedicht heb opgenomen en zij kunnen daarmee
van hun standpunt wel gelijk hebben, maar het is niettemin onmisbaar in de bundel.
Immers Vuur en Wind moet voor mij altijd gebonden blijven aan en heenwijzen naar
Wilma's Liber Amicorum. Het is een van die toevalligheden die geen toevalligheden
zijn dat de gedachte aan Vuur en Wind het eerst is uitgesproken terwijl wij als
‘commissie van vier’ op Wilma's verjaardag langs de spoorlijn terug wandelden naar
het station van Beekbergen. Wilma verpersoonlijkte het geestelijk verzet in zijn
zuiverste, heiligste vorm, omdat zij de zuiverste, - ja, waarom zou ik het woord niet
uitspreken? - omdat zij de heiligste onder ons was. Nu zij het voorrecht mag beleven
om nog in het volle bezit van haar geestkracht ook haar 75ste verjaardag te mogen
vieren, wil ik dit alles nog eens in herinnering brengen. Want wij vergeten zo gauw.
Het verzet is voor de meesten van ons een afgesloten intermezzo en wij haasten ons
op de oude voet door te gaan. Daarom zij het hier bij Wilma's openlijke huldiging
met nadruk herzegd: niets dan verzet, dan strijd om de zuivere gemeenschap en het
zuivere profetische woord, is de zin en de grondslag van de hele
Christelijk-letterkundige beweging geweest en alleen een figuur als Wilma heeft het
bestaan van een dergelijke beweging kunnen rechtvaardigen. De Christelijke literatuur
is, voorzover zij ooit uitkwam boven de verzamelde prestaties van een aantal literaire
lieden uit kerkelijke milieus die een belangengemeenschap ter verbetering van de
afzetmogelijkheden hadden aangegaan, niet anders dan verzetsliteratuur geweest.
De verzets-
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literatuur van de bezettingstijd ligt geheel in het verlengde van de vooroorlogse
groepsliteraturen.
Ik dwaal met dit alles alleen maar schijnbaar af van de figuur van Wilma. De
literaire problematiek van haar gestalte is namelijk dezelfde als die van de
verzetsliteratuur. Toen de literaire critici na de oorlog weer aan het woord kwamen,
záten ze een beetje met die verzetsliteratuur. Zij wilden er natuurlijk wel enige
aandacht aan schenken, maar toch liefst niet al te veel, want literair gesproken was
het meeste in hun ogen maar zeer matig. De auteurs konden sympathieke jongens
geweest zijn, maar schrijven was hun vak niet. Op dezelfde manier zitten nu nog
steeds vele literaire critici met Wilma. Zij willen, voorzover zij haar niet persoonlijk
kennen, graag geloven dat zij een vrome oude dame is, maar zij vinden haar nu
eenmaal geen groot schrijfster. De gangbare literaire kritiek en literaire
geschiedschrijving kan echter noch aan de verzetsliteratuur, noch aan de boeken van
Wilma wezenlijk recht doen. Hiermee wil ik helemaal niet gaan verdedigen dat de
verzetsliteratuur uit louter meesterwerken bestaat of dat Wilma toch wel degelijk
een bijzonder groot schrijfster is, ik wil alleen maar vaststellen dat de basis van de
oordeelsvorming bij de meeste literaire deskundigen te smal is.
Men kan de verzetsgedichten classificeren naar verschillende typen van poëtische
vormgeving en dan uitmaken of zij al dan niet geslaagde exemplaren van hun type
zijn. Maar men vergeet daarbij dat deze gedichten in hun tijd de zeer bijzondere
functie hebben gehad, dat zij een gemeenschap hebben gebouwd. Zo kan men ook
Wilma's verhalen literair-technisch classificeren als exemplaren van een bepaald
genre, maar men vergeet dan dat dit verhalen zijn waardoor een heilige haar mirakels
heeft verricht. Het grootste van alle door Wilma verrichte mirakels is wel dat zij
evenals de verzetsliteratuur, maar op veel diepere wijze, gemeenschap heeft gesticht.
Wilma is, van haar eerste optreden als schrijfster af, bekleed geweest met het
bijzondere pastoraat der verbeelding en haar lezers hebben allerminst een willekeurig
en onverschillig publiek gevormd, maar zijn de schapen geweest die zij hoedde en
weidde. Zij is het middelpunt van een gemeente geweest uit wier opdracht zij heeft
geschreven. De gestalten van haar boeken zijn ook - wel verre van willekeurig en
onverschillig materiaal waarmee een schrijver kan doen wat hij wil - aan haar pastoraat
toevertrouwde mensenzielen geweest die zij heen mocht leiden naar de verlossing,
tot een exempel voor velen. Daarom komen de, trouwens zeldzame, gestalten die
verloren gaan nooit aan hun trek in Wilma's boeken. Haar artistiek scheppen is niet
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los te maken van haar pastoraal meestrijden. Wie dit alles over het hoofd ziet en
enkel maar constateert dat Wilma's uitbeeldingstalent beperkt is tot een bepaald type
van mensen, begrijpt niets van de grondslag van haar creatieve persoonlijkheid en
heeft eigenlijk niet het recht haar te beoordelen zomin als een willekeurig literair
deskundige, die buiten de geestelijke strijd van het verzet heeft gestaan, het recht
heeft om verzetsliteratuur te beoordelen.
Er is niet alleen een dichterschap in de gemeente, maar ook een richterschap. Het
oordelen kan nooit alleen bestaan in een literair-technisch classificeren. Ieder die
oordeelt moet dat doen met de bazuin van het laatste gericht in zijn oren. Het woord:
‘oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt’ is een waarschuwing ook tegen een
te smalle, ‘technische’ grondslag van ons literaire oordeel. Dat wil natuurlijk helemaal
niet zeggen dat we naast een ‘esthetisch’ ook een ‘ethisch’ oordeel zouden moeten
hanteren, zoals dat vroeger in Christelijk-literaire kringen wel eens geëist werd, want
een ethisch oordeel is in zijn soort even smal en ‘technisch’ als een esthetisch oordeel.
Maar het wil zeggen dat wij, als wij oordelen, de scheppende persoonlijkheid moeten
zien in haar totaliteit zoals zij zich verwezenlijkt uit en tot de scheppende
gemeenschap, dat is de gemeente. De Heer der gemeente is ook de Heer van ons
oordeel, de Heer der literaire critiek, de Heer der literatuurgeschiedenis. En als deze
Heer het oordeel der geschiedenis oordeelt, zullen vele eersten de laatsten blijken te
zijn en vele laatsten de eersten.
Zeker, niet alles wat Wilma geschreven heeft is even mooi of even belangrijk.
Maar de maatstaf van belangrijk of onbelangrijk is bij iemand die in zo sterke mate
een dichter in de gemeente is geweest als zij, anders dan bij de gemiddelde, wereldse
beoefenaar der schrijfkunst. En alleen wie met haar in de gemeente staat, kan die
maatstaf zuiver toepassen. Dit moge ik als wenk geven aan de toekomstige
geschiedschrijver van de Christelijk-literaire beweging: Wilma's plaats en betekenis
is veel belangrijker dan men zo oppervlakkig uit haar teksten kan aflezen, want die
teksten bezitten een geestelijke kracht en geladenheid die men alleen kan voelen
wanneer men doordringt tot haar gehele scheppende persoonlijkheid. Wilma draagt
de gemeente echter niet alleen meer dan zij die in de ogen van de wereld literair
belangrijker zijn, maar ook meer dan de figuren die in de ogen der gemeente zelf
rechtzinniger in de leer zijn. Want Wilma is een profetische gestalte en profeten
hebben niet alleen de geringschatting der wereld, maar dikwijls ook nog het
onverstand der traditionele Kerk te verduren. Het geldt vandaag niet minder dan
vroeger dat de steen die de
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bouwlieden hebben verworpen door God tot een hoofd des hoeks wordt gesteld.
Wilma, onze grijze zuster, onze herderlijke vriendin, is de kluizenaarster van de
Neumshutte, de heilige van Beekbergen, naar wie wij ieder op onze beurt een
bedevaart doen om er beter vandaan te komen. Zij, wier literaire betekenis door
sommigen wordt betwijfeld, wier ‘theologie’ door anderen bedenkelijk wordt
gevonden, is inderdaad de stille, revolutionnerende, profetische kracht waardoor er
in de Christelijk-literaire wereld toch nog iets als een waarachtige gemeente voelbaar
kan zijn. Wij gaan haar feest vieren, allen zonder uitzondering, omdat het ons eigen
feest is, het feest van de gemeente. Vijf en zeventig jaar is zij geworden, maar zoals
zij in de wereld niet van de wereld is, zo is zij ook in de tijd niet van de tijd. Zij
verkeert onder ons als ons aller hemelse tijdgenoot, als het levende teken van de
opstanding van het vlees, heenwijzend naar onze grote Heer en Broeder.
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Nel Veerman
Aan Wilma
Voorbij de ruimte en net glooiend land
Waarboven dunne voorjaarsnevel hing,
En op de akkers soms van kant tot kant
De trage trek van ploeg en paarden ging,
Werd in de luwte van een heuvelrug
De stilte vol van een geheimenis,
Een vredig suizelen doorvoer de lucht
Rondom de plek, waar ik uw woning wist.
Schijnbaar verborgen woont gij, die zo licht
Door zoveel zekerheid van liefde zijt,
Dat op uw schijnen veler oog zich richt
En veler weg tot aan uw vensters leidt.
Hier blonk mij in uw handen weer de schat
Die in mijn hand zo angstig was geklemd,
Dat ik de volle vreugde niet bezat
Waartoe de Gever Zelf hem heeft bestemd.
Nu, dankbaar met u, zing ik het verblijd:
In Christus is zo grote overvloed
Dat wie Hem aanziet, reeds in arbeidstijd
In 't wit van Zondagskind zich kleden moet.
Zijn gaven, die ik telkens weer vergat
Hervond ik in hun eindeloos gewin,
Rijk aan een nooit ten eind te tellen schat
Zie ik opnieuw Gods wonderwereld in.
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Wilma
Mens!
Meneertje...
Mijnheer Servaas, John Servaas...
Iedereen in de boerenbuurtschap weet, dat dit zijn eigenlijke naam is, en toch
spreekt iedereen hardnekkig van hem, als van ‘meneertje’; misschien om de weifeling
in zijn wezen, die hem niettegenstaande zijn roep van geleerdheid toch tot een van
de hulpelozen in het leven maakt.
Zijn enige broer is predikant en hij was zelf op weg het te worden, hij was al dicht
bij het eindpunt, toen de ellende van de wereldoorlog hem zo deed verdwalen, dat
hij in een zenuwinrichting moest worden opgenomen.
Nu is hij weer vrij en sedert drie jaren in de kost bij de boer van de Hazekamp om
zo mogelijk weer volkomen gezond te worden. De buurt bedoelt geen kwaad als ze
hem ‘Meneertje’ noemt. Ze ziet hem eenvoudig zo en het gerucht, dat hij een tijdlang
echt krankzinnig geweest moet zijn, verleent hem een zekere angstige waardigheid.
‘Met zo'n mense motte wiej veurzichtig zijn,’ zegt de boerin van de Hazekamp en
ze duldt nooit dat iemand Meneertje lastig valt of hem niet behandelt ‘zoas biej zien
stand heurt’, want er wordt goed voor hem betaald.
John Servaas was werkelijk jarenlang uitgeschakeld. Het vreselijk gebeuren in die
waanzinnige strijd tussen volk en volk schokte hem dermate, dat hij het stuur over
zichzelf verloor.
‘Waarom lees je dan ook al die narigheden,’ waarschuwde zijn broer, ‘als je er
niet tegen kunt, moet je het eenvoudig laten! Een mens wordt nooit geroepen tot een
last, die hem te zwaar is.
Trouwens, Christus heeft toch eenmaal gedaan wat wij niet konden. Hij heeft de
hele last van zonde en ellende aan het kruis gedragen, wat zullen wij met onze arme
krachten daar nog aan meetorsen.’
‘Maar er staat toch ook,’ streed John, ‘Draagt elkanders lasten en vervult alzo de
wet van Christus. Ik dacht, dat Christus' leven onze wet was. En als ik, als aanstaand
dominee daarvoor terughuiver, hoe kan ik dan ooit echt “herder” zijn! Het is gebrek
aan geloof, dat ik het niet kan.’
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‘Dat is het niet! Het is gebrek aan geloof te willen doen wat Gods werk is.
Het is hoogmoedl!’
Het klonk zo streng en waar, en zijn hart sprak toch ‘neen’ daartegen in.
‘Ik ben toch vóór alle dingen “mens”,’ zei hij bedroefd, ‘een klein mens en een
zwak mens, maar toch een mens! En als het lijden van de mensen in de oorlog zich
vlak voor je plaatst, als je geen krant kunt opnemen en geen illustratie doorkijken,
geen gesprek op straat beluisteren, of het springt onder je aandacht, mag je dan doen,
alsof dit alles niet bestaat, uit zucht tot zelfbehoud? Dan ben je geen mens meer!’
‘Natuurlijk niet! Je moet het aan God overgeven, dat is ook een daad! Je eerste
plicht als mens is, je studie af te maken en je omgeving geen doodsangst op 't lijf te
jagen.’
't Was waar, 't was niet waar!
‘Ik moet het weten, ik moet durven weten,’ streed hij heftig, ‘alles, alles! anders
kan ik geen dominee worden!’ Het einde van zulk een gesprek was altijd, dat zijn
broer boos werd en zei, dat hij dan de gevolgen maar moest ondervinden.
De gevolgen waren: slapeloze nachten, angstvisioenen en eindelijk de volkomen
weerloosheid van een mens, die zijn stuur kwijt is.
Toen moest zijn broer het stuur wel overnemen, tot de ontreddering zo groot werd,
dat John naar geen enkel kommando meer durfde luisteren, omdat hij meende onder
dit vreemd bevel aldoor verder uit de koers te schieten, zijn koers, waarvan hij zich
toch in 't diepst van zijn wezen sterk bewust bleef.
Oneindig-diep en onwrikbaar vast lag dit zeker-weten verankerd in zijn weerloos
hart, maar hij wist er geen uitdrukking meer aan te geven; men gelooft immers een
mens in zulk een ontreddering niet meer.
Zijn leven werd één grote, niet meer te stillen angstschreeuw.
Nu moest hij wel opgeborgen worden in een inrichting en ondergebracht bij de
onrustigen, tot hij zich eindelijk had uitgeschreeuwd.
Toen kon hij verhuizen naar de rustige afdeling.
Het was zó stil in hem geworden als in een graf. Geen verleden, geen herinnering
aan zijn studiejaren, geen verlangen naar het predikambt, de afgrondelijke angst
scheen alles te hebben verzwolgen; slechts nu en dan openbaarde een plotseling,
stomp verzet tegen de orde van het huis, dat hij nog leefde.
Geen verlangen ook om weer ingeschakeld te worden! Als zijn
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broer hem kwam bezoeken, toonde hij niet dan een trage belangstelling in de ‘koetjes
en kalfjes’, die zijn broer hem voorzichtig wees.
Met de andere patiënten bemoeide hij zich weinig; alleen voor de bloemen en
heesters in de tuin had hij aandacht.
Een enkele maal hielp hij de tuinman zonder dat iemand er hem toe aanmaande.
Dat waren voor hemzelf de enige hoopvolle ogenblikken, die weer gevolgd werden
door tijden van innerlijk doodvoelen.
Uiterlijk leefde hij zo rustig en zo gewoon, dat de dokter, menend dat de tijd
gekomen was, om te proberen wat een andere omgeving zou uitwerken, aan zijn
broer schreef. Zijn broer kwam op een voorjaarsdag, toen de narcissen, de arabes en
de primula's en de veelkleurige violen in volle bloei stonden, en het leven zo geweldig
en kleurig opsprong in de tuin, dat bijna alle patiënten, zelfs de onverschilligsten, er
van ontwaakten, sommigen met zulk een schok, dat ze er dagen lang onrustig van
waren, alsof ze begonnen te merken, dat ze als doden hadden geleefd.
Hij sprak eerst met de dokter.
‘Genezen? Neen, genezen was zijn broer niet, hij had alleen de grenzen weer
gezien, die men niet overschrijden kan, wil men onder de mensen verkeren. Genezen
kon hij misschien, als men probeerde hem voorzichtig weer in te schakelen.’
‘Zulke toestanden als wij beleefd hebben zouden zich dus nog kunnen herhalen?’
De dokter haalde de schouders op. ‘Alles zal afhangen van de omgeving, waarin
u hem plaatst en van de omstandigheden.’
Zijn broer zuchtte. ‘Hij had zoveel gaven, hij had zoveel liefde voor zijn toekomstig
werk. Wie zal het verlossende woord spreken?’
‘Als u, als dominee 't niet hebt!’...... ‘Maar,’ vervolgde de dokter haastig, ‘naar
dat woord zoeken wij ook, we zoeken ieder in onze eigen richting...... Freud, Adler,
Jung, Maeder...... hier en daar wordt er een geholpen, maar telkens staan we weer
voor het ongeneeslijk geval......’
‘Het zogenaamd ongeneeslijke......’
‘Zoals u wilt....... Hebt u 't woord gevonden? Heeft uw geloof het woord gevonden?
Uw broer is buiten zijn menselijke grenzen gegaan, toen is hij op de ruwe
werkelijkheid van het leven stukgeslagen; vermoedelijk zal hij 't weer proberen.
Daar, over die grenzen moeten uw mogelijkheden liggen, Dominee.’
Diep zwijgen...... tot eindelijk de dominee opstond, zo vol-
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komen verslagen, dat hij op weg naar het paviljoen van zijn broer vergeefs trachtte
zich de goed-gekozen argumenten te herinneren, die hem moesten bewegen weer in
de maatschappij terug te keren.
John leek rustiger en opgewekter dan gewoonlijk. Ze wandelden de tuinpaden
langs, bewonderden de kleuren van de primula's en de violen. John kende al de namen
van de verschillende soorten, hij was blijkbaar in zijn element.
‘Het moet toch, nu of nooit,’ dacht zijn broer en begon over het leven te praten en
de mooie wereld, over de kindertjes, die al zo groot waren geworden. Kleine Jan had
hij nog niet eens gezien, die was nu al zes jaar.
‘Je moest toch eens komen; de dokter meent dat een verandering je goed zou doen.
Je bent nu weer helemaal mens geworden, waarom zou je hier blijven? Natuurlijk
zou je bij ons kunnen logeren, zo lang als je wou, dat heeft Tine ook uitdrukkelijk
gezegd, maar, het is druk bij ons. Ik had gedacht, als je eens op een boerderij in
pension ging. Daar is zoveel afleiding, juist in de vorm die jou aantrekt. Je kon er
ook naar hartelust botaniseren en misschien in die richting voortwerken.
Wat denk je er van John?’
Toen er geen antwoord kwam en John voor zich uit liep te staren, klopte zijn broer
hem op de schouder en zei: ‘Denk er maar eens over, onder Gods zegen kom je hier
vandaan. Maar je moet het zelf willen! Ik vind, dat je al mooi opgeknapt bent, maar
helemaal beter worden kun je alleen buiten in de vrijheid.’
Toen keek John op. ‘Beter?...... Ik ben toch nooit ziek geweest, Dirk, ik had alleen
maar angst.’
‘Nu ja, natuurlijk, dat spreekt vanzelf, maar het buitenleven kan je sterker maken.
Je had geen weerstand genoeg, dat had je als kind ook niet, en daar is niet mee
gerekend. Maar ik hoor het dan wel!’
Op dit bezoek volgden dagen, die voor een terugval in de oude toestand deden
vrezen. John sprak niet, zat dikwijls met gesloten ogen en een gezicht, waaraan geen
enkele gedachte uitdrukking scheen te geven.
In werkelijkheid dacht hij ook geen ogenblik aan al-of-niet naar buiten gaan.
Eén woord van zijn broer had zich vlak voor hem geplaatst met onafwijsbare
klaarheid, precies zoals de dingen van het leven zich zo vlak voor hem plaatsten, dat
hij ze aan moest zien, tot hij er in verzonk.
‘Nu ben je weer mens......’
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Maar hij had zich nooit meer ‘mens’ gevoeld, dan toen hij de angst van al die jonge
mannen, die een gruwelijke dood ingedreven werden, uitschreeuwde.
Was het on-menselijk geweest er naar te luisteren? Luisterden anderen dan niet?
Of mocht je alleen maar luisteren als je zenuwen had van ijzer en staal?
Mens-zijn...... wat was dat?
Nu wàs hij dus weer mens!
Dit afgestompte, dode ding was een mens en dat was hij......!
Hoe kon hij weten, of hij naar buiten wou? Hier was voor hem betrekkelijke
veiligheid, buiten zou hij weer gaan schreeuwen.
Maar zijn broer wou graag, dat hij 't probeerde!...... dus had hij geen keus.
Maar hij kwam niet zover, dat hij er uitzichzelf over begon; alleen de rust keerde
weer, toen de gedachte eenmaal werkelijk post bij hem had gevat, dat hij zijn broer
ter wille moest zijn.
Hij werd ook levendiger, praatte met zijn medepatiënten, nam af en toe een krant
in handen, het leven had inderdaad naar hem gewenkt, en hij had die wenk verstaan,
in veel dieper zin, dan hijzelf vermoedde.
Het antwoord, dat hij aan de dokter gaf, toen die eindelijk zelf met hem begon te
spreken over het voorstel van zijn broer, was eigenlijk een antwoord op dit, naar de
diepte verdrongen besef, dat het leven behoorde bij het mens-zijn, het leven zoals
het met klein licht en grote schaduwen naar hem was toegekomen, zijn leven.
Twee dagen later haalde zijn broer hem per auto op en bracht hem naar de Hazekamp,
die midden tussen de groenende roggeakkers oprees in een grote halve krans van
peppelen met een linde voor de deur, die een kroon had, zo breed en hooggeboogd,
dat ze tot ver in de omtrek gezien kon worden. Er was een zit-slaapkamer voor John
in gereedheid gebracht met helder-gewitte muren en Brabants-bonte gordijnen......
‘Zie zo’...... zei zijn broer met een zucht van verlichting, toen hij weer wegreed,
‘nu is hij ten minste weer ‘mens’ geworden.’
Drie jaar lang woont John nu op de Hazekamp; hij is er thuis, er is niets in hem dat
de aandacht van vreemden kan trekken dan het weifelende in zijn houding, en zijn
buitengewone stilheid, vooral op de dagen, dat er letterlijk niets schijnt te zijn, dat
zijn belangstelling wekt. Dan blijven de voorzichtig-gekozen boeken, die zijn broer
hem geregeld toezendt, onaangeroerd; naar het herba-
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rium dat hij heeft aangelegd wordt niet omgekeken, net is of er geen schepsel op de
boerderij leeft; hij dwaalt als een verloren mens door de eenzaamheid van zijn hart
en merkt niets van wat er om hem heen gebeurt.
Alleen van de oudste zoon van de boer, die niet sterk genoeg is voor het boerenwerk
en nu maar meester moet worden, kan hem dan naderen, meestal door een vraag om
hulp bij een som die hij niet begrijpt, of een taalkundige opgaaf. Want Meneertje is
knap. Hij kent Grieks en Latijn en Hebreeuws...... 't is zonde van Meneertje.
Nu is het October. De appeloogst is in volle gang en John is voor 't eerst in
geweldige actie. Hij gaat heen en weer tussen de glanzende bergen van rood en
goudgeel en bronsgroen, hij raapt en sorteert, het is of de weelde van het leven hem
grijpt en meeneemt, en het raadje van zijn leven weer mee gaat draaien in het grote
raderwerk, als kracht!
En niemand kan zo voorzichtig en zo gelijk de appels voor de verzending in de
gevoerde manden vlijen: ‘hie duud 't, of 't levende dingen bint,’ zegt de boerin, als
hij een grote witte mand met prachtige belle-fleurs van gelijke grootte op zij schuift.
‘Dat zijn het toch ook,’ zegt hij zacht, ‘met al wat leeft, moet men toch eerbiedig
omgaan!’
Daar had je weer zo iets van Meneertje...... De boerin zwijgt voorzichtig. ‘Als 't
leven zo was, dan kon 'n mense niet meer leven; bocht, dâ leeft toch ook, en daar
hoeft 'n mense toch geen eerbied veur te hebben, der steet toch ook in de Bibel, dat
onkruid vergaderd wordt en met vuur verbrand!’...... Maar in ieder geval, er komt
verandering, dat merkt zijn broer Dirk, de dominee, ook op.
Hij verliest zijn bleekgele kleur, hij toont belangstelling voor de levende have op
de boerderij, hij heeft zelfs vriendschap gesloten met Jan, het zinnige veulen dat in
't voorjaar geboren werd, precies op de verjaardag van de boer.
‘Ie zou zeggen......’ verbaast zich de boerin, ‘â 't Jan Meneertje ziet, dan kump ie
aandraven van achter uut de wei.’
Maar de grootste betekenis is toch wel, dat hij weer aandacht heeft voor wat er in
de wereld gebeurt en mee uitkijkt naar de dreigende onweerswolken, die na de grote
oorlog aan de horizont gestapeld bleven en nu weer hoog aan de hemel optrekken.
De wind bleef ook al deze jaren in de verkeerde hoek, dat kon niet anders, na die
slechte vrede, die geen vrede bedoelde te zijn.
Nu komt de dreiging zo na, dat de vreedzame boeren aan den lijve gaan voelen,
wat het betekent als het leven, ongemerkt hoe langer hoe meer ontwricht, plotseling
uit elkander dreigt te vallen.
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Ze worden wakker, zelfs de meest rechtzinnigen beginnen de hoge politiek te
wantrouwen, al durven ze 't niet recht uitspreken.
Brood moet er zijn; als 't de boer niet goed meer gaat, dan gaat 't geen mens meer
goed.
De prijzen zijn al lang aan 't dalen, maar wat er nu voor de producten gemaakt
wordt, kan men niet eens meer ‘prijzen’ noemen.
Er wordt niets ‘gebeurd’. Het eier- en melkgeld, dat de dagelijkse uitgaven dragen
moet, is schrikbarend geminderd. Waar zullen ze, als 't zo voortgaat, pacht en
hypotheekrente vandaan halen!
Het in zware arbeid vooruitgebrachte bedrijf staat stil, gaat achteruit, wordt met
volkomen vernietiging bedreigd.
Er wordt zonder vreugde geploegd en gezaaid, de winter staat voor de deur met
een zorgenpak op de rug.
‘Hoe minder 'n mense uut de krante weet, hoe beter 't is,’ bromt de boer van de
Hazekamp, ‘hold de slechte berichten maar veur oe’, als Jan met slecht nieuws thuis
komt, uit de grote krant, die hij bij meester mag inzien.
Maar als ze 's avonds om de potkachel zitten en buurman komt oplopen, begint 't
toch weer over de eieren, die niks waard zijn en de varkens daar ze geld bij moeten
leggen.
John zegt bijna nooit een woord. Hij zit in de gemakkelijke stoel door zijn broer
gezonden, in 't rustigste hoekje en luistert.
En als de boeren uitgepraat zijn en zwijgend aan hun pijpjes trekken, luistert hij
door; het leven is ook vol stemmeloze klachten, het ontvangtoestel van zijn ziel werkt
weer, het is een angst en een vreugde tegelijk; de angst wint het nog van de vreugde,
want als hij tracht naar woorden, die uitdrukking zouden willen geven aan wat zich
in hem beweegt, vindt hij niet anders dan de oude afgestompte dood-doeners, waarmee
hij in de oorlogstijd vocht, en die gaan rondcirkelen in zijn hersenen, zodra de machine
van zijn denken maar even in beweging komt. Als het nieuwe, levende woord maar
in hem opsprong, dat al die oude, dode woorden zou kunnen verslaan, dan zou hij
ook weer durven spreken.
Nu voelt hij, dat de schreeuw weer wakker zou kunnen worden in die angstige
cirkeling van gedachten, maar ook weet hij zeker, dat het leven in hem is opgestaan
en dat hij in het laatste doodsgevaar zou komen als hij weigerde te luisteren en
antwoord te geven.
Soms vraagt een van de boeren: ‘Wat zegt Meneer dervan?’
Dan schudt hij 't hoofd, en staat haastig op om met een ‘goedenacht’ naar zijn
kamer te gaan.
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‘Ie zou zeggen,’ verbaast zich de boerin voor de zoveelste maal, als buurman
vertrokken is, en de avondpap op tafel komt, ‘zol noe zo'n mense zien niks antrekken,
van wat er in de wereld gebeurt? Hiej zit maar, en hiej kiekt maar en verders duud-ie
niks.’
Jan trekt onmiddellijk partij voor Meneertje.
‘Och jawel, moôder, dat nebbe ik oe al zo dikwijls gezegd, hiej trek 't zich völs te
völle aan, hiej zeg alleen niks.’
‘Ie zou zeggen......’
Op een avond brengt Jan de krant van meester mee; er staan kolommen vol in van
de bloedige gevechten tussen Chinezen en Japanners.
Hij leest voor, snel, eentonig, even struikelend over vreemde woorden en dan weer
in 't zelfde tempo voort.
De boerin luistert met de handen op de rand van de aardappelbak, tussen duim en
vinger van de linker een half-geschilde aardappel, in de rechter het mesje.
Meneertje leunt achterover in zijn stoel met gesloten ogen, er trekken
zenuwtrillingen door zijn wangen.
De boerin geeft een wenk en vader stoot Jan aan, die verschrikt ophoudt.
Meneertje doet de ogen open, ze zijn rood van ingehouden tranen.
De boerin zet de aardappelbak van haar schoot en staat op. ‘Noe zullen we eerst
'n kummeke koffie hebben,’ zegt ze vermanend en schommelt langs de tafel om de
kopjes op rij af weer boordevol te schenken. ‘Wiej hebt in ieder geval nog zat te eten
en te drinken, en daarveur motte wiej dankbaar zijn.’
Zodra Meneertje zijn kop koffie leeggedronken heeft, wenst hij goede nacht en
gaat naar zijn kamer.
‘Wiej motte veurzichtig met hum zijn,’ waarschuwt de boerin, ‘dat hêf zien breur
ons dudelijk 'ezegd, al die narigheid, daar zou 'n mense 't ook van in de kop krijgen.’
John is dadelijk naar bed gegaan. Zijn bed staat tegen de gewitte muur, hij ligt
rondom in 't wit, alleen het zijraam, waarvan hij de gordijnen weg heeft geschoven,
om het takkenwerk van de grote beuk te kunnen zien, onderbreekt de strakheid. Er
is stalgeur in de kamer, zijn deur komt uit in een gangetje dat zich opent naar de deel;
het vee rinkelt aan zijn kettingen.
Hij ligt met wijd open ogen, 't helpt toch niet of hij ze sluit. Witte muren,
boomtakken, een stuk hemel, als hij de ogen sluit ziet hij vuurvlammen, hij hoort
een schreeuw!...... Zoals vroeger mag het nooit meer worden! God in de hemel! Als
hij begint, kan
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hij in der eeuwigheid niet meer ophouden, 't is beter dood te blijven. In zijn angst
vouwt hij de handen om te bidden, en bidt toch niet; bidden zet de deur van het hart
open naar God, en met God komt het leven binnen en met het leven de wanhoop
over het leven...... Eindelijk valt hij in een zware slaap, waaruit hij wakker wordt in
zulk een vertwijfelde angst, dat hij 't in bed niet meer uit kan houden en voor 't venster
gaat staan.
De vroege dag is ook al begonnen; hij hoort het vechterige schreeuwen van de
varkens op de deel, om het beste plaatsje aan de voerbak. ‘Ze zijn niks waard,’ zegt
hij en wrijft zich met de hand over 't voorhoofd. ‘Niks is meer wat waard.’
En dan begint er iets te kreunen, diep in zijn borst,...... en het rijst...... en rijst......
God, neen! Hij keert zich van 't venster af, kleedt zich haastig aan, en gaat naar de
keuken. Geelbleek is zijn gezicht, zo geel als dat van Geurt van Gaart, die twee
honderd gulden bij de boer van de Kreek uit 't kabinet had gestolen en tien maanden
in 't gevang had moeten zitten.
Als zijn broer hem een paar dagen later komt bezoeken, behoeft hij nier eens te
vragen hoe het gaat.
‘Kom John,’ zegt hij, ‘laten we het bos maar eens ingaan, 't is er zo rustig. Kom,
spreek je eens uit, als je niets zegt, kan ik niets voor je doen.’
‘Je kunt toch niets doen, Dirk. Wie kan het zwarte kleed wegnemen, dat over de
wereld ligt? De mensen zelf zijn al maar bezig er aan te weven, te weven en het zo
dicht en donker te maken, dat er geen hemels licht meer door kan dringen.
Dat weet je toch zelf ook wel! Hoe kan je nog bidden als je, om maar één ding te
noemen, weet, dat er op dit ogenblik duizenden in de gifgasfabrieken werken en van
de morgen tot de avond bezig zijn vernielingswerktuigen te bereiden om er hun
medemensen mee te treffen. Ze maken ze toch niet voor niets!’
‘Je gelooft niet meer, John! Als je geloofde in het volbrachte werk van Christus,
zou je dààrin rust vinden, en weten dat Gods Koninkrijk komt, niettegenstaande het
woeden van de mensen.’
‘Je hebt gelijk... daar kan ik ook niet meer in geloven. Wat is een Koninkrijk zonder
mensen!... dat is geen koninkrijk... ten minste...’ Hij zwijgt plotseling.
‘Nu. ... praat door, toe John, want hier zit toch 't punt, zwijg nu niet, je zou
misschien toch nog wel kunnen geloven...’
‘Och... dat weet je toch allang... als ik maar weer “mens” mocht zijn.’
‘Je màg “mens” zijn, je bent het, je wilt alleen doen wat voor een mens niet is
weggelegd. Als je maar beginnen wou met een-
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voudig te geloven. Kijk eens naar die prachtige groene akkers en dat blauw-zwart
van de dennenbossen daarachter en die vreugde heb je midden in de winter, je zit
hier in een paradijs!’
Een langzaam, droevig hoofdschudden. ‘Ik ben er uit verjaagd!’
‘Verjaagd?’
‘Ja, natuurlijk door mijn eigen zwakheid.... omdat...’
Weer zwijgen.
‘Maar hoe dan, John, probeer 't me uit te leggen, ik wil 't zo graag begrijpen...’
Geen antwoord meer. De deur, die even een hand-breed open heeft gestaan, is
weer dicht gevallen.
De dominee gaat heen met een gevoel van diepe verslagenheid; het enige, dat hij
bereikt heeft is, dat zijn broer hem beloofd heeft elke dag zijn wandeling te doen.
Diezelfde avond grote reünie in de keuken van de Hazekamp.
De jonge meester is er ook en brengt een stuk van de krant mee, waarin staat over
de Vredesconferentie.
Ze praten met hete hoofden, want meester is een overtuigde anti-militarist.
s‘Ie motte 't eigendom, dat oe van de vaderen is overgeleverd, bewaren, as 't mot
met je leven,’ zegt de boer van de Hazekamp, ‘dat hêf ze in 't Oude Testament ook
'edaan.’
‘Dat kùn je niet eens, Jansen, ze hebben je al vermoord met vrouw en kinderen,
eer dat je 't weet. 't Doel is goed, maar je mag geen slechte middelen gebruiken om
een goed doel te bereiken.’
Harm van de Kreek neemt de pijp uit de mond. ‘Der steet in de Bibel,’ zegt hij
plechtig, ‘dat er altijd orelogen zullen zijn, wiej meugt niet tegen Gods raad ingaan.’
Meester wordt heftig. ‘Dat heb je ons al zo dikwijls gezegd, Harm, maar der staat
ook in de Bijbel, dat er altijd pest zal zijn, en daar mag je dan zeker wel tegen vechten!
Dan ga je toch ook tegen Gods raad in? En als de Volkenbond tot algehele
ontwapening zou komen, dan zou iedereen blij zijn, behalve jullie. Jullie alleen
zouden protesteren, omdat er altijd orelogen motten zijn. Vechten jullie dan maar
onder elkaar naar Gods raad.’
‘Meester mot veurzichtig zijn....’ waarschuwt Arend van de Steenbreek, die in 't
schoolbestuur zit.
‘Voorzichtig, voorzichtig?’... Meester ziet vuurrood, wil doorhollen, de boer van
de Hazekamp grijpt de teugels, want hij mag meester wel, en Arend van de Steenbreek
is een kwaje! As die iets tegen iemand hêf!...
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‘Meester hêf geliek en Harm hêf ook geliek, 't is maar net krek, hoe dat 'n mense de
dingen bekiekt.
Ak aan disse kant van mien huus sta, dan môk zeggen, 't dak is geel, en âk an de
andere kant sta, dan môk zeggen: 't is bruun. En 't is allebie waar, den ene kant is old
en de andere kant nieuwt.
Der steet ook in de Bibel dat de zwaarden tot sikkels zullen geslagen worden.’
‘Dat is veur 't hiernamaals,’ verzekert Harm.
‘Ik denk anders, dat ze in 't Hiernamaals geen sikkels meer nodig hebben,’ weert
meester zich verbitterd, ‘wat zegt u, meneer Servaas?’
John schudt het hoofd, staart een poosje voor zich uit, en zegt dan langzaam: ‘Als
ik weer mens was, zou ik aan de kant van de meester staan...’ Dan, alsof hij schrikt
van zijn eigen woorden, rijst hij plotseling op, wenst goede nacht en gaat de kamer
uit.
Daarmee is ook de spanning gebroken. Ze praten nog wat over het wonderlijk
doen van Meneertje, dan is 't tijd om op te breken.
De volgende morgen is John vroeger dan gewoonlijk bij de hand. Een vreemde
onrust kijkt hem de ogen uit.
De boerin schudt bezorgd het hoofd als ze hem het erf ziet afgaan in de richting
van de bossen.
‘Hiej hêf 't zien breur beloôfd,’ zegt Jan, ‘en wat hie beloôft, dat duud-ie. Ik mak
mien niet zo ongerust over hum, hiej is niêt gek, dat zegt meester ook. Meester zegt:
hiej kan zien weg, zien eigen weg niet meer vinden, en ielk mense mot toch zien
eigen weg gaan.’
‘Dâ mot dan toch Gods weg wè'en,’ meent de boer.
‘Janet, de weg, die biej 'n mense heurt, dat is Gods weg. Hiej wol domenie worre
en noe issie uut zien weg; â-j-in je hart boer bint, en je mot dan up 't ketoor, dan ben
je ook uut je weg.’
‘Maar mééster mot veurzichtig zijn,’ waarschuwt de boerin nog eens, ‘dat mô-je
'm nog 's zeggem, â-je 'm ziet, Jan, â-je Arend tegen je hebt...’ Dan dribbelt ze naar
de pomp om de melkbussen te schuren.
John loopt de grindweg op, die door de velden naar de bossen voert.
Er hupt een kuifleeuwerik vlak voor zijn voeten; hij blijft stilstaan om naar het
rappe bewegen van de pootjes te kijken, met iets van glans op zijn bleek, ontredderd
gezicht.
Als het beestje opvliegt, gaat hij harder lopen, hunkert opeens naar de bossen en
hun eenzaamheid. De angst zal hij wel nooit meer kwijt raken; als hij de schreeuw
maar binnen kan houden, die gisteren avond bijna naar buiten brak.
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Eenmaal in de beschutting van het bos wordt zijn gang rustiger. Het rode naaldenpad
tussen de dennen rijst en daalt en veert onder zijn voeten. De zon schiet gouden pijlen
tussen de stammen door op het rood en het fluwelig-groen van de mosbedden. Onder
een grillige jeneverstruik duikt een konijnenhol diep de heuvel in. Hier en ginds ligt
een dode dennenstam gestrekt; van ergens achter de heuvels klinkt af en toe het
geluid van biilslagen tot hem over. Het winterwerk voor het bos is in volle gang. Er
vliegt met rumoerig vleugelgeklap een houtduif op, hij schrikt even, maar wandelt
dan weer verder, tussen grijs bemoste eikenstruiken en heide, die nog groent in de
vochtige beschutting van het bos;... het lopen doet hem goed, hij voelt, dat de
schreeuw in hem wordt gesmoord, en tegelijk voelt hij, dat er iets anders in hem
oprijst, waarvan hij het bewegen gisteren avond al speurde, toen meester aan 't praten
was... iets... Wat beweegt zich daar in helwit en zwart langs een dennenstam!... Met
ogen vol spanning loopt hij er op toe, staat dan plotseling geschrokken stil... een
ekster in de volle glanzende pracht van smetteloos wit en diep metaal glanzend
blauw-zwart, opgehangen aan één poot aan een dor uitsteeksel van de stam. Haastig
omvatten zijn handen het diertje en lichten het los, het is nog bloedwarm, maar de
ogen zijn gebroken, verzonken in hun kassen. Hij wikkelt het touwtje van de poot
en bekijkt het dier van alle kanten, het vertoont geen wond, geen breuk; men heeft
het gevangen en een langzame, ellendige dood doen sterven. Ze doen het hier, hij
weet het, hij heeft er de jongens over horen praten, hij weet meer van hun schandelijke
barbaarsheid, dat ze ‘spel’ noemen, hij weet alles! Hij heeft maar net gedaan, alsof
hij niets wist... omdat hij niet tegen ze op kan! Meneertje! Hij weet wel dat ze achter
z'n rug Meneertje zeggen. Iemand, die ze Meneertje noemen, heeft geen recht van
spreken. Maar hij haat ze! O, hoe haat hij ze! Al die mensen, die moordenaars kweken,
die lachen en schouderophalen... het golft in hem op van woede en ellende, al de
verscheuring van vroeger is er weer.
Nu hééft hij dan gedaan, wat zijn broer wilde, en nu komt het leven hem zó te
gemoet, zó antwoordt God.
Met gebogen hoofd loopt hij het bospad af, en streelt het dode dier, alsof hij iets
goed wilde maken, dat de mensen hadden verstoord; de tranen druppen op zijn
handen.
‘Ik zal je begraven,’ mompelt hij, ‘de aarde is vriendelijk en zacht, de aarde geeft,
de mensen nemen, ze zijn dieven en moordenaars; je zult niet liggen te rotten voor
't oog van onverschillige mensen...’
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Hij loopt maar voort met het dode dier in zijn handen; ellendig verlaten voelt hij
zich, behorend hij het arme afgemartelde leven, bij dit dier.
Op een zandige plek staat hij stil en graaft met zijn handen een gat, en bidt een
wanhoopsgebed: ‘Breng me dan maar langs alle arme, verlaten dode dingen heen,
als ik nergens anders meer voor deug; dan kan ik ze tenminste nog een gevoel geven,
dat er ergens liefde is, en ze onder de aarde leggen als ze gestorven zijn.’
Dan vlijt hij het dier neer en overdekt het zorgvuldig met zand, en keert huiswaarts;
onder 't gaan blijft het in hem doorsnikken: ‘laat me dat dan tenminste mogen doen,
breng me dan maar langs alle arme, dode dingen heen...’ Als hij thuis komt is hij
dodelijk vermoeid, maar het is toch, alsof er iets in hem klaart, hij is niet zo arm en
eenzaam meer.
Die avond zit hij stil tussen de anderen, zijn handen liggen roerloos over elkander
op zijn knieën; hij hoort praten, maar verstaat het niet, hij denkt alleen aan het dier
en zijn langzame dood; in hem herhaalt zich werktuigelijk het vreemd gebed: ‘breng
me dan maar langs alle arme, dode dingen heen.’
Sneeuwstormen komen jagen over het land, gevolgd door regens, die de wegen
onbegaanbaar maken; van wandelen, geen sprake!
Op de boerderij gaat het werk zijn stille gang. Maar op een nacht is het hele huis
in onrust. De beste koe staat op melkworden, maar het gaat op een zware wijs.
In Johns kamer dringen de stemmen door van de wakende mannen en het geluid
van haastig kloffende klompen.
Tegen de morgen is er een mooi vaarskalf geboren. De boer kruipt in de bedstee
om een slaapje te halen, de boerin is als altijd vroeg bij de hand.
John laat zich door haar meetronen om naar het nog hijgende koebeest te zien en
het kalfje te bewonderen, dat op zijn vier slappe benen in een klein hokje heen en
weer stolpert en de kop rekt naar de boerin om aan haar hand te zabbelen.
Niemand heeft veel geslapen, Meneer zeker ook niet!
Neen, dat heeft hij ook niet, maar de wind is om, de zon schijnt en het leven hééft
zich in hem bewogen, hij voelt het aan de smart,... hij wil vandaag zijn gewone
wandeling weer doen, want de zon en de wind hebben de wegen wat opgedroogd,
het zal nu gaan.
In het bos lijkt het altijd zomer; als maar even de zon door de wolken breekt
glinsteren er duizend levende kleuren. De dennenarmen, die de suizende kronen
dragen zijn rosrood, alsof er de
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avondgloed overheen was getogen en de muziek van de wind is even melodieus als
op een lachende zomerdag.
Ditmaal volgt hij niet het naaldenpad, hij voelt een drang om tussen de stammen
door te dwalen de rosse heuvelen op en ar, om hier en daar een vergezicht te hehben
over de akkers, te stuiten op een trede eikenstruik, die al zijn oud koperkleurig blad
als een kostbaarheid om zich heen heeft gehouden zo schoon als een bijna verteerde,
bonte sjawl, waarvan de vrouw, die hem draagt, maar geen afstand kan doen omdat
ze in 't licht zulke onsterfelijk schone kleuren vertoont.
Nu schijnt de zon op zulk een eikenstruik; het blad is zo fel doorlicht, dat hij er
bij stil moet staan en het aanraken omdat het bijna onwezenlijk is van glans,... maar
wat?... daaronder?... bruin en wit en wollig,... gehavend, dood!?
Hij bukt zich om beter te zien... een arm konijn, in een vergeten strik, door
boskraaien gehavend, gestorven eenzelfde, langzame, vreselijke dood.
En plotseling doemt de werkelijkheid voor hem op, dat hij eerst wel degelijk van
plan was geweest de gewone weg te nemen, en toen gedrongen werd dwars door het
bos te gaan, niet de linkse heuvel over, maar de rechtse... Heer! Heer! nu denkt hij
ook aan wat hij de vorige maal gezegd heeft in bittere zielenood. Nu gaan de dode
dingen hem trekken, nu hééft hij antwoord; nu zal hij voortaan nooit meer door het
bos kunnen gaan, zonder dode dingen te ontmoeten!
Heer, Heer!... Hij bukt zich en maakt de wrede strik los van de tak waarom hij is
gewonden. ‘Arm ding, en ik ben toch blij, dat ik je gevonden heb, dan kan ik je
tenminste begraven’ - en terwijl hij werkt vallen de tranen, een regen van tranen...
Maar er verandert iets in hem; er is iets in zijn ogen, dat maakt, dat men niet goed
meer ‘Meneertje’ durft zeggen, en deze verandering wekt tegelijk bezorgdheid, omdat
niemand er een verklaring voor weet. Voor John wordt het bos nu bijna een angst. Als hij de eerste de beste dag weer
uitgaat, wil hij zich keren naar het dorp met de vrolijke huizen, de kinderen op straat;
hij doet een paar stappen in die richting, dan moet hij keren, of hij wil of niet, door
een onzichtbare macht gebonden.
Aan 't eind van de akkers bij het bospad gekomen, staat hij stil, door een huivering
van angst overvallen, hij kan nauwelijks ademhalen, want het leven begint zich zo
geweldig te bewegen, alsof daar tussen die warreling van dennenstammen zijn lot
nu zal worden beslist, voorgoed. Het zal leven zijn, of sterven. Maar
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de doodsangst grijpt hem, dat het mogelijk sterven zou kunnen zijn, niet lichamelijk,
maar sterven de eeuwigheid door als van een dier in een strik, als 't ware
vastgeklonken aan de grond, levend dood een prooi van alle daemonische machten,
die op hem aanstormen.
Dat is dood! en dat komt, als hij niet lééft... En toch, hij moet voort, hij kan niet
meer terug, achter hem ligt de schone, groene aarde...
Er is niets in het bos, en toch speurt hij angstig rond. Want de dode dingen trekken
hem, dat voelt hij nu, hij heeft ze zelf geroepen!
Is dat, omdat hij zelf ten dode is opgeschreven?
Wat is het stil vandaag, de wind zingt niet, hij hoort geen vogel.
Er zijn bemeste en opengeploegde akkers, zo tracht hij zichzelf gerust te stellen,
dat weten de vogels onmiddellijk, daar trekken ze op af... maar dat het nu juist
vandaag... O, als hij maar zeker wist, dat het God was en geen blind noodlot, dat
hem naar een crisis dwong, want er komt een crisis!
Hij heeft al weer te veel geweend van binnen, te fel gehaat, te hevig liefgehad...
Geen vogel,... geen krakende tak... stil... nu hoort hij toch wat... een klagelijk kreunen
als van een mens in stervenspijn.
Zijn vonnis? Behoort hij onherroepelijk tot de dode dingen? Hij kan niet vluchten,
wil ook niet, want sedert hij de arme dode dingen tot zich trekt, beweegt zich het
leven weer, raadselachtig, maar zeker! Het wordt hemel of hel... daar!...
Hij weet opeens, wat zich daar bij die bladerhoop jammerend wringt, dat is de
wit-en-zwartgevlekte kat van de boerderij; hij herkent haar, ze werd sedert twee
dagen vermist!
Het dier tracht in doodspijn met de kop in de grond te boren, klaarblijkelijk heeft
het vergif in gekregen en is weggelopen om te sterven.
Hij denkt niet meer aan zijn noodlot, maar knielt bij het stervende dier op de grond.
Aanraken durft hij 't niet, uit vrees het nog meer te pijnigen, maar hij breidt zijn
handen uit over het worstelend lijfje en het is of er een warme stroom van medelijden
uit zijn handen vloeit, het dier wordt stil.
‘Ik help haar,’ mompelt hij, ‘ik voel, dat ik haar help.’ Als zijn knieën stram worden
gaat hij op de grond zitten en neemt het dier in zijn armen, het kreunt even, er lopen
lange, smartelijke rillingen door het gemartelde lichaampje, maar het legt het kopje
rustig tegen hem aan, en opent af en toe de ogen, mensenogen, zoals dieren hebben
die sterven gaan.
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Hij blijft roerloos zitten, tot het beest nà een lange, vreselijke stuiptrekking de poten
strekt en zich niet meer beweegt.
‘Het is afgelopen,’ zegt hij en legt 't naast zich op de bladerhoop; dan staat hij op
en gaat wat rondlopen om zich de koude uit de leden te jagen; als hij op de plek terug
komt is het dier koud en stijf.
De grond is te hard om een gat te maken, daarom zoekt hij een oud konijnenhol
en laat het daarin wegglijden.
Op weg naar huis denkt hij niet meer aan hemel of hel, aan een vonnis dat aan
hem voltrokken zal worden; de fontein van zijn leven is weer aan het springen, al
lopen de tranen over zijn gezicht als hij aan de doodspijn denkt van het verloren dier.
Hij durft nauwelijks geloven dat het waar is, want hij was God immers kwijt en
in zijn wanhoop had hij gezegd: ‘Als ik dan nergens meer voor deug, breng me dan
maar langs alle arme dode dingen heen, dan kan ik ze tenminste begraven.’
Dat was toch geen gebed, geen weg! Het kon een zinsbegoocheling zijn nog wreder
dan al de vorige... Jezus, Jezus... is er wel een zo verloren als ik!
En ik heb toch zo verlangd U te dienen met mijn liefde. Hoe komt 't dan dat ik U
uit 't oog verloor, en dat er nooit een antwoord kwam, nooit, nooit! totdat ik ben gaan
schreeuwen zoals de hele wereld schreeuwt!
Als dit een zinsbegoocheling is!... Hoe komt het dat ik leef en met U spreek, nu
op dit ogenblik! Leeft gij... leef ik? Hij loopt met zijn handen gevouwen, zijn gezicht
geheven naar de winterhemel vol zon en het is of zon, of Heilige Geest, als zonlichte
waarheid zich over hem, in hem stort... het stervende dier werd toch stil, toen ik mijn
handen over hem uitbreidde. Op de weg der barmhartigheden gaat Jezus immers nog
iedere dag tot aan het eind der tijden!... Of het gaat om een mens of een dier, wat
doet het er toe! Op de weg der barmhartigheden kan je Hem altijd ontmoeten. - Daar
is Hij!
‘En waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn.’ Hij staat stil en kijkt rond... ‘Gij, en
ik uw dienaar?’... zegt hij, als een die ontwaakt uit een boze droom!
Hoe glanst de aarde zo nieuw en zo schoon en hoe groet hij haar met een nieuwe
liefde, die alle bitterheid jegens de mensen met hun wreedheid buitenstoot?
Als ze maar één keer Jezus ontmoet hebben op de weg der barmhartigheden, denkt
hij, dan verandert alles; ze weten niet, wat ze doen...
De boerin van de Hazekamp staat met de hand boven de ogen
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naar Meneer Servaas uit te zien. Als ze hem ziet komen, gaat ze haastig naar binnen,
ze wil baar ongerustheid niet tonen.
Zijn gezicht is zo wit, als hij binnenkomt, en zijn gang zo langzaam van
vermoeidheid, maar bij vraagt naar het kalfje en naar de koe, hij vraagt naar alles.
‘Hiej wordt beterder, of hiej sterft,’ denkt de boerin verschrikt, ‘dat zu-je altiejd
zien. As zukke mensen sterven gaan, dan is 't ook net, of al dat rare van ze of valt.’
De volgende morgen zet John het hele huis in verbazing, als hij de boer vraagt, of
hij hem 's middags met het wagentje naar 't station wil brengen; hij gaat zijn broer
verrassen.
‘Diej raken wiej kwijt,’ denkt de boerin, ‘ik bin der blied om,’... maar ze zucht
toch, als ze denkt aan de slechte tijden, want Meneertje betaalde goed.
... Meneertje?...
Mijnheer Servaas, John Servaas...!
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C. Rijnsdorp
Wilma, de milde
Er wordt nog al eens geklaagd over het gemis aan een Christetelijke aesthetiek. Die
te schrijven, zo, dat het denken zich gevangen geeft en de scheppende fantasie van
spanning de adem inhoudt, schijnt nog aan niemand van ons gegeven. Wat zulk een
aesthetiek bijvoorbeeld ook voor de critiek zou kunnen betekenen, kan niet
gemakkelijk worden overschat.
Het bezwaar is, dat de wijsgerige scholing, die voor het schrijven van een
monumentale Christelijke aesthetiek vereist wordt, alleen kan worden verkregen in
een leven, dat zich op het abstracte denken heeft toegespitst. Maar wil aan de materie
recht worden gedaan, fijn recht, recht in bizonderheden, dan moet dat abstracte denken
beschikken over een enorme rijkdom aan persoonlijke aesthetische ervaringen, zoals
alleen diegene in een lang leven verwerven kan, die met ziel en zinnen naar de
schoonheid gericht leeft.
Persoonlijke aesthetische ervaringen, zei ik, en ervaringen; niet slechts een nog
zo indrukwekkende kartotheek van uitspraken en aantekeningen, vlijtig bijeen gelezen
uit de wereldliteratuur. De denker en schrijver over de schoonheid moet tot in de
vingertoppen kunstenaar zijn en geen school of richting, geen kunstuiting zo bizar
of hij moet tot de ziel achter de tekens kunnen doordringen.
Soms geeft men de moed op, het verschijnen van zulk een werk te zullen beleven,
terwijl men niet berusten kan in de lectuur van honderd en één monografieën en
afzonderlijke studies, min of meer glinsterende scherven, maar die zich nooit tot één
schitterend spiegelvlak willen samenvoegen
Ook hier het onvervulde verlangen naar een bespiegeling van de schoonheid, die
bewustzijn èn gemoed bevredigt en verzoent.
Maar mogen wij op zulk een uit schoonheid geboren, leven ademend aesthetisch
belijdenisgeschrift rekenen? En indien wij inzien, dat hier wellicht de schaduw over
ons valt van Mozes' hand, die de onverdonkerde ogen beschut, waarmee deze
geweldige naar het beloofde Land spiedt, dat hij zien maar hier niet betreden mag,
zal men dan niet, met half verblinde ogen weliswaar, terugstrompelen naar het
legerkamp om van zijn heimwee proberen te genezen?
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Wat is een Christelijke aesthetiek, wanneer zij niet steunt op een kunstproductie, die
van een Christelijke geest doorademd is? Moet ze niet neerslag zijn van leven en niet
slechts van denken? Leest men ook druiven van doornen, of vijgen van distels?
Er is veel veranderd sinds de betreurde Han van der Leek, aan wiens verlies wij
juist in deze ‘Ontmoeting’-jaren telkens zo smartelijk herinnerd worden, zijn artikelen
over het manco-vraagstuk schreef. Ongetwijfeld is er vooruitgang geboekt; het
algemene niveau is verhoogd, de smaak verbeterd, het inzicht verdiept. Maar was
vóór 1940 het gevaar al min of meer acuut, dat de vaardige schrijver van Christelijke
romans aan de huisvlijt-terwille-van-de-verdienste zou vervallen, na 1945 blijkt er
bovendien veel van het vroeger verworvene teloor te zijn gegaan. Het proza is positief
van mindere kwaliteit en wie nauwelijks zijn taal goed schrijft kan, als hij over een
zeker talent van vertellen beschikt, in minder dan geen tijd zwart op wit tot de erkende
letterkundigen gerekend worden.
Waar is het idealisme, waar is de Christelijke visie, waar is het getuigend, uit
roeping schrijven, dat tevens niet rust voor een vorm gevonden is, die in ieder woord
en in iedere wending getuigt van de onverbrekelijke eenheid der levensfuncties? Men
behoeft geen Multatuli- of Nietzsche-allures aan te nemen om te weten dat wat zonder
hartebloed geschreven is, niet bestaan kan voor het gericht van een half decennium.
En indien al niet sinds 1925 boeken of verzen geschreven zijn, waarvan men een
schok krijgt en zegt: ‘dàt is het waarnaar wij al die jaren hebben uitgezien; hierin is
al ons verlangen, al ons heimwee, onze strijd en onze geestdrift, onze liefde en onze
vertwijfeling tot taal geworden,’ dan zijn er toch mensen geweest en ze leven nog,
die uit een ongeschreven Christelijke aesthetiek en naar een te schrijven Christelijke
aesthetiek toe geleefd hebben. Zo was de, overigens overwegend intelligente, Van
der Leek. Zuiverder voorbeeld nog was de alweer tien jaar geleden gestorven Willem
de Mérode, die het als mens al zo moeilijk had en bovendien moest opgroeien in een
tijd toen de kloof tussen de literaire en de kerkelijk-Gereformeerde ‘tachtigers’ nog
als onoverbrugbaar gold. Een sprekend voorbeeld was ook de stugge Van Eerbeek,
vooral de Van Eerbeek van ‘Gesloten Grenzen’, die schreeuw om leven.
En een ander, gelukkig nog levend voorbeeld is zij, wier naam boven dit opstel
staat: Wilma. Wilma, de milde; de vrouw wie alle mannelijke abstractie, alle mannelijk
verlangen naar belijndheid ook, vreemd is; Wilma, voor wie leven, kunst, geloof,
schoon-
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heid, schrijven en getuigen samenvallen. Met huisvlijt heeft haar werk nimmer iets
te maken gehad en zonder hart kan zij niet schrijven. Haar aesthetiek is zeer
eenvoudig: de schoonheid ontbloeit uit de warme liefde tot de Heiland; wat er glinstert
over haar bladzijden is Paaszon. Ja al haar werk is, geestelijk gezien, op de vroege
Paasmorgen geschreven; het licht is er, maar nog niet allerwegen; de herkenning is
er, maar door tranen heen. De liefde wordt geslingerd tussen dodelijke twijfel en
juichende herkenning; er is nog nevel en schaduw, maar de nacht is voorbij. De Heer
is waarlijk opgestaan.
En toch, met alle eerbied voor haar werk zeg ik: evenals het werk belangrijker is dan
de aesthetiek als zodanig, zo is ook de mens belangrijker dan het werk. Ik weet het,
het is een ge liefde theorie, dat het werk belangrijker is dan de mens, die immers
sterft om in zijn werk ‘eeuwig’, zoals dat heet, te leven. Maar deze theorie is een
paragraaf uit het aesthetisch credo van de wereld, met haar weinig aantrekkelijke en
ook zeer be-trekkelijke, historische ‘eeuwigheid’ van musea en bibliotheken. De
mens is oneindig belangrijker. Zijn werk is maar een flauw, in zekere zin toevallig,
gebrekkig en onvolledig beeld van zijn wezen. De krachten van de toekomende eeuw,
die in ieder Christusbelijder schuilend werken, vinden op aarde hun adaequate uiting
niet. Maar men speurt, men vermoedt ze, men wordt ze gewaar. Zo heeft Wilma ons
haar lange leven lang haar opstandings-aesthetiek voorgeleefd, zwak in de werken,
maar stralend, zuiver en niet van deze aarde wat herkomst, wezen en toekomst aangaat.
Dit is winst en genade. Ondanks haar persoonlijk geloof is de opstandingsschoonheid
niet volkomen in haar werk doorgebroken. Niemand en niets ontkomt aan het kruis
en aan de wet, die de schatten in aarden vaten bergt, opdat de uitnemendheid der
kracht zij uit God en niet uit ons. Maar gezegend en beschamend is dit leven, dat het
met God en de schoonheid gewaagd heeft. Zulk een leven kan, wil en mag ook niet
nagebootst worden. Maar wie er naar kijkt en het op zich laat inwerken, ook al is hij
anders bewerktuigd, zal er de invloed van ondergaan. Wie in Nederland in Christus
gelooft en dorst naar levende taal, kan haar niet achteloos voorbijgaan en kan het
Wilma-aspect in zijn aesthetiek niet missen.
Belachelijk wordt hier de scheiding tussen mens en kunstenaar. Het zijn twee
woorden voor hetzelfde leven. En de voornaamheid, waarover zij eens zo mooi en
zuiver geschreven heeft, de christelijke voornaamheid, die niets met sociale
onderscheidingen te ma-
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ken heeft, en niets met trots, maar die juist uit ootmoed geboren wordt, is haar als
een genade geschonken.
Wij groeten Wilma, de milde. Laat het jonge, schrijvende Nederland maar lang
en aandachtig naar haar kijken en zich uit eenzelfde geloof naar eigen aard en in
eigen tijd ontwikkelen. En wij ‘middenstanders’ wat de leeftijd aangaat, die zelf het
ontoereikende van idealen en pogingen aan den lijve hebben ervaren, laten wij
voortleven, afronden, rijpen, zoeken, dienen. In dit proces is niets onbelangrijk en
niets vergeefs. Het moet nog lichter worden. De Heer is waarlijk opgestaan.

J. van Doorne
Naamvers
Wie God gevonden heeft, hoe zou hij kunnen zwijgen?
In dode woorden leeft wat niet te zeggen is!
Loflied en dankgezang die 't blijde hart ontstijgen
Maken het wonder luid. Draagt vrucht, verdorde twijgen!
Aan 't stomme geeft God stem, bloei aan de wildernis.

Ontmoeting. Jaargang 2

365

Anna Mertens
Het ogenblik van pijn, dat keert
Het ogenblik van pijn, dat keert,
Van hoop bestreden, wrang genot,
Waaruit de ziel zich wendt tot God,
Nadat zij moe zich heeft verweerd:
‘Neem dit mij af. Ik wil het niet,
Dit denken, dat tot waan mij leidt.
Gij liet mij nu in eenzaamheid.
Geef dáárvan mij 't bewuste lied.
Ik ben alleen. Dit wordt geen klacht,
Niets dan het noemen van wat is,
Alleen met deze droefenis,
Die met mij opstaat en vernacht.
Dat zij niet ongeduldig zij,
Zich niet tot wat voorbijging strekt,
Niet wat toekomend is ont-dekt,
In deemoed zij haar woon met mij.
Zij is mijn enigste bezit,
Maar ik weerhoud haar stijgen niet,
Zo ze eens omhoogvaart als een lied,
Een engel, triomferend-wit.
En of zij tot mij wederkeert
Als troost, of andere boden zendt,
God, houd mijn ziel tot U gewend,
Opdat haar onrust wachten leert.’
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Anthonie Stolk
Proteus
Ik, Diomedes, daagde Proteus uit,
maar Proteus wees de tweekamp van de hand.
Mijn schip koos zee, mijn wagen land,
Proteus de boezem van zijn bruid.
Ik wist: Een vete zonder bloed leeft voort.
En wederom daagde ik Proteus uit.
Hij zweeg. Hij dacht: - Een maagd wordt bruid,
maar man blijft man en woord blijft woord.
Ik daagde Proteus uit, de derde maal.
Hij toonde mij een pasgeboren kind:
- Mijn Godsgeschenk. Wie dit bemint,
veracht het scherp-geslepen staal.
Ik daagde Proteus uit, de vierde maal.
Ik daagde Proteus uit, de vijfde maal.
Ik daagde uit, de zesde maal.
Proteus veracht geslepen staal.
De oude vete werd niet bijgelegd.
De tijd verstreek. Ik daagde Proteus uit.
Hij sprak: - Je weet Proteus' besluit.
Zijn leven was een tweegevecht.
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Anthonie Stolk
Melanakopoulos
Melanakopoulos weet, dat hij sterven gaat.
Melanakopoulos ligt in zijn bed.
Hij heeft de medicijnnes weggezet.
Hij luistert naar de kinderen op straat.
- Het leven is een spel, Melanakopoulos,
een simpel spel van vreugde en verdriet.
En vraag je meer, mijn vriend, dat krijg je niet.
- Maar sterven is geen spel, Melanakopoulos.
- Ach, 'k weet het niet. Ik hen van alle dingen los.
'k Heb gisteren mijn testament gemaakt
en daarmee 't aardse werk voorgoed gestaakt.
- Maar sterven is geen spel, Melanakopoulos.
- Je zegt: Geen spel. Ik vraag: Waarom is het geen spel?
Wanneer het everzwijn, in 't nauw getracht,
moet wijken voor de sterke overmacht,
dan denkt het aan geen hemel, aarde of hel.
Maar in zijn ondoorgrondelijk en loerend oog
groeit ongeremd verlangen, om de kring,
die hem, de nimmer-aangerande, ving,
snel te doorbreken. Zie, in wijde boog
rent het door 't elzenhout, snuivend. Bereikt het bos.
Zelfs als de speer zijn ruige lichaam vindt,
de laatste wedren met de dood begint...
- Toch is de dood geen spel, Melanakopoulos.
Melanakopoulos, hij waggelt uit zijn bed.
Hij haalt de medicijnfles uit de kast.
Hij vraagt niet, want hij is geen mens tot last.
Hij denkt: - Waarom had ik haar weggezet?
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P.v.d. Braken
Mei-liedje
Een eindeloze hemel bad
de zilverstille zee
en 't rijke leven wijd omvat
in vreugde en in vree.
Een vroege bloem, parelbedauwd,
jubelde uit de knop;
de leeuwerik, dit uur vertrouwd,
klom luid ten hemel op!
De bloemenogen blonken blij
de jonge Meimaand in.
De bloesem riep de nijvre bij
‘Komt in mij en bemin.’
Toen draaide een rappe blanke hand
de blinden naar de muur.
Goud ging de morgen over 't land,
gezegend was het uur...
Daar sprong een parelende lach!
Het zingen van een kind!
Gezegend, God, is zulk een dag
die dit geschapen vindt.
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J. van Doorne
Mens en engel*)
Het is met boeken als met vrienden: wij hebben ze niet lief om hun goede
eigenschappen en wij hebben ze evenmin lief ondanks hun kwade eigenschappen.
Neen, wij hebben ze lief om de schoonheid, om de bouw van hun wezen, die zich
verraadt in wat wij goed vinden en in wat wij verkeerd achten. Als niet geheel ter
zake doende laat ik hier de vraag rusten, of er wel kwade, en dus, of er wel goede
eigenschappen zijn. Het kwade bestaat immers niet? Het is een beroving. Het schept
nimmer, het heeft geen eigen vorm. Het is niet als levenswet en dùs niet als
levenseigenschap aanwezig.
De liefde die vriendschap heet, richt zich tot de naaste uit ervaring van
verwantschap, hoe verborgen die verwantschap ook zij, en hoe onbewust die ervaring.
Zij laat zich zelden en dan nog slechts door een gròte mate van zedelijke
verdorvenheid afschrikken. Daarom zijn onze vrienden zelden die personen, die wij
van onze bekenden zedelijk het hoogst vinden staan. Men noemt liefde blind, omdat
zij minder bijziende dan Justitia is.
Zo is het ook met het boek. Niet het geschrift, dat ethisch, aesthetisch of
religieus-wijsgerig de grootste verdienste heeft, verkrijgt onze liefde en wekt onze
verwondering en blijdschap, maar dàt geschrift, dat onze eigen diepste hunkering
een stem verleent. Het boek dus van onze broeder of zuster die in de zelfde schoot
van angst en verrukking gesluimerd heeft als waarin ons stemmeloos zijn op verlossing
wacht. Dat onze vreugde groter wordt door wetmatige vervolmaking spreekt van
zelf.
Ik vind ‘Gesprekken met Gabriël’ een buitengewoon boek. Liever dan mij uit te
putten in loftuitingen, wil ik trachten te zeggen, waarom dit boek mij zoveel gedaan
heeft.
Ieder kunstwerk is èn individualistisch, èn het is gemeenschapskunst. Of de
kunstenaar wil of niet, en of de gemeenschap wil of niet, zij vinden in elkander stem
en hart. Zij kunnen elkander wederzijds verloochenen, maar dat doet aan hun relatie
niets af of toe: niet altijd wordt het eigene als zodanig herkend en vaak wordt het
eigene verworpen. Maar het blijft het eigene.
In het licht hiervan kan het dan ook geen verwondering baren,

*) Naar aanleiding van Arjen Miedema's ‘Gesprekken met Gabriël’, uitg. Bosch & Keuning N
V, Baarn z.j.
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dat een gelovig kunstenaar gekomen is tot het op werkelijk hedendaagse wijze
verbeelden van het huidige geloofsleven. Het zou dwaas zijn, te ontkennen, dat er
in onze tijd duidelijke symptomen zijn van wat wellicht een op nieuwe wijze beleven
van het geloof zal blijken te zijn. Laat ons voorzichtig zijn. Ja, maar laat ons
voorzichtig zijn als de liefde, die alle dingen hoopt. Wij zien klaarder dan ‘gisteren’
dat theologie nog geen geloof is, dat niet het dogma onfeilbaar of zaligmakend is,
hoe waardevol het ook zij. Slechts de levende Christus redt ons. En deze is Heer van
het volle leven. Het is, alsof het ons opnieuw bewust geworden is, dat Christus
wederkomende is in tijd en ruimte. Elke avond doet ons zeggen: weer een dag dichter
bij Zijn wederkomst. De heilsfeiten, toekomende en voorbije, worden weer feiten,
reële werkelijkheden, gebeurtenissen. Het ongeduldig hart wil niet meer van beloften
leven, het wil de vervulling van die beloften zien. De paradijsverwachting en het
paradijsverlangen dringen zich in ons naar voren. Gelovigen zowel als ongelovigen
hunkeren naar het verloren paradijs, vooral nu het leven zo duidelijk de kentekenen
draagt van de woestijn. De gerechtvaardigde gelovige wil rechtvaardig worden, de
geheiligde heilig, de arme rijk. De zwerver wil rusten in het vierstromenland, de
geketende zwerven door Edens hof. De in zonde gevallen mens ziet in de engel met
het zwaard nog altijd de gehate gerechtsdienaar, die hem zijn wettig erfdeel onthoudt.
Hij staat òp tegen Hem, die hem tot paradijsbewoner maakte, en daarna de woestijn
injoeg. Nooit verliest hij de hunkering naar zijn vaderland.
En de gelovige? Wat is hij anders dan een ‘wereldling’ die gelooft? Een ongelovige
is immers een mens die nog nièt gelooft? Ook hier is het geloof het normale, het
toonaangevende. Het geloof heiligt niet alleen het aardse paradijsverlangen, het wekt
het tevens tot verhevigd leven en maakt het tot een onuitblusselijk vuur. Het doet de
hunkering naar het volmaakte ontbloeien, een hunkering die sterker en zuiverder
wordt, naarmate wij sterker hunkeren naar Christus. Het verwonderlijke is nu, dat
gelovige en ongelovige wel één zijn in het paradijsverlangen, maar dat hun verlangens
uit elkaar groeien, of liever, dat de gelovige vooruit ijlt. Hij immers mag medearbeider
zijn in het proces der wederoprichting. De gelovigen mogen weer een gemeenschap
zijn, mogen weer tot één gezin worden: de gemeente, die representatief is voor de
gehele mensheid. Daarom loopt het naïeve, koppige, zondige en aardse
paradijsverlangen van de hoofdpersoon in Arjen Miedema's boek, de zwetser Jacobus
van den Domme, op het zoeken van de aardse Una Sancta uit.
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Jacobus van den Domme is een echte gelovige. Hij is onwrikbaar overtuigd van eigen
zondigheid, maar ook van Gods liefde en de waarachtigheid van de Bijbel. Maar hij
is tevens burgerlijk, opvliegend, haatdragend, met zichzelf tevreden, zelfbewust
omdat hij zichzelf niet kent: een gepassionneerd, egocentrisch mens. Hij is inderdaad
een mens van nu: heilige huisjes kent hij niet, hij zegt wat hem voor de mond komt,
hij zit boordevol onrust en vragen. Hij weet zich een kind van God en hij zou daarom
wel het paradijs willen zien. Zien? Er in leven. Dat heeft God beloofd. Een nieuwe
Adam? Dan óók een nieuw paradijs. Simple comme bonjour.
Die Jacobus laat de auteur in gesprek komen met zijn ‘beschermengel’ Gabriël.
En Jacobus zegt alles uit. Niets verzwijgt hij. In hem spreekt de ganse gemeenschap
der geplaagde, zondige kinderen Gods. Jacobus wil eindelijk zien, eindelijk tasten,
eindelijk horen. Deze meneer Van den Domme wil God aan Zijn woord houden.
Voor hem is ook de geringste belofte een onmiddellijk verzilverbare wissel.
Op buitengewoon boeiende wijze vertelt de auteur van deze Jacobus en deze
Gabriël. Ik kan niet anders zeggen dan dat de stijl van dit boek zeldzaam verrassend
is. De taal is even nuchter en alledaags als die van onze gewone gesprekken, maar
veel meer op de man af, veel klaarder.
Al sprekende met Gabriël verliest Jacobus zijn onbeschaamdheid, zijn
egocentriciteit. Hij leert zien, dat heiligmaking een allesomvattend, een tot alle
grenzen van het hart doorwerkend proces is. Het wordt hem duidelijk, dat God de
bekeerde zondaar het paradijs geeft, zodra die zondaar er zich in thuis zal voelen.
Want God is een God van stijl. Jacobus krijgt van veel dingen besef. Hij leert
begrijpen dat het leven uit liefde, het paradijs van de aarde voor Christus' wederkomst
is. Hij wordt, het kan niet anders, tot gemeenschapsmens opgevoed en hij beseft ten
leste, dat een eendrachtig samenwonen in liefde tot God, tot elkander en tot de nog
ongehoorzame naasten, hèt paradisische antwoord is, dat de bruid moet geven op de
vraag van de Bruidegom: ‘Hebt gij Mij lief?’ Met andere woorden: Jacobus van den
Domme leert de zichtbare Una Sancta zien als eis en antwoord.
Het was een zware taak voor de auteur, het zojuist gegeven inzicht te doen rijpen
bij zijn ‘held’. Jacobus en u en ik, wij allen moeten worden als de kinderen, willen
wij het koninkrijk Gods ingaan. Jacobus, in 't begin van 't boek, dènkt alleen maar
als een kind, en dan nog slechts schijnbaar. Hij heeft een halsstarrige manier van
benadering der levensvragen; zijn probleemstelling
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is niet kinderlijk, maar simplistisch-logisch. Deze wòrdt pas langzamerhand kinderlijk:
wanneer Jacobus als een kind leert lèven.
Het is te vrezen, dat weinig Bijbelwoorden zo misverstaan zijn als dit: ‘Zo gij niet
wordt als de kinderen.’ Het betekent volstrekt niet, dat wij ons een kinderachtige stijl
moeten aanmeten, maar dat wij volkomen vertrouwen moeten op de Vader, ons
volkomen bij Hem veilig voelen, volstrekt overtuigd zijn van Zijn liefde, en volkomen
onszelf moeten blijven. Daarom waarschuwt Gabriël voor het onaardse denken, voor
het louter geestelijk wezen willen spelen. Jacobus moet blijven verlangen naar het
aardse paradijs, hij moet blijven haken naar de zinnelijke bevrediging. Niet het minst
hierom, heeft het lezen van deze ‘Gesprekken’ een zo bevrijdende werking.
Het bestek van dit artikel laat niet toe, alle zijden van dit boek aan een onderzoek
te onderwerpen. De waarde ervan wordt niet allereerst bepaald door de mijns inziens
in grote mate aanwezige literaire kwaliteiten, noch wordt die waarde verminderd
door zijn onvolkomenheden. De waarde ervan ligt allereerst hierin, dat het een
kentering in de denkrichting en in het leven van de orthodoxe gelovige demonstreert.
Denis de Rougemont schreef zijn bekende boek ‘Denken met de handen’. De
hedendaagse gelovige beseft op een nieuwe wijze, dat hij ook moet gelòven met de
handen.
Wie geen vreemdeling is in het Jeruzalem van de Nederlandse orthodoxie, weet
dat ook daar het eschatologisch aspect van de geloofswaarheden sterk de aandacht
heeft. De Kerk getuigt van een wederkomende Christus. Er is een onrust in onze
harten, de resultante van verlangen naar Christus en van schaamte om wat is gedaan,
en vooral, om wat is nagelaten. Ook spreekt hier het onbehagen tengevolge van ons
formalisme (en hoeveel meer nog), een woord mee. Een stroom van beelden zet ons
dit alles in dit boek voor ogen: de formule, de gemeenplaats is geweerd.
‘Gesprekken met Gabriël’ is een roman en niet een allegorie. Maar toch ook niet
een gewone roman. De raadselachtigste figuur is wel de engel. Deze staat hier voor
het wederbarende, goddelijke heilswerk, de zielszorg, die Woord en Geest bedrijven.
Jacobus is volkomen reëel. Ons leven beweegt zich op verschillende niveau's: reële
en niet-reële. In het boek zijn deze vlakken als 't ware in elkaar geschoven. Wij leven
immers óók gelijkelijk en tegelijkertijd op die verschillende vlakken? Zijn het oude
en het nieuwe Jeruzalem niet minstens even ‘werkelijk’ als Moskou of Amsterdam?
Wie dit vasthoudt, heeft geen moeite met de even boeiende als verrassende
doorstrengeling van realiteit en verbeelding.
Ik wijs terloops op de scène, waarin Jacobus in zijn woede
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Gabriël letterlijk met een bijl de hersens wil inslaan. En dan blijkt het Gabriël niet
te zijn, maar God Zelf. Wie hier huivert, huivert vrij laat. De Bijbel leert, dat haat
doodslag is. Wie God haat, wil God vermoorden. De huivering is goed, maar zij had
er ook moeten zijn, toen God ons voor het eerst vergunde, een blik in 't eigen hart te
slaan. Miedema heeft hier verbeeld, wat wij als formule weten en als frase belijden.
Hij heeft het tot leven gewekt.
Het valt echter te vrezen, dat deze beeldtaal niet door alle gelovigen verstaan zal
worden. Dat een gebrek aan aesthetische opvoeding hiervan als oorzaak moet worden
aangenomen, is een schrale troost. Immers de boodschap van dit boek is gericht tot
alle Christ-gelovigen. Toch meen ik, dat het onderscheidingsvermogen van het grote
lezerspubliek niet onderschat behoeft te worden. Elk goed geschreven boek komt
immers op zijn tijd? Het wordt niet alleen vóór de gemeenschap geschreven, het is
ook van diezelfde gemeenschap uitgegaan.
Deze ‘Gesprekken’ geven veel te genieten. Telkens wordt de lezer getroffen door
rake uitspraken, aphorismen en suggestieve beelden. Zoals aan het moderne, strakke
bouwwerk een weelderig detail: het bronzen kantwerk van een balconbalustrade of
een zeer sierlijk fries boven een zij-ingang, zo ontspringt aan dit prozaische proza
het tedere woord, het bevrijdende beeld.
De auteur heeft met het schrijven van dit moedige, diep-gelovige boek ons allen
aan zich verplicht. Dat de protestantse letteren zulk een boek hebben voortgebracht,
moet voor ons een oorzaak van blijde verwondering zijn. Het kàn dus: bloeien in het
woord en geen tittel of jota af doen van de wet.
Het is een ontdekkend boek. In Jacobus staan wij allen ‘in ons hemd’. Doch wij
worden er tevens in bekleed met witte klederen.
Het is ook een smartelijk boek. Het kind dat wij allen zijn snikt er in. Als je het
uit hebt, heb je het gevoel, het boek zelf geschreven te hebben. Je weet niet eens
goed te zeggen waar je tekortkomingen en inzinkingen hebt opgemerkt: het is tot
leven voor je geworden, je las het niet als literatuur. Al wat je zelf aan triestheid en
opstandigheid hebt, aan verwarring, lafheid en liefde, het staat rauw en eerlijk
afgedrukt. Er is ook de tederheid en de intimiteit in, die het gelovig gebed kenmerken.
De visionnaire vlucht van de verbeelding bereikt z'n hoogtepunt in het prachtige
slot, dat ook waarlijk een slot is: het geeft een programma, het doorlicht het hele
boek, het interpreteert de begrippen paradijs, zaligheid en gehoorzaamheid. Het laat
ons de zondaar Jacobus van den Domme zien als geloofsheld, als een, die zover
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gekomen is, dat zijn beschermengel zijn dienaar geworden is. Jacobus, de leugen
doorziende van de vergankelijkheidsprediking en van het al of niet vrome pessimisme,
stijgt met Gabriël op net ‘witte paard’ tot voor Gods troon. Hij wordt gedreven door
heilige schaamte over het zwijgen der aarde. Jacobus dirigeert in de hemel
engelenkoren, God ter verheerlijking, maar bemerkt, dat dit toch nog boven zijn
krachten gaat. Als Gabriël dan op zijn verzoek de engelenkoren doet verstommen,
blijft het gezang aanhouden: op aarde zingt de Una Sancta. Het paradijs is
aangebroken...
Ik acht ‘Gesprekken met Gabriël’ een zeer belangrijk boek; de verschijning ervan
is een ‘gebeurtenis’.
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Vluchtige Notitiën
Bezoek
Ik heb van mijn leven al heel wat bezoeken afgelegd. Deze mededeling is waarlijk
niet van wereldschokkende betekenis. Maar toch moet ik zo beginnen, want een
tuinhek knarst nu eenmaal een beetje, en ik wil u meenemen in de kleine,
onbeduidende hof van mijn herinnering aan een bezoek. Wel gold het bezoek een
groot, een zuiver mens, maar ik kwam met lege handen, ik had er weinig te doen.
Het was dan zó, dat ik naar een oude dame moest om haar enkele kleinigheden te
vragen. Zij was een schrijfster, die haar leven lang getuigd had van wat zij als schat
des harten met zich meedroeg: haar blijmoedig geloof, haar vaste hoop en haar vurige
liefde. Ik wist, dat zij in een klein huis woonde, sierlijk en eenvoudig, een huis met
een groot dak: een moederlijk en beschermend huis. Het moest in een klein dal tussen
lage, begroeide heuvels staan. Behalve zijzelf, woonden er nóg twee, eveneens
bejaarde, dames. Dan was er een blinde kat en een heel oude hond.
Ik dacht daaraan, toen ik op de heuvel bij het huis stond. Ik voelde me nog jong.
De dag was als een lied, zoals dat heet. De sparren geurden. Ik had de golvende
glooiing van de heuvelrug achter mij gelaten, ik was tussen de akkers door gegaan,
akkers, waarop het jonge koren te groenen stond. En nu wás ik in het heuvelgebied,
en dáár was het huisje. Maar al was het àl jeugd en lente búiten, bìnnen zou ik dat
toch niet vinden... Maar toen ik even later binnen wás, en, dicht bij het raam, tegenover
mijn gastvrouw zat, gebeurde er iets, dat ik niet licht vergeten zal. Want ik vond wél
jeugd in het eenzame huis. En, werkelijk een beetje verbluft, dacht ik: hoevelen zullen
op hun vijf en zeventigste jaar nog zó jong zijn? Zó zonnig? Er was iets meisjesachtigs
in de manier waarop ze praatte over haar huis, haar leven, haar werk. Ze zei geen
diepe dingen: die zeggen meisjes nóóit te onpas. Geen grote waarheden... natuurlijk
niet. Zij kende mij zo weinig en de aanleiding van mijn bezoek was heel alledaags.
Maar ze was zo helemaal zichzelf: jong en blij. Ze had iets vrolijks over zich. Ze
was vol plannen, vol verwachting.
Ik bedacht, hoeveel zij geschreven had, en hoe in dat werk steeds weer twee dingen
naar voren komen: leed en genade. Heel haar scheppend vermogen had ze dienstbaar
gemaakt aan het belijden, dat genade het leed overwint. De schoonheid van haar
werk was dienares, de woorden knechten, gewillig tot getuigenis. Dát is: God
liefhebben met geheel zijn kracht. Toen ik weer buiten stond, ben ik nog een poos
gaan dwalen langs zandpaden, die door bossen heen slingerden. Wonderlijk mooi
waren die paden: langzaam op en langzaam af gingen ze en ze brachten me door een
gebied van stilte. En ik ben niemand tegengekomen. En toch heb ik er háár gehoord:
haar zachte, levendige stem; en ik heb er háár gezien: wit, een weinig gebogen,
getekend door 't vele leed, dat zij gedragen heeft: eigen leed en leed van anderen.
Getekend ook door het geluk, dat zij in en door God vond: een jonge vrouw.
Die uw jeugd vernieuwt als eens arends.
J.v.D.
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Kritieken
Romans en novellen
Artur Johansson, Het ondeelbare leven. Uit het Zweeds vertaald door Dra
N. Boelen-Ranneft. J. Philip Kruseman, Den Haag.
Een roman volgens het bekende Scandinavische recept met als voornaamste
ingrediënten: buitenechtelijk geboren of verwekte kinderen, eenzame boerderijen,
philosophieën over het leven en philosophieën over God.
Sven, de knecht van de Niklashoeve, verliest door de schuld van zijn voogd het
vaderlijk erfdeel, dat hem in staat gesteld zou hebben een boerderij te kopen. In zijn
teleurstelling misgaat hij zich met Elna, hoewel hij met Maja verloofd is. Later, als
hij met Maja getrouwd is, komt Elna in zijn leven terug en de misstap uit het verleden
wordt de oorzaak van het overlijden van zijn zoontje.
Lang niet altijd zal als oorzaak van het leed, dat de mensen op aarde treft, een
bepaalde zonde uit het verleden zijn aan te wijzen. Het is echter het goed recht van
de schrijver als thema van zijn roman een geval te kiezen, waarin zonde en ellende
inderdaad doof de keten van oorzaak en gevolg met elkaar verbonden zijn. Artur
Johansson heeft zijn thema uitgewerkt tot de ontknoping: de verlossing, die via zonde
en ellende bereikt kan worden door wie als Sven al het kwaad, dat door de wereld
gaat, als brandblaren leert zien. ‘Alle onrecht, alle nood, alle onzekerheid, alle angst,
alles zijn brandblaren, littekens van het kwaad, dat onze eigen daden hebben
voortgebracht. In Gods tien geboden worden we gewaarschuwd voor de gevolgen
van onze eigen daden. Maar we hebben niet geluisterd, we hebben ons niet om de
waarschuwingen bekommerd. Maar de brandblaren, de pijnen, zullen ons redden.’
Een slot als dit is onbevredigend voor wie uit de Bijbel weet, dat God Zelf de
pijnen gedragen heeft, die ons redden zullen.
Het verhaal is boeiend, het heeft ook wel enige romantische bekoring, maar zit
toch eigenlijk vrij goedkoop in elkaar. De auteur heeft zich weinig moeite getroost
om de daden van zijn figuren psychologisch te verantwoorden.
J.M. Vr.

Jean Giraudoux, De amoureuze vergissing. Vertaling van Victor E. van
Vriesland. Uilenreeks no. 42, Bigot en Van Rossum, N.V., Amsterdam.
Een novelle van de soort waarvan de Fransen het geheim bezitten: luchtig, gracieus,
niet al te zedig, en met flitsende geestigheid. Victor van Vriesland maakte er een
uitnemende vertaling van in een Nederlands dat het luchtige, gracieuze en flitsend
geestige van het Frans uitstekend weergeeft.
C.V.

Stijn Steuvels, Avelghem. L.J. Veen's Uitg. Mij N.V. Amsterdam, z.j.
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Het eerste verhaal van Stijn Streuvels' eerste bundel, ‘Lenteleven’ een halve eeuw
geleden verschenen, begint met de zin: ‘Ik was een versnoekte kwâjongen in mijnen
tijd’, en daarmee ving hij dat nog altijd bekorende verhaal aan over de witte zandweg,
die hij van de zolder af, waar hij voor straf was opgesloten, door de Vlaamse velden
zag slingeren.
Sindsdien heeft hij nog zeer veel over zichzelf en het Vlaamse landschap
geschreven en hij heeft altijd iets behouden van de versnoekte kwajongen die hij
eens moet zijn geweest. In dit boek ‘Avelghem’, waarin hij zijn belevenissen als
opgroeiende jongeman in dat dorp beschrijft, toont hij zich de dikwijls eigengereide
jongeman, die met vaste koers zijn eigen weg gaat, vaak dwars tegen de veroordelende
kritiek van de dorpsgemeenschap in, en met een sterk en onuitroeibaar verlangen
naar schoonheid.
Van de dingen die hier beschreven worden lazen wij reeds veel in verschillende
andere publicaties, van hemzelf en van anderen. Zij worden hier echter opgenomen
in een groter verband. Nieuw inzicht in het wezen van de auteur geven ze niet.
Misschien lezen wij hier iets meer over de verhouding van hem en zijn familie tot
de beroemde oom Guido Gezelle, maar wat hij hier over deze
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dichter zegt is voor de vorming van diens beeld wellicht van meer betekenis dan
voor dat van Streuvels zelf.
Wat wij echter vooral in dit boek waarderen, is het genot dat het lezen van Stijn
Streuvels' sterke, mannelijke proza ons opnieuw verschafte. Vergeleken met
‘Lenteleven’ vinden wij er meer klaarheid en rust in dan in dat eerste werk; hoe kan
het anders. Maar ondanks dat: Stijn Streuvels is gebleven wie hij was, nuchter en
wars van romantiek. Er is in dit boek wat meer bezadigdheid desnoods, de dingen
worden wat ruimer gezien, maar de romantische verstilling, het zich wegdromen in
het verleden, dat men bij een oud geworden schrijver zou kunnen verwachten, vindt
men hier niet. Stijn Streuvels is neg dezelfde heftige, hartstochtelijke belijder van
het leven die hij vroeger was. Hij is jong gebleven.
C.V.

Ernest Claes, De oude klok. Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam 1947.
Ernest Claes' herinneringen uit zijn jeugd, die hij hier beschrijft, zijn uit de aard van
zijn schrijverschap romantischer gekleurd dan die van Stijn Streuvels. Dat wil niet
zeggen dat zij vervormd zouden zijn. Het gaat om het licht dat de ouder geworden
schrijver er op laat vallen. Zijn proza mist de vastheid van dat van Streuvels. Het is
gladder, radder, maar minder gespierd. Het staat misschien dichter bij het
volkstaalgebruik, het is minder gekunsteld, maar naar ons oordeel ook zwakker.
Bij Claes valt er meer avondzon over het land der jeugd. Er zit in deze beschrijving
iets van het romantische verlangen van de ouder geworden man naar de voorbije tijd
der jongensjaren, waardoor misschien de wat weemoedige toon die bij het lezen na
blijft klinken, te verklaren valt.
C.V.

V. Sirolf, De Schuldenaar. Gottmer, Haarlem, z.j.
Deze historische roman is in een uitgeversprijsvraag, die in de tijd van de cultuurkamer
gehouden werd, bekroond. Op de Nederlandse literatuurmarkt van nu maakt hij echter
een weinig sterke indruk. De hoofdpersoon van de roman, de Pruisische ruiterkolonel
Otto von Blowitz, is een achterdochtig mens, die de goede bedoelingen van zijn
gewaande rivaal, de Majoor Von Lubben, en zijn nicht waarmede deze getrouwd is,
steeds in zijn nadeel uitlegt. Hij ziet overal gevaar en benadeling, vervalt steeds meer
in bijgeloof en is er op gespannen bij elke voorkomende gelegenheid wraak te nemen
op de denkbeeldige listen en lagen die hem gelegd worden. Tot hij tenslotte het duel
dat hij van 't begin van 't boek af al verwacht had, zelf uitlokt, waarbij hij zijn
vermeende tegenstander doodt. Daarna pleegt hij zelfmoord. Het heeft de auteur aan
de kracht ontbroken dit gegeven tot een fascinerend verhaal uit te werken. Het blijft
nu te vlak, waartoe de matte, vaak uitgerekte zinnen meewerken. Al lijkt ons de stof
met historische kennis van zaken behandeld, een sterke roman is het niet geworden.
C.V.

Ontmoeting. Jaargang 2

Foka van Loon: Het eerste gebod. Bosch & Keuning N.V., Baarn.
Foka van Loon kan heel boeiend vertellen en het schilderen van een achtergrond bij
haar verhalen gaat haar goed af. Vooral het begin van dit nieuwe boek is daar een
bewijs van. In latere gedeelten wil ze het wel eens te mooi maken en ligt de
schilderachtigheid er een tikkeltje te dik bovenop, maar het publiek, waarvoor dit
boek geschreven is, zal daar waarschijnlijk overheen lezen. ‘Het eerste gebod’ is n.l.
een echt volksboek en als zodanig kan het ook van harte worden aanbevolen, hoewel
natuurlijk de qualificatie geen verontschuldiging is voor de gebreken.
De schrijfster heeft een bekeringsroman willen geven en daarmee zichzelf zeer
hoge eisen gesteld. Eisen die zo hoog zijn dat ze er niet aan heeft kunnen voldoen.
De uitbeelding van het zieleleven en z'n correlaties tot God plaatst een auteur voor
ontzaglijke moeilijkheden. Hij staat voor de keus de ontwikkeling direct, als iets
levends, iets groeiends, weer te geven, dan wel indirect, door middel van een reeks
van losse beelden de groei te schetsen. In het laatste geval behoren de tussenliggende
situaties te worden gesuggereerd. Zowel de weergave der psychische groei als de eis
tot suggestie zijn zware opgaven.
Op zichzelf beschouwd zijn Foka van Loons schetsen niet onverdienstelijk.
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Maar in de onderlinge samenhang schuilt 't zwak van dit boek. Sommige tekeningen,
in 't bijzonder die welke betrekking hebben op het leven van de hoofdpersoon Harm
Lammerts, kloppen niet op elkander. Betwijfeld moet worden of hij voor de schrijfster
wel als totale mens geleefd heeft. Meer waarschijnlijk lijkt ons dat Foka van Loon
slechts door bepaalde (slechte) karaktereigenschappen van hem is getroffen. Laat ze
zich er toe verleiden hem nu en dan ook van een andere zijde te belichten, dan wordt
hij onwaarschijnlijk. Harm Lammerts' vrouw wordt geestesziek. Met haar zitten we
een beetje verlegen. De schrijfster misschien ook. De gegeven oplossing voorkwam
in elk geval veel moeilijkheden. Lammerts' schoonouders en z'n dochtertje, bijfiguren
ten aanzien waarvan de opgave minder zwaar was, leven echter.
Het gemoedelijk aandoend Drents dialect verhoogt de aantrekkelijkheid van dit
boek. De Groninger schudt echter z'n hoofd even misprijzend, wanneer aan een
Groningse boerin en passant ook het woord wordt gegund in haar eigen streektaal.
J.E.N.

A. Middelhoek: Die grote kleine Wereld. Uitg. J.N. Voorhoeve, den Haag.
‘Nog een variant; al weer een literair jongetje’, zeggen we onwillekeurig na de slip
van het stofomslag te hebben gelezen. Ditmaal is het een Berendje, (alweer)
vereeuwigd in verhalend praesens. En deze Berendje haalt het niet bij andere literaire
jongetjes, waarvan sommige beroemd zijn geworden.
Berendje zegt en doet nog al eens dingen die een kind van zijn leeftijd niet kan
zeggen en doen, ook niet wanneer hij een ‘bijzonder kind’ is, want ook dat is deze
Berendje (al weer); hij tekent verbluffend. Staat Berendje als jongetje niet zo hoog
als andere literaire jongetjes, omdat z'n beeld ons niet altijd even zuiver wordt
voorgesteld, - ook als literair jongetje blijft hij achter. Middelhoek vervalt dikwijls
in gemeenplaatsen en is vrij slordig op z'n stijl. Vrijwel nergens verrast hij door iets
eigens.
Maar niet te min slaan we 'n blik in de ziel van het kind. En dit heeft voor anderen
een eigenaardige bekoring, ook voor hen die wars zijn van romantiek. Wie kent niet
het stadium waarin men moe is van het tobben over problemen? Een confrontatie
met Berendje is in die toestand een verkwikking. Berendje ontwijkt de problemen
niet, hij lost ze een, twee, drie op, op z'n eigen naieve wijze, die ons keer op keer tot
een glimlach dwingt. Het aantrekkelijke van dit boek is, dat het zo pretentieloos en
ongekunsteld is. Dit is ontspanningslectuur in de goede zin.
J.E.N.

Age Scheffer, Nachtboot naar Lemmer. N.V. de Arbeiderspers, Amsterdam.
1948.
Al de gebeurtenissen die het boek beschrijft spelen zich af in ongeveer de helft van
een etmaal van de winter 1944/'45. De hoofdpersoon, die een opdracht heeft uit te
voeren van de regering in Engeland ziet zich voor de keus geplaatst een mens te
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doden of zelf gedood te worden. Hij ziet de vrouw terug met wie hij had willen
trouwen. Zij waant hem echter al jaren dood, staat op het punt een ander te nemen,
en beiden moeten opnieuw hun houding bepalen. Hij trekt zich bovendien het lot
aan van een joods meisje en twee onderduikers. Op het ogenblik dat hij zich van zijn
achtervolger wil ontdoen vindt deze de dood bij een scheepsramp. Dan volgen: het
reddingswerk, opnieuw dreigend verraad, een ontsnapping van het schip te Lemmer,
een vuurgevecht, een arrestatie, een verhoor, tenslotte ter elfder ure een bevrijding
door vrienden. En dit alles is knap beschreven. De stijl van Scheffer doet niet denken
aan het werk van de aquarellist, z'n werk is veel meer te vergelijken met dat van de
etser. Puntig en scherp omlijnd zijn z'n beelden. Hij verstaat het vak.
Toch zijn al de bovenvermelde feiten ‘slechts feiten’. Hoofdzaak is in het boek
de reactie van de verschillende figuren er op. In lange gesprekken worden de
problemen van leven, liefde en dood besproken. De hoofdpersoon worstelt
voortdurend om met zichzelf in het reine te komen. En Scheffer schiet te kort in z'n
pogen dit weer te geven.
Enkele gesprekken die we wellicht drie jaar geleden zouden hebben gewaardeerd
omdat toen immers van het vele wat gesproken werd zo weinig in druk kon ver-
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schijnen, omdat dit levensgevaar meebracht, hadden we nu graag gemist, evenals de
gebeden waarvoor enige malen, uitsluitend om het gevoelseffect een alinea werd
ingeruimd.
J.E.N.

Thomas Kernau, Gelijk met de Morgenster. Vertaling Herman Pijfers. De
Toorts, Heemstede, 1947.
Deze roman heeft een stuk recente geschiedenis als achtergrond, het Nazi-regiem
zoals dit zich keerde tegen de R.K. geestelijkheid in Duitsland. Het klooster Maria
Morgenstern wordt in '38 gesloten en de broeders over Duitsland verspreid. Een van
hen stelt zich weer in dienst van de kerk op het strijdend front, wordt gegrepen bij
het smokkelen van deviezen, krijgt 10 jaar dwangarbeid en komt dan weer onder
zijn wereldlijke naam in het tot gevangenis geworden Maria Morgenstern. Daar weet
hij in alle eenvoud, onopvallend, zijn vroegere ordedienst te hervatten, te bidden en
te arbeiden, gelijk met de Morgenster.
De sfeer is zuiver, beschouwelijk. Geweld en oorlog zijn niet meer dan gerommel
in de verte. Men zou dit boek romantisch en vroom kunnen noemen. Romantisch
door de tegenstelling van het besloten kloosterleven met zijn stille orde en sobere
natuurlijke vreugden, middeleeuws welhaast tegenover het moderne, georganiseerd
harteloze dat Nationaal Socialisme heet. Vroom, in Rooms Katholieke zin, omdat
binnen deze kring het leven aan God opgedragen wordt, niet alleen het kloosterleven
maar heel het troosteloze gebeuren van onze tijd. Deze roman onderscheidt zich door
zijn sobere zin en zijn gewijd karakter. Men vindt er geen geschiedenis van onze
tijd, geen typering van Europese conflicten. Dat de schrijver Amerikaan is, verklaart
misschien de gelatenheid, waarmee de ontwikkeling in Duitsland als terloops geschetst
wordt.
Een boek dat waarlijk stichtelijk heten mag, simpel, zonder pretenties als een
monnik.
Ou.

Poëzie
Frank Lulofs, De magere brug, De Ceder, J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
1947.
Een sympathiek bundeltje verzen waarin goede regels en een zuivere toon niet
zeldzaam zijn, al is er maar een enkel gedicht dat naar ons gevoel zonder al te
hinderlijke tekortkomingen is gebleven. De inzetten zijn meestal het best; verderop
in het gedicht lijkt de dichter zich nogal eens wat al te vlug met een oplossing van
een moeilijkheid tevreden te hebben gesteld.
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Het is inderdaad een magere brug die het voorbijgegane voor de dichter met de
toekomst verbindt. ‘Van alles wat mij eenmaal dierbaar scheen, ligt in mijn open
handen slechts de morgen.’
Dat is niet veel, maar het kan ook alles zijn: een nieuw begin. Laten we het daar
op houden.
C.V.

Dr E.C. Pienaar, Digters uit Suid-Afrika. H.A.U.M., v.h. J. Dusseau en Co,
Kaapstad en J.H. de Bussy, Pretoria.
Tj. Buning, Uit ons digkuns. J.L. van Schaik, Bpk, Pretoria.
Twee bloemlezingen uit de Afrikaanse poëzie. Oude bekenden. De bundel Digters
uit Suid-Afrika, door E.C. Pienaar samengesteld, behaalde een 14e druk. De bundel
Uit ons digkuns, verzorgd door Tj. Buning, een 9e druk. De bloemlezing van Pienaar
is naar de ene kant breder; zij is bestemd voor een algemene lezerskring. Maar aan
de andere kant is zij toch ook beperkter, want zij doet slechts een keuze uit het werk
van de dichters die de tweede Afrikaanse beweging inzetten: Marais, Celliers,
Leipoldt, Totius, en hun onmiddellijke navolgers: Langenhoven, Toon van den
Heever, Visser, Keet, C.M. van den Heever. Van de jongste dichters werd geen poëzie
opgenomen; met de gebroeders Louw, meent Pienaar, kwam er een nieuw geslacht
aan het woord. Is dit juist? Albert Verwey merkte eens tegen me op dat ook Werumeus
Buning en Marsman nog in De Beweging hadden gepubliceerd. Hij wilde daarmee
aantonen dat er gewoonlijk meer continuïteit is dan men aanvankelijk wel vermoedt.
Zo is het in Nederland, en in Zuid-Afrika staat het niet anders. Er lopen vele draden
van de dichters der tweede Afrikaanse beweging naar het werk van Uys Krige,
Elisabeth Eybers en W.E.G. Louw, ook naar de toch anders geaarde poëzie van N.P.
van Wyk Louw en D.J. Opperman.
De bloemlezing van Buning is weer naar een andere zijde toe beperkt. Zij is
uitsluitend bestemd voor de
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leerlingen der middelbare scholen. De keuze is dus misschien niet geheel
representatief. Maar aan de andere kant: hier is eveneens het jongste geslacht
vertegenwoordigd, en dat maakt deze bloemlezing toch ook voor een breder publiek
aantrekkelijk. Wij hebben allen wel vernomen dat er in Zuid-Afrika nieuwe dichters
zijn opgestaan, maar hun werk ligt verspreid over tal van bundels en bundeltjes die,
indien al verkrijgbaar, tamelijk prijzig zijn. Hier hebben we dan een boek dat niet al
te duur is en dat kan dienen voor een eerste oppervlakkige kennismaking. Enkele
figuren vallen op. N.P. van Wyk Louw is hier facile princeps; zijn werk, waarin een
heroïsche strijd gevoerd wordt voor zelfbehoud, verdient een aparte beschouwing.
Zijn broer, W.E.G. Louw, heeft een veel weker toon en is meer meditatief van aanleg.
Uys Krige beschikte over een al te gemakkelijke versvorm, maar zijn verblijf in
Afrika en Zuid-Europa, als soldaat eerst, als krijgsgevangene daarna, tenslotte toch
weer als soldaat, heeft aan zijn vers toch een diepere klank gegeven. Onder de
allerjongsten zijn er (Oosthuizen, Petersen, Olga Kirsch) die nog op de oude manier
schrijven en dan spreken de gedichten te weinig aan. S.J. Pretorius toont belangstelling
voor de arbeidersbevolking, en het onderwerp schijnt ook de vormgeving gunstig te
zullen beïnvloeden. Waarom bij hem de nieuwste verzen voorop geplaatst, de oudere
verzen daarna? Een opmerkelijke verschijning is D.J. Opperman, die ongetwijfeld
veel van Marsman heeft geleerd, maar wat leent het Afrikaanse taaleigen zich
uitstekend voor de bondiger zegging! Van iedere dichter worden levensbijzonderheden
vermeld, ook is er een korte karakteristiek van zijn werk en zijn er aanwijzingen voor
voortgezette studie.
J. Haantjes.

Tekst der Matthäus-Passion, vertaald door Jan Engelsman, uitgeverij Het
Spectrum, Utrecht, Brussel, 1948.
Enige jaren geleden heeft de toenmalige minister Van der Leeuw, zelf een uitnemend
Bach-kenner, aan Jan Engelman opdracht gegeven de Matthäus-Passion in het
Nederlands te vertalen. Kort voor de Passionsuitvoeringen van dit jaar zag de vertaling
het licht, te kort om nog op een uitvoering gebruikt te kunnen worden. Over de
bruikbaarheid van deze vertaling voor een uitvoering valt dus nog geen beslissend
oordeel uit te spreken. De praktijk zal dit oordeel moeten leveren. Intussen valt wel
reeds te zeggen dat het deze vertaling, zoals elke vertaling, niet gemakkelijk zal
vallen de zo bekende Duitse tekst te vervangen; aan de muziek verbinden zich in ons
gehoor nu eenmaal al dadelijk de Duitse woorden.
Over de vertaling op zichzelf valt zeer veel goeds te zeggen. Voor de tekst der
door de Evangelist gezongen partijen heeft Engelman zich aan het woordgebruik der
Statenvertaling gehouden. In de koralen, aria's en recitatieven heeft hij zich soms
zoveel vrijheid veroorloofd, dat de vertaling belangrijk van de oorspronkelijke tekst
afwijkt. In enkele van deze gevallen kan men van een grote poëtische verbetering
spreken.
C.V.
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Diversen
Dr G.A.M. v.d. Honert, Vrijheid als levensgevoel. Uitg. v. Dishoeck, Bussum
1947.
Het vrijheidsprobleem was centraal voor het Duitse Idealisme en dat probleem is 't
thans voor het existentialisme.
De schrijver omschrijft het vrijheidsgevoel als expansiedrang of als
mogelijkheidsbeleven. ‘Het is het brandende gevoel van de onbegrensdheid der
innerlijke mogelijkheden, hun wezen is uitbreiding; daarin ligt zijn eigenheid, zijn
kern. Ge verlangt van deze existentiële beleving noch een verklaring, noch een
rechtvaardiging; de echtheid, de authenticiteit van de ervaring zijn u voldoende.’ De
scheppingsdrang van de kunstenaar is de hoogste vorm van vrijheid, want ‘hier
zwijgen de moraal en alle andere kunstgrepen waarmee ‘men’ de vrijheid knecht’.
Deze vrijheidsdrang ‘moet falen aan de eindigheid, zoals alles wat in de mens naar
het oneindige streeft, gedoemd is te falen’.
In dit boekje wordt veel geponeerd, weinig geargumenteerd. De schrijver is ‘zich
dan ook bewust dat zijn opvatting nadere toelichting behoeft’. Accoord. Maar waarom
dan dit geschrift zonder toelichting uitgegeven?
S.J.P.
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Pieter van der Meer de Walcheren, Het Witte Paradijs. Uitg. Het Spectrum,
Utrecht/Brussel, 3e druk, 1948.
Wat in het werk van deze auteur altijd weer aantrekt, is de hartstochtelijkheid,
waarmee hij leven, geloof en schoonheid onder één gezichtspunt betrekt. Men moet
van deze fijne, oprecht vrome en tot in zijn vingertoppen schoonheidsgevoelige mens
houden en, al heeft men hem nooit ontmoet, men kent hem uit eigen werk beter en
intiemer dan hij wellicht zelf vermoedt. De jaren en het lijden hebben hem gelouterd
en verkwikkend is altijd de totale afwezigheid van het burgerlijke en schoolmeesterlij
ke. Al is Van der Meer geen denker of schrijver van de eerste rang, hij is het type
van de artistieke Christenmens. Ons Calvinisme is zo veelszins vernederlandst en
de sfeer van schoonheid en kunst vaak weinig meer dan een krul aan een
kanselperoratie. Waar en wanneer wordt in onze kerken gebeden voor de zoekers en
werkers op kunstgebied? Er zijn momenten waarop men genoeg krijgt van ook 't
meest principiële geredeneer en men er ook genoeg van krijgt in deemoedige houding
en met neergeslagen ogen af te wachten of, hoe en waar onze knappe Schriftgeleerden
- onderling overigens bijna tot op de man verdeeld - ons een plaatsje zullen geven,
waarop we staan en een beetje lucht krijgen kunnen. En aan de andere kant een
‘Christelijk publiek’ (verschrikkelijke term), voor een deel waarvan cultuur =
ontspanning = vermaak en wier fantasie zich beweegt op het peil van het variété.
Welk een verkwikking een mens te ontmoeten, zij het in geschrifte, die geen scheiding
wil en dulden kàn tussen heiligheid, goedheid en schoonheid, al is die mens - en
daarin kan geen Schriftgelovige hem volgen - een hartstochtelijk Rooms-Katholiek.
Over de dingen van het geloof te lezen in een edel, gekuist, vaak brandendmooi
Nederlands, zonder een spoor van de geestloze routine van de meesten onzer
kerkelijke weekbladschrijvers, dat vervult ons met grote dankbaarheid en genegenheid
jegens de man, die deze schrijf- en levenshouding heeft verworven in een smartelijk
leven van overgave aan God.
Het boekje beschrijft een Kerstretraite in het moederklooster van de Karthuizer
orde te La Valsainte: de reis erheen van Parijs uit, de aankomst in sneeuw, koude en
afgrondelijke stilte, de indruk van het uiterlijk leven daar, de gedachtenwereld van
de Karthuizer en dan nog heel kort het teruggaan naar de wereld. Pijn doet voortdurend
die duizendjarige mensverering, aan de moeder van de Zaligmaker toegedragen, van
wie Hij zich immers bij bepaalde gelegenheden en definitief aan het kruis met Zijn
‘vrouw’ heeft gedistancieerd, als het Zijn verlossingswerk betrof. Voortdurend Maria
naast Jezus te zien geplaatst, doet verschrikkelijk zeer. Zo kunnen we ook hier weer
niet volkomen bewonderen en dankbaar zijn, maar toch geeft het werk van Van der
Meer ons iets, dat we sinds Willem de Mérode in eigen kring al lang en smartelijk
missen. Geef ons eindelijk schoonheid, kunst en cultuur niet als peroratie,
congres-thema, onderwerp van bespreking, stof van een rubriek, of practisch als
concessie, sluitpost, geestelijke fooi, maar als Christelijk leven. ‘Bilde, rede nicht.’
Wie niet beseft, dat heiligheid schoonheid insluit, ook practisch, heeft van de
heiligheid nog niets begrepen. God zij geloofd, die eens ons heimwee vervullen zal.
C.R.
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Logan Pearsall Smith, Some Trivia. De Eik, J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
z.j.
Na het lezen van het mooie, zuivere boekje van Van der Meer ziet men precies
waaraan het bij de Engelse prozadichter hapert. Hier is het aesthetische losgemaakt
van de rest en wordt om zijns zelfs wil beoefend; het is tot religie geworden. Een
boekje als dit, met zijn korte, fragmentarische prozastukjes, scheutjes schoonheid
gevende, kan voor de de aestheticus-zonder-God een werelds brevier zijn. En meen
niet dat het voor een belijdend Christen zonder waarde is. Overigens behoeven wij
niet naar het Engels te grijpen, om het proza als kunst in korte stukjes beoefend te
zien. (Dit boekje is n.l., wegens z'n onvertaalbaarheid in het Engels uitgegeven). Ik
meen dat het naar geest en stijl verwante werk te onzent van Van Deyssel en Frans
Erens op minstens even hoog peil staat en dat met name de Van Deyssel van de
avonturen van X te Parijs en van het Dagboek van Frank Rozelaar deze Engelse
schrij-
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ver in veelzijdigheid en rijkdom overtreft. Kent men dit Nederlandse werk en niet
het Engelse, dan weet men ongeveer wat men van de lectuur verwachten kan en is
men voorbereid op de geestesgesteldheid van de auteur. Hij is de pure aestheticus,
wiens geestelijk domicilie te vinden is in de buurt van Verlaine, Debussy, Matthijs
Maris en Floris Verster. Deze geesteshouding dateert in ieder geval van vóór de
eerste wereldoorlog en is daarom, nu sindsdien zoveel aan aesthetische waarden
verloren is gegaan, voor wie in de literatuur belangstelt belangrijk studiemateriaal.
Hoe belangrijk en behoedzaam-voortreffelijk gestyleerd deze geestesuitingen ook
zijn, ze voegen geen nieuwe trekken toe aan het reeds bekende beeld van de
aesthetische mens van vóór 1914; het vreemd staan tegenover zichzelf en de dagelijkse
werkelijkheid, het hoge zelfgevoel (‘I too was one of the Princes of the starry
Universe’), het ‘grote werk’ waaraan nooit wordt begonnen, het verlangen om na de
dood op aarde voort te leven ‘in a perfect phrase’, het is alles bekend en door anderen
minstens even goed onder woorden gebracht. Misschien is voor ons, Hollandse lezers,
het belangrijkst het onvervalst Engels karakter van deze kleinkunst, de humor en de
zelfironie met name. Enkele citaten ter kennismaking.

Ask me no more
‘Where are the snows of yesteryear? Ask me no more the fate of Roses,
or of Nightingales, or where the old Moons go, or what becomes of last
year's Oxford poets.’

Social success
‘The servant gave me my coat and hat, and in a glow of self-satisfaction
I walked out into the night. “A delightful evening”, I reflected, “the nicest
kind of people. What I said about finance and philosophy impressed them;
and how they laughed when I imitated a pig squealing.”
But soon after, “God, it 's awful,” I muttered, “I wish I was dead”’
C.R.

Dr H. Kraemer: De kerk in beweging. Uitg. Boekencentrum N.V. Den
Haag, 1947.
Een heel enkele maal kan men zonder overdrijving zeggen: een onmisbaar boek. 'k
Geloof, dat we Kraemer's boek zo zouden kunnen betitelen. Wie verstaan wil wat er
gaande is in de Nederl. Herv. Kerk zal altijd ook uitkomen bij de stimulerende
geschriften, artikelen en polemieken die Kraemer in dit boek gebundeld heeft als
afscheidsgeschenk bij zijn vertrek naar Zwitserland.
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We ontmoeten hier natuurlijk ook de Zending, de Indische kerken, de wereldkerk,
de noden en zonden van de empirische kerk, de nieuwe koers, Kraemer's ideaal van
de Christusbelijdende volkskerk. Alles bewogen, bezonnen, geladen van geloof,
hoop en liefde.
Ook wie Kraemer's kerkbegrip niet als bijbels kan aanvaarden en vragen blijft op
welke kompas de nieuwe koers wordt ingeslagen heeft diepe eerbied voor zijn strijd.
't Heeft geen zin hier op bijzonderheden in te gaan of polemisch de grondslagen
van Kraemer's werk aan te vatten. Wie Kraemer leest wordt tot een keus gedwongen.
Men kan daar niet aan voorbij. Niemand weet, wat de toekomst brengt aan waarachtige
blijvende kerkelijke vernieuwing. In elk geval is de kennis van Kraemer's werk nodig
voor 't verstaan van de kerkelijke verhoudingen in ons land.
Een onmisbaar boek.
S.J.P.

Dr A.v. Selms, God en de menschen. Uitg. Ploegsma, Amsterdam, 1947.
Dr v. Selms vertelt de geschiedenissen van den Bijbel na: eenvoudig, nuchter, in
opmerkelijk goed Nederlandsch. Hij verdedigt de Bijbel niet. Hij vertelt alleen.
Maar zóó, dat we bij den Bijbel gebracht worden.
Een verzorgd register werkt hiertoe zeer mee.
De uitgave is mooi verzorgd.
S.J.P.

Archimandriet Dionissios, Russische Orthodoxie. Uitg. ten Have,
Amsterdam, 1947.
Een boek, dat ons de leer en liturgie van de Russische orthodoxie naderbij brengt
moet ons zeer welkom zijn. We hadden vanouds onze gedachten over verstarring en
veruitwendiging van de Russische kerk uit de Czaren-tijd. Toen kwamen de bittere
vervolgingen door het Bolsjewisme en de kerk bleek een nooit vermoede kracht van
weerstand, lijdensmoed, volharding te hebben. De oecumenische beweging bracht
contact met de kerken uit het Oosten.
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Al deze dingen hebben onze belangstelling geprikkeld voor deze kerk van geheel
eigen type, met haar diep besef van de vergankelijkheid en de opheffing van de
scheiding van hemel en aarde in het moment der incarnatie van Christus, met haar
uitbundige Paasvreugde, haar eredienst als een groot sacramenteel drama, waarbij
de werkelijkheid der menswording, dood en opstanding niet alleen herdacht wordt,
maar ook herhaald.
Het reformatorisch belijden spreekt van schuld achter de vergankelijkheid, van
rechtvaardiging door het geloof. In de Oosterse orthodoxie is dit stuk naar de
achtergrond gedrongen. Dat neemt niet weg dat we hartelijk willen meeleven met
de zusterkerken in Rusland. De archimandriet Dionissios geeft klare, rustige
voorlichting. Belangrijk werk.
S.J.P.

Dr K.H. Miskotte: De blijde wetenschap. Uitg. Callenbach, Nijkerk, 1947.
Dit boek is een toelichting van de Zondagen 1-12 van de Heidelb. Catechismus en
zeer de moeite waard er ernstig mee bezig te zijn. Een theologisch tijdschrift zou
diep op de achtergronden van deze catechismus-verklaring willen ingaan. Hier is dat
niet mogelijk; toch zal ieder lezer tegen fundamentele vragen aanlopen.
Deze verklaring wil geschreven zijn ‘in gehoorzaamheid aan de H. Schr. en in
overeenstemming met onze Belijdenisschriften’, pag. 6. Hier komt de vraag naar de
betekenis van die bekende uitdrukking: ‘in overeenstemming met’. Moet dan niet
eerst gevraagd worden naar de historische zin van het belijdenisschrift, naar wat de
Kerk bedoeld heeft met deze belijdenis. Prof. Miskotte schreef zijn boek vanuit
theologische en wijsgerige onderstellingen, waarbij geen ruimte is voor het historisch
continu van schepping, staat der rechtheid, zondeval, verlossing.
Deze onderstellingen doen hem b.v. zeggen, dat we eigenlijk eerst over God de
Vader kunnen spreken na ons belijden van de Zoon.
En zo is 't ook, wanneer Prof. Miskotte zegt dat ‘alle kunst en alle poëzie, tenslotte
boven de zelfexpressie uit, lofzegging is of lofzegging bedoelt, ook dan, wanneer ze
rijst uit 't vagevuur van dit bestaan - als - kwelling. De rechtvaardiging echter van
alle poëzie, hoort u! van àlle!: ook van de antieke, ook van de “onchristelijke” ja,
van de “antichristelijke” ligt hier in de catechismus, d.w.z. in de Waarheid, in de
wetenschap, in de troost. Poëzie is precies de onzin, de manie, de phantasterij,
waarvoor de burger haar houdt, indien de christelijke catechismus een “opvatting”
zou zijn van enkele menschen, die door andere opvattingen kan worden opgewogen.
De grond der vreugde is gelegd, hij leeft en werkt onder heel het oppervlak van het
aarderond. Van de schepping zelf moet het heten: “en alle dingen bestaan tezamen
door Hem (Col. 1 : 17)”.’
Achter dit alles liggen de vragen van cultuur en christendom, van de mogelijkheid
van christelijke poëzie, van de betekenis der gemene gratie. Prof. Miskotte heeft hier
zijn gedachten over. De vraag is of ze in overeenstemming zijn met de historische
zin van de Catechismus.
In elk geval blijkt uit deze dingen, dat 't de moeite loont ernstig met dit boek bezig
te zijn.
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C.F. Andrews: Het innerlijk leven. Uitg. ten Have, Amsterdam, 1947.
Een klein boekje, dat we eerbiedig naderen, omdat het ‘beschrijft de lange strijd, die
ik doormaakte om de innerlijke vrede van Christus in tijden van grote moeilijkheden
en onrust te bewaren; en hoe Zijn blijvende tegenwoordigheid meer en meer de enige
werkelijkheid werd, die mij hielp de overwinning te behalen.’
't Komt uit de kring van de Oxford-groep. Ook wie daar bezwaren ziet,
eenzijdigheden, het voorbijgaan aan accenten, die het Evangelie met nadruk legt, zal
de warme vroomheid, die uit dit boekje spreekt, willen en kunnen waarderen.
S.J.P.

Max Picard: Het onwrikbare huwelijk. Uitg. Het Spectrum. Utrecht/Brussel,
1947.
't Is - dat kan aan mij liggen - niet gemakkelijk over dit boekje een verantwoord
oordeel neer te schrijven. 't Is zeker de moeite waard het te lezen. Men zal het telkens
weer opnemen, er in te bladeren, om bij vroeger neergezette streepjes-aande-kant
nieuwe te voegen. Maar is het billijk dit boek te lezen als een verzameling brillante
aphorismen? Het geheel van de bedoelingen van
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de schrijver wordt niet duidelijk; 't komt niet klaar en helder voor ons te staan.
Nog eens, 't kan aan mij liggen, want telkens wanneer ik Picard las, had ik datzelfde
gevoel. 'k Heb uit m'n kast gehaald, wat er van Max Picard in staat: das
Menschengericht; die Flucht vor Gott; De mens zonder werkelijkheid. Van al deze
boeken geldt voor mij, wat ook geldt van Het onwrikbaar huwelijk: boordevol
prachtige, diepe, vruchtbare opmerkingen, maar het geheel blijft ongrijpbaar.
S.J.P.

Paul Brunton, Hoger dan Yoga, oorspronkelijke titel: The hidden teaching
beyond Yoga, geautoriseerde vertaling van H.S. van Hall. Uitgeversbedrijf
‘De Spieghel’, Amsterdam 1947.
Blijkens de Appendix heeft dit boek, dat bedoeld was als een eerste deel van een
groot werk over de verborgen leer der yoga-practijken, onder het Engelse lezerspubliek
veel misverstanden gewekt. De auteur slaagt er in deze appendix tamelijk in deze te
weerleggen, waarbij hij echter een wissel op de toekomst trekt, belovend dat de
bovenbouw van het in het eerste deel uitgewerkte tonen zal hoe nodig zijn vele
uitweidingen zijn geweest. Het leveren van een recensie die dit eerste deel recht doet
lijkt mij derhalve praematuur, zo niet onmogelijk en evenals de auteur wil ik iets in
petto houden. Het boek, waar hij op doelt is inmiddels verschenen onder de titel ‘The
wisdom of the overself’ en komt dit voorjaar vertaald uit als ‘Het Super-ego’. Ik
hoop alsdan in de gelegenheid te zijn een uitvoerige critiek te leveren op de essentie
van beide werken. Thans bepaal ik mij tot enige opmerkingen, ter informatie van de
lezerskring.
Paul Brunton is een Engels journalist, die in India vele leergangen der meest
vooraanstaande yogi's heeft gelopen, daarin echter geen bevrediging vond en op
eigen gelegenheid op zoek ging naar de wezenlijke betekenis dezer oefeningen, welke
allengs was schuil gegaan achter dor formalisme. Hij ontwikkelt verder een zeer
merkwaardige activiteit als ‘geestelijk leider’, waarbij hij zich gelukkigerwijs weet
te distanciëren van allerlei collectief occultisme. Blijkens het voor ons liggende werk
is hij een zeer scherpzinnig filosoof en psycholoog en tevens een buitengewoon
begaafd stylist, verrassend door geestige Seitenhiebe en een soms haast dichterlijke
verbeeldingskracht.
De vertaling is soms minder correct. Zo is Aztec's geen Nederlands, waar Azteken
worden bedoeld en is ‘betrachten’ een afschuwelijk germanisme voor ‘bezien’ of
‘bekijken’. Verder is het geen bewijs van upto-date zijn van de vertaler, wanneer hij
de Bijbelteksten in 't Oud-Hollands van de Statenvertaling weergeeft. Van het
waardige naar het belachelijke is het nog altijd maar een stap. Dat geldt trouwens
voor het hele boek. Maar daarover hopelijk spoedig.
P.A.H.

Maurits Uyldert, Het park der poëzie, Uitgeverij F.G. Kroonder, Bussum,
z.j.

Ontmoeting. Jaargang 2

Het genieten van poëzie schijnt geen eenvoudige zaak te zijn. Uit dit boekje merken
wij dat er nogal wat aan vastzit. Eigenlijk zijn er volgens de schrijver twee soorten
mensen: zij die het nooit leren en zij die aanleg hebben om van poëzie te genieten,
die kunnen het wel leren. Voor deze laatste soort heeft hij dan zijn boekje geschreven.
Hij deed het op een luchtige, causerende toon en hij zegt veel goede dingen, geeft
behartenswaardige wenken en zij die zich nog wat onwennig bevinden in het park
zullen zeker door hem wat meer wegwijs worden. Maar laten zij toch ook weer niet
al te veel verwachten. Uyldert waarschuwt daar trouwens zelf voor. De schoonste
paden in de poëzie-tuin zijn die welke men zelf ontdekt. Wie zich echter nagenoeg
een vreemde in de poëzie weet, kan aan dit boekje zeker iets hebben.
Wij moeten echter nog een andere restrictie maken. Voor de moderne poëzie heeft
de schrijver geen aandacht. De tachtigers en de School van Verwey leveren zijn
voorbeelden en zijn beschouwingen houden daar nauw verband mee. De latere en
huidige poëzie eist echter vaak een andere instelling, plaatst voor vraagstukken die
in dit boekje niet worden behandeld. Men kan daarom niet aan de indruk ontkomen,
dat de causerieën van Uyldert uit een vroegere tijd stammen en in zekere zin dus
verouderd zijn. De laatste schuilhoeken in het park der poëzie heeft hij nog niet
aangewezen.
C.V.
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[Ontmoeting 1948, nummer 9]
W.S. Noordhout
Holland
(een fragment)
I
Wolken, bouw torens voor mijn kleine dromen,
Wind, woel met uw onmetelijke hand
door 't golvend haar van riet en wilgebomen.
Regen, dat zoet en zwaar uw stem mag zingen.
Zegen mij wijd en prachtig Nederland
en laat uw lied en ritme mij doordringen.

II
Want nu wil ik eindlijk schrijven gaan
het lied van u en van uw kleine dingen
en van uw grootheid die ik heb verstaan
toen ik een kind was in een donker weten.
- Wat doet een kind, hij raakt nog spelend aan,
wat hij een leven lang niet zal vergeten.
Veel later in de onrust van zijn droom
blijft het hem bij en durft hij zich niet meten
met wat hem overweldigt, autonoom
en anders, maar hij is in kinderjaren
zichzelf nog niet, hij is het dier, de boom,
hij is het late zonlicht op de blaren,
dat langzaam wegschuift naar de laatste top.
Hij ligt er lang in bed nog naar te staren
door 't stille raam, maar slaapt al als er op
zijn kuifje maanlicht speelt, als moeder even
nog binnenkomt en hem goed onderstopt.
Dan ligt hij, klein en droomloos weggegeven
aan 't ademen der aarde warm en zacht,
een deel van het onmetelijke leven
en van de stilte van de sterrennacht.
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III
Kan men dat warm verband ooit weer verliezen?
Wordt men niet altijd weer teruggebracht?
Men blijft het kind dat spelend in de biezen
zich vinden laat door een prinses, men zal
altijd opnieuw 't vertrouwde voetpad kiezen
dat door de heide, aarzelend en smal
loopt naar het dorp dat men zich koos in dromen,
het dorp van Holland, het is overal.
Het ligt te slapen onder oude bomen
als men een avond aankomt met de trein
en groet den gast, die altijd weer blijft komen,
nog met een laat lantarenlicht, dat zijn
stil spel speelt met de donkere haag der linden
voor 't koffiehuis. Het groet hem met het klein
eentonig lied der klok, de klanken binden
het maanlicht als een koepel om zijn hart,
het hart van Holland. Altijd blijft men kind en
wordt door die vrede uit zichzelf ontward.

IV
Het is het eigen hart dat men voelt beven,
de eigen vreugde en de eigen smart.
In diepste ogenblikken wordt gegeven
dat Hollands hart zich in ons samentrekt
en in ons bloed en ademen gaat leven.
Hoe ver men vaak ook afdwaalt, men ontdekt
zich altijd weer in 't dromend blanke water
van de rivier en zuivert zich en strekt
zijn armen uit en bidt hardop als zaten
er goden in de wolken aan de kim
met rijen slanke bomen als soldaten.
‘O God der luchten, gij zijt het begin.
Gij stijgt met honderd voeten uit de aarde,
met honderd hoofden blank de hemel in.
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Gij die het rood en 't parelgrijs vergaarde,
gij leidt mijn dromen langs uw grote baan.
O Moeder, die het oud geheim bewaarde,
stilte die de rivieren en het graan
draagt in uw wijde schoot, ik zie u 's morgens
als meisje door de appelboomgaard gaan,
ik weet mijn middag en mijn kleine zorgen
omgeven door uw moederlijke arm,
en 's avonds word ik veilig weggeborgen
diep in uw duister, zorgeloos en warm.

V
Het warm verhaal gaat telkens weer verloren,
en in een wereld die zich niet erbarmt
over de kleine mens, trekt hij zijn sporen
eenzaam en van haar luidheid afgewend.
En toch, hij moet haar helemaal behoren,
een andre god, een matelozer, ment,
beschikkend over zijn besloten leven,
de noodlotsterren langs het firmament,
de paarden van de ondergang, gedreven
in felle jachten, grauw en zwart en rood.
Er is geen tijd voor dromen meer gebleven,
de wankle wereld tuimelt uit zijn lood.
Aan elke kim van Holland waaien branden
en door het laagland jagen leed en dood.
Die droomde hij moet opstaan en zijn handen
oefenen aan pistolen en pamflet.
Dit is mijn land, weet hij en mijn, mijn schande,
dat het door de barbaren is bezet.

VI
En hij heeft ook het witte paard zien rijden
het heeft zijn hart van twijfelen gered,
en maakt het sterk. Hij ziet het grote lijden,
de nood, de schuwe angsten van den Jood.
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Hij ziet hem opgejaagd, met dierlijk wijde
ogen, die zijn getekend door de dood.
Hij kan dit in geen nachten meer vergeten.
Hij ziet zijn wijde land, hij weet het groot
omdat het aan de einders heeft gemeten
zijn droom van vrijheid en verdraagzaamheid.
Hij ziet het door de waanzin aangevreten
van een ontzielde godvergeten tijd.
En in hem groeit een koninklijk verleden
tot moed en daden en hij is bereid.
De Prins is weer ten strijde uitgereden
voor dit zijn land het edel Neerland soet.
En langs de kimmen liggen blank de steden
gereinigd door het martelarenbloed,
als op dat beeld van Ruysdael dat hem wakker
maakt tot een nieuw geloof en nieuwe moed,
waar bomen, wolken en 't refrein der akkers
vervloeien naar het visioen der stad,
Haarlem, dat ligt gewassen in het vlakke
blinkende land van al het lijden dat
het heeft doorstaan opdat het zo zou bloeien.
Uit 't eigen hart voelt hij die dromend zat
zijn daden als die heldre torens groeien.

VII
Dat het om alles gaat, hij weet het wel.
Hij weet: nu moet ik door de stormen roeien
en staan mijn lied en leven op het spel.
En niet verbaasd ziet hij zich door der dagen
bittere loop belanden in de cel.
Hier is er niets meer dan zijn hart in 't trage
wisslen der schemeringen uitgeblust.
De dromen die hem eens hebben gedragen
zijn van hun warmte en hun diepe lust
ontdaan en in de nacht ziet hij door 't hoge
venster de maan in een metalen rust
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zo kuis als Artemis, zo onbewogen
over de ijlte van zijn heimwee gaan.
Hij voelt een lichte pijn achter zijn ogen,
een vluchtige herinnering maar aan
het hevig lied dat eens hem heeft doen branden
en dat niet meer is dan een lichte waan.
Maar die maakt hem gelukkig. Aan de wanden
ontbloeien bloemen in lucide licht.
Wijd wordt de droom van 't eigen vaderland en
valt samen met het goddelijk gezicht
dat ergens aan de kim begint te schijnen
en ergens in hem klaar wordt opgericht:
De stad, de stad, de engel die het reine
licht als een balsem op zijn ogen strijkt,
die hem herschept tot enkle simple lijnen,
tot kind en koning in het nieuwe Rijk.
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J.W. Veerman
Het huis, waar ik wil wonen
Bestek noch tekening zou ik kunnen tonen van het huis, waarin ik wonen wil. Vluchtig
en onvatbaar zijn de beelden die ik er van gezien heb, ze zijn me voorgekomen als
vleugen bloemengeur, die op de wind voorbijdrijven en in woorden laten ze zich
moeilijker vangen dan de beelden uit een droom; wanneer de gedachte zich er op
richt trekken ze zich terug en lossen op, als kleine zomerwolken in het blauw van de
lucht. Men moet er maar niet te veel op letten en doen, alsof men naar andere dingen
kijkt. Dan zullen ze onverwachts van opzij naderen, zodat men ze alleen uit een
ooghoek kan zien, er is beweging en kleur, men kan niet precies onderscheiden wat
en zodra men het hoofd wendt zullen ze verdwenen zijn. Maar men wordt door
ervaring wijs en wendt het hoofd niet meer. Zo kan men de beelden vangen, ze zijn
onduidelijk en zwevend, soms vervloeien ze met elkaar, maar ze voegen zich, vandaag
dit, morgen dat, tot een totaalbeeld, als men maar stil is en ze hun gang laat gaan.
Wanneer ik het huis zie is het altijd op het ogenblik, dat ik juist thuiskom. Ik weet
niet precies waarvandaan, zeker moet ik ergens in de omgeving gezworven hebben,
maar er schijnt tussen de omgeving en het huis zelf geen verbinding te bestaan, er is
een ruimte om het huis, waarin ik niet besta, een vacuum, waarvan ik alleen kan zien,
dat het gevuld is met licht als een heel dunne blanke nevel. De omgeving zelf kan
ik beter zien. Ik kan tenminste de wisseling van beelden die daarop betrekking hebben
wel volgen. Er is een bos, soms, en soms ook weiland, of iets dat heel uitgestrekt is
en waar het warm is en licht, het zou misschien een heideveld kunnen zijn. Het bos
is er zeker in de herfst, wanneer het volop in kleuren staat, die fonkelen in het wazige
zonlicht van de morgen. De bomen hebben al veel blad verloren, zodat men ver
tussen de van vocht druipende stammen en takken kan doorkijken, men kan ook het
blauw van de lucht wel zien en er hangt een sfeer van heel fijne en beheerste triestheid,
die nog een glimlach om zichzelf kan vinden en die altijd nog de goede dingen,
zonlicht en kleuren, waarderen kan.
Maar in het voorjaar zijn er de weidevelden, vol groen gras en boterbloemen; en
er zijn sloten, brede, levende sloten met vette
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pompebladeren, die drijven op het donkere water, dat vol beweging is. Men ziet er
tussen de stengels van de waterplanten torren en stekelbaarsjes zwemmen, volgt in
spanning dit schijnbaar doelloos bewegen en vergeet het opeens, omdat heel diep de
spiegeling van een blanke wolk voorbij drijft. En wanneer het hoog zomer is zal alles
weer anders zijn, zo dat men ergens kan liggen en blijven dromen terwijl de middag
als een machtig bewegen voorbij gaat.
Maar dit alles is toch alleen nog maar de omgeving; daar tussen in, zonder er direct
mee verbonden te zijn, ligt ergens het huis. Eigenlijk heb ik daarvan nog maar heel
weinig gezien, niet meer dan één kamer en een stukje van de tuin, dat aan die kamer
grenst. Ik geloof, dat er veel bloemen in die tuin staan. Misschien is er een klein
grasveld en er liggen onregelmatig gevormde terracottategels tot aan de drempel van
de tuindeuren. Die deuren zijn breed, er zijn grote ruiten in, waardoor veel licht naar
binnen kan vallen, wat wel nodig is, want er zijn verder geen ramen in de kamer en
hij is ook geheel in donkere kleuren gehouden. Geschilderd zou ik eigenlijk moeten
zeggen, maar ik ben er niet heel zeker van of dat wel het juiste woord is. Verf, behang
en vloerkleed althans, zijn begrippen, die met deze kamer toch niet in verband schijnen
te staan.
De deur van de kamer is in de hoek, schuin tegenover de tuindeuren. Wanneer ik
binnenkom is het altijd zomer, maar nooit een erg warme zomer. En dit is een beeld,
dat altijd weer terugkomt: ik heb juist die deur geopend en kijk nu meteen door de
kamer heen naar de tuin. Tot een paar meter achter het huis valt schaduw. Een
ogenblik later ben ik de kamer al doorgelopen zonder op de dingen daar te letten en
op de drempel blijf ik dan staan, de handen in de zakken, om zo de tuin op te nemen.
Zeker is het intussen voorjaar geworden, misschien wel de eerste werkelijke
voorjaarsdag, hoewel natuurlijk alles volop bloeit. Het voorjaar zit denk ik het meest
in de lucht, die vandaag voor het eerst van een licht-doortinteld en wazig blauw is.
Er vliegen vogels, maar niet van de ene plaats naar de andere, ze blijven rondcirkelen
en zwieren, zoals om een kerktoren zwaluwen die teruggekomen zijn. Het lijkt ook
wel op het zwenken en zwaaien van meeuwen boven een blanke zee. Maar ze vliegen
zonder geluiden te maken en hoger dan meeuwen, zo hoog, dat ze soms haast niet
meer te zien zijn, het naar boven kijken maakt ook duizelig.
Ik houd er dan van te gaan zitten op de drempel, waar het, in de zon nu, behagelijk
warm is. Er waait een heel voorzichtige, lauwe
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wind, die helemaal geen hinder geeft, ik heb de mouwen van mijn overhemd
opgeslagen en rook een pijp. Misschien zit ik hier een half uur, misschien een uur,
maar ik verveel me geen ogenblik, ik kan aldoor die pijp roken, wat soezen en kijken
naar het gras en de bloemen, vers groen gras met madelieven en de bloemen zijn
helgele zonnebloemen en stralend witte margrieten en rode anjers, die heel zoet
ruiken. En ergens zijn er geluiden van een schoonmaak, het kloppen van dekens of
kleden bij de buren, hier drie of vier huizen vandaan. Dat is trouwens wonderlijk
genoeg, want er zijn helemaal geen buren, het huis staat zo maar ergens in het
voorjaar.
Als ik lang genoeg gezeten heb is de pijp weg, niet uitgegaan, alleen maar weg,
en ik sta op en loop de kamer in naar mijn bureau. Daar ligt mijn werk nog, waar ik
juist eens even bij weggelopen ben toen ik merkte, dat een berekening waarmee ik
bezig was niet tot een oplossing scheen te voeren. Misschien ben ik er al die tijd mee
bezig geweest, of het ogenblik rust heeft me goed gedaan, want nu ik eerst nog even
half afwezig naar mijn papier sta te kijken, zie ik opeens, dat dit en dat ook niet goed
is en als ik het zo eens probeerde. Dan zit ik al weer en grabbel naar een potlood.
Dat moet ongeveer om half elf in de morgen zijn, ik kan de blauwe lucht buiten zien
en er valt ook wat zonlicht in de kamer, niet veel, maar hier en daar een plek op een
paar boeken in de kast, zoals plekken zonlicht op de grond in het bos. Het is hier ook
even fris als in het bos en het donker verder in de kamer is geen donker, maar
schaduw.
Maar als het half elf in de morgen is, waarom brandt dan nu mijn bureaulamp?
Als, behalve deze kamer, het huis er verder nu ook was zou iedereen daar al slapen
en de stilte suist om me heen. Dat geeft me het gevoel, of ik hier een beetje de wereld
zit te regeren, maar ik weet wel, dat die regering alleen maar duurt, zolang ik me
heel stil houd en er tegen niemand over spreek. Het is zeker al laat, maar ik ben de
hele dag nog niet zo helder geweest. Driftig werk ik door, dit moet zo en dat moet
zo worden, zonder aarzelen vind ik de dingen die ik nodig heb, mompelend stippel
ik de koers uit, waarlangs ik gaan zal en ik weet dat het goed is. De tijd staat een
paar uur lang stil, maar als ik tot een afgerond geheel gekomen ben en daar, als
beloning voor mezelf, een nadrukkelijke streep onder zet, zie ik dat het intussen half
twee geworden is. Ik ben grondig moe en rek me eens uit, daarna blijf ik nog even
naar het resultaat van mijn werken kijken, een kleine zegetocht door het overwonnen
gebied. Tenslotte heeft ieder mens zijn zwakheden.
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Toch moet deze zegetocht me wel merkwaardig goed gedaan hebben. Van
vermoeidheid heb ik geen last meer. Of is dat, omdat ik nog maar net thuis gekomen
ben? In ieder geval verheug ik me er in, een hele avond te kunnen gaan lezen.
Avonden als deze zijn de mooiste. De hele dag is het buiten al donker en grauw
geweest, misschien valt er nu wat regen of vochtige sneeuw. En ergens ver weg kan
er ook nog wel een stad zijn, waar de mensen haastig langs de verlichte winkels gaan
om hun inkopen te doen, voor de 5de December misschien. Maar om mij heen is
alleen het donker van de kamer, de zware overgordijnen zijn allang dicht gegaan.
Dan leg ik een paar blokken hout op het open haardvuur, die dadelijk knetterend
beginnen te branden. Maar ze branden zonder rook en het licht van de flakkerende
vlammen zal ook niet hinderlijk zijn, wanneer ik later ga zitten lezen. Nu kan ik eerst
nog een poosje naar die vlammen kijken; met het gezicht naar het vuur staande, weet
ik de kamer achter mij, ruim als een zaal in een oud jachtslot, eigenlijk voel ik me
ook of ik juist ben teruggekeerd van een opwindende morgenjacht door een besneeuwd
dennenbos. Er schijnt een helder vrieslicht door de hoge glas-in-lood ruiten en ik
weet, dat buiten de sneeuw in het zonlicht schittert. Maar van die jacht kan ik niet
veel zien, ik hoor alleen, een wapperende, bontgekleurde wimpel, de bewegelijke
klankenreeksen van een jachthoorn, die opklinken, weerkaatsen en wegsterven: blow,
bugle, blow and the echo's dying, dying en het is zeker een vrolijke jachtstoet geweest,
die uitgereden is. Overigens geloof ik, dat ik niet eens van jagen houd, de kamer zou
ook evengoed een oude boerenkeuken kunnen zijn. Er is een lage, berookte schouw
waarom knechten en meiden zitten, die elkaar in de winteravond met donkere stem
verhalen vertellen, bij het plotseling opschieten van de vlammen als de wind door
de schoorsteen trekt gaat er een schokje van schrik door de schouders. Dan wordt
het weer mijn eigen kamer. Ik zet een stoel bij het vuur, waarin ik lang zal kunnen
zitten zonder vermoeid te worden en een lamp schuif ik er bij. Bij alle dingen die ik
doe, heb ik het gevoel of het nu verder voor altijd zo zal blijven, een laatste schikking,
een eindbeslissing. Misschien zal ik ook ergens een glas wijn neerzetten, dat als
doorzichtig goud zal fonkelen. Ik zal er niet eens van drinken, maar het is goed er
naar te kijken en ik voel ook wel, dat het erbij hoort, misschien is dat een dichterlijke
trek in me. En waarom zou men niet, zoals een ander een vaas met bloemen, ergens
een glas wijn neerzetten en erbij denken aan het land, waar het vandaan komt? Ik
kan het zien liggen, alsof de kamer geen muren meer had, de
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door de zon warm gestoofde hellingen van een wijngaard in Zuid-Frankrijk met het
blauw van de lucht erboven en het blauw van de zee in de verte. Er is nog genoeg
zonneschijn in dat ene glas blijven hangen om de hele kamer te verlichten.
En nu zie ik ook weer, flauw en schemerig, de wanden van de kamer, waar veel
boekenkasten staan en hier en daar wat mooie dingen, een ets of wat oud porcelein.
Ze zullen zich bescheiden op de achtergrond houden, deze dingen, maar niet zozeer
op de achtergrond als de stad in de verte of de vochtige sneeuw buiten, ze zullen er
altijd zijn en stil zijn en toch de hele sfeer beheersen.
De boeken in de boekenkast zijn de mooiste die ik ken en ik heb ze nog nooit
gelezen. Ik loop er heen en zoek er een uit. Zoeken is het niet eens, misschien is er
eigenlijk maar één boek, hoewel de planken vol staan met allemaal verschillende.
Maar als ik er één uitneem, is het juist het boek dat ik hebben moet en als ik een
ander genomen had, zou het ook het goede geweest zijn, misschien hetzelfde. En
dan lees ik, ik ben alleen met het boek, de wereld is er niet meer, want het boek is
de wereld geworden.
Ik weet niet of het mogelijk is bij dit alles van een huis te spreken, maar zo is het
huis, waarin ik wonen wil. Of beter gezegd, zo was het, want het schijnt, dat er iets
aan het veranderen is.
Laatst kwam ik in de brede gang buiten mijn kamerdeur een kleine jongen tegen
hij mijn thuiskomst. Ik merkte hem pas op, toen ik op het punt stond de kamer binnen
te gaan, misschien kwam dat, doordat ik hier nog heel vreemd was, ik had die gang
eigenlijk nog nooit gezien.
Het was er breed en ruim als in een hal en ook veel lichter dan in mijn kamer,
zonlicht dat in een schuine baan ergens door een raam viel tintelde er op de wit met
zwarte tegels. Een voordeur of deuren naar andere vertrekken kon ik niet zien, maar
ik voelde toch wel, dat ze dichtbij moesten zijn, alsof ze wel spoedig te voorschijn
zouden komen, als ik maar wachten wilde. Maar ik had nauwelijks aandacht voor
andere deuren, zo wonderlijk was me het gevoel om dit nieuwe gedeelte van mijn
eigen huis, en om die kleine jongen, waarmee ik wel iets te maken moest hebben.
Midden in de hal zat hij te spelen met de plekken zonlicht op de tegels, maar hij
stond op toen hij me zag, hij keek uit ernstige blauwe ogen, en hij was al bij me, we
gingen samen verder. Ik deed de deur van de kamer open en zag zoals altijd de tuin
daarachter liggen, zoals altijd ging ik de kamer door zonder op de dingen daar te
letten, maar we waren nu samen en gingen zitten op de drempel van de tuindeuren.
En intussen was het al avond ge-
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worden, we keken stil naar het langzaam roodkleuren en verschemeren van de lucht,
ik nam zijn handje in de mijne en ik voelde me blij en bedroefd tegelijk, want ik wist
wel, dat dit een einde moest zijn.
Toen we eindelijk opstonden en ons omkeerden, waren kamer en huis verdwenen,
er lag een vlak land voor ons met in de verte enkele heuvels, waaromheen een nevel
van morgenzonlicht hing, die naar ons toe langzaam in donker vervloeide.
Samen en nog hand in hand begonnen we naar de heuvels toe te lopen. Totdat hij
me losliet en alleen verder ging. En terwijl ik alleen in de avond achterbleef, zag ik
hem de lichte heuvel opgaan, nog eenmaal zwaaide hij, toen hij boven was. Ik zag
hem een ogenblik in volle lengte staan, stralend tegen de achtergrond van de lichte
morgenhemel. Daarna begon hij al aan de andere kant af te dalen.
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Inge Lievaart
Er kwam een vogel van overzee
Er kwam een vogel van overzee,
zijn warm, rood hart bracht de lente mee.
Plots streek hij neer op de sneeuwen dood,
en rond hem kringde de aarde bloot;
zacht kraakte het eeuwoud ijzelkleed,
en vrije bomen bewogen breed;
de vogel droeg er zo rode blos,
hij zong al de groene bladeren los;
hij zong voor de poort van ket winterpaleis;
hij zong al binnen die burcht van ijs;
hij zong voor de troon, zo hoog en luid;
hij pikte de koning de ogen uit.
De koning was dood, maar zijn dode hand
sloot vast om de vogel een koude band;
de bomen hielden hun adem in,
te horen een klein, zacht, zingensbegin;
de vogel lag met verstilde keel;
een enkel blad werd al dun en geel Toen kwam van achter een wolk de zon,
die rood en goud te branden begon;
het trotse paleis smolt drop na drop,
het stak geen bitse torens meer op,
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het werd al kleiner, zonder geluid,
toen vloog de vogel plots zingend uit,
met een lied zo zoet en klaar van wijs,
als woei het aan uit het paradijs;
en op zijn klein hoofd, triomfant,
was een kroon van goud en diamant;
de velden golfden in vreugde op,
de bergen schokten, als in galop,
de bomen klapten luid in de hand,
het riet werd fluit aan de waterkant.
Toen zweeg het alles opeens weer stil:
de vogel zong van zijn gouden til;
hij zong van des Meesters open hand;
van moeite en loon, opnieuw verwant;
hij zong al nader een schoon verschiet
van bloei en vrucht en welken niet tot blauwde plots neer de verborgenheid
van afwezige tegenwoordigheid.
Nog zong de echo zijn afscheidsgroet reeds vloog hij recht de zon tegemoet.
- Sinds waart een luisteren de velden rond
naar 't nieuwe lied, dat zijn keer verkondt,
als bloemen zullen groot opengaan
en vlaggend tussen het groen instaan;
als breken duizend zangstemmen uit
in 't juichend lied van de zomerbruid;
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als antwoordt aardes diepst donker dal
zijn zingen met schal en wederschal!
- Mijn hart wacht diep in het wereldhart;
o, wereldhart, diep in mijn hart,
van al dit verlangen ben ik de som.
Hoor, al wat ademt, ademt: Kom!

Else Wichers
Regen
Regen ruist in donk're nacht,
tikkelt hard op bomenblaren
die zacht glimmend staan te staren:
honderd ogen van de nacht....
Regen ruizelt om mij heen,
drupt gestaag van hoge goten:
kleine, niet te weren stoten....
en ik hen zo gans alleen....
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Andries Dongera
Voorjaarsweemoed
Het voorjaar trilt in berk en spieg'lend water
en wekt in mij vermoedens van de dag,
die vroeger was en weer zal komen, later
als d'aarde blinkt van Gods volmaakte lach.
Blijf nochtans duren, voorjaar, ja blijf duren.
Gij zijt mij liever dan een eeuwigheid,
waarin niet meer de troost der broze uren
een zachte sluier op mijn droefheid spreidt.
Maar laat, wanneer het zwaard van d'urenwijzer
mij uit dit camouflagenet verdrijft,
mijn dwaze hart te inniger en wijzer
alleen verlangen naar geluk dat blijft.
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Hans Turken
Jazz (anno 1930)
De verdrukten hebben een stem gevonden
vanuit hun eigen verrukking: Een Lied!
Maar beseffen de kracht dier bijna vrome
bazuinstoot tegen hun Jericho niet.
Vertederd heffen de donkere handen,
als leefde het koper, hun instrument
en nemen bezit van beloofde landen
waar zij bevrijd zijn van pijn en pigment.
Maar als zich 't geluk bijna realiseerde,
bevinden zij zich op verboden gebied
en ontvluchten hun Eden in de bezeerde
melancholie van een blue coloriet.
Hier is 't waar twee werelden elkaar vinden:
- Prometheïsche hoogmoed en zwarte mystiek die 't eigen wezen benaderen in de
volstrekte eenzaamheid dezer muziek.
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C. Rijnsdorp
De weg uit de robot-cultuur
I
Enige tijd geleden bracht De Groene de vertaling van een nagelaten brief van de in
de oorlog vermoedelijk omgekomen Franse vlieger-schrijver Antoine de
Saint-Exupéry. Die brief, gericht aan een vlieger-generaal, is geschreven in Tunis,
Juli 1943 en bevat het geestelijk testament van deze fijne mens. Het gaat niet aan de
inhoud van deze brief verkort weer te geven; dit kan bij een betoog, maar alles wat
betoog is èn bovendien nog veel meer dan dat, verdraagt geen excerpering. Velen
zullen de brief gelezen hebben; voor wie hem nog niet kent zullen de enkele citaten,
die hier volgen, voor het ogenblik voldoende zijn.
‘Vandaag ben ik diep-verdrietig. Ik ben bedroefd om mijn generatie, die verstoken
is van alle menselijke substantie en een kleurloos kuddebestaan leidt. Men ziét dat
alleen maar niet.’... ‘De mensheid is, in haar verval, afgezakt van het Griekse treurspel
tot de stukken van Louis Verneuil (dieper zakken kan niet). Het is de eeuw van de
reclame, van het Bedaux-systeem, van totalitaire stelsels, van legers zonder
trompetten, zonder vaandels, zonder mis voor de doden. Ik haat mijn tijd, met al mijn
kracht. Want het is een tijd, waarin de mens sterft van dorst.’
‘Er is maar één probleem, één enkel probleem in deze wereld: de mensen een
geestelijke betekenis geven, een geestelijke onrust; iets op ben doen neerdalen, dat
op een Gregoriaans gezang lijkt... Weet u - men kan niet meer leven van ijskasten,
van politiek, van balansen en kruiswoordraadsels! Men kan niet meer. Men kan niet
meer leven zonder poëzie, zonder kleur, zonder liefde. Luister alleen maar naar een
dorpsliedje uit de 15e eeuw, en meet de diepte waartoe we zijn gezonken. Er rest
maar één ding: de stem van de propaganda-robot. Twee milliard mensen horen alleen
nog maar de robot, begrijpen alleen nog maar de robot, worden robots.’
‘Terwijl ik zit te schrijven, zijn twee kamaraden, die mijn kamer delen, in slaap
gevallen. Ik zal nu ook wel moeten slapen, want ik neem aan, dat mijn licht ben
hindert (wat kan ik verlangen naar een eigen hoekje!). Die twee kameraden zijn in
hun soort prachtkerels. Een rechtschapen slag, nobel, zuiver, trouw. En ik vraag
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me af waarom ik, nu ik hen zo zie slapen, een soort machteloos meedogen gevoel.
Ik denk dat het dit is: Zij kennen hun eigen onrust niet, maar ik voel die best.
Rechtschapen, nobel, zuiver, trouw - inderdaad, maar ook verschrikkelijk arm. Ze
zouden een God zo dringend nodig hebben.’

II
Met zo'n laatste zinnetje is men blij, maar men dient er uiterst behoedzaam mee om
te gaan. Niets mag ons verder liggen dan hieraan een goedkoop en enigszins grof
propagandamateriaal te ontlenen voor het Christelijk geloof. Natuurlijk, het is zo:
deze tijd, deze vertechniseerde, ontluisterde wereldfabriek hééft ‘een God’ zo dringend
nodig en men heeft gelijk door te zeggen: zo zie je, waartoe het rationalisme en de
technocratie van vandaag leidt, nu het openbare leven en de internationale politiek
met God niet meer rekent. Een preekje ligt in ons onderbewustzijn al kant en klaar,
een preekje van ‘zie je nou wel’ en ‘zo zie je maar’, waarin men de schim van Viviani
nog eens laat uitroepen dat hij en zijnsgelijken ‘de lichten des hemels hebben
uitgedoofd’ en waarin men naar Christus verwijst zoals een gebelgde onderwijzer
voor een geïmponeerde klas een stoute jongen, die het aan zichzelf te wijten heeft,
verwijst naar de directeur. Een preekje, waarmee men in eigen kring een goedkoop
succesje kan beleven, maar dat aan de nood der wereld niet raakt, omdat het culmineert
in het gelijk-hebben en niet in de liefde.
Alleen de liefde leidt tot het ware begrip, tot het begrip in bizonderheden. De liefde
ziet de nuance en verwerpt de schabloon. Laten we daarom, alvorens gelijk te hebben,
behoedzaam blij zijn met deze brief. Zolang nog enkele stemmen dit zeggen, zolang
deze dorst nog geleden en beleden wordt, is er nog hoop, ook voor de cultuur. Wat
is de zaak? In een ontkerstende samenleving, die geen priesterschap kent, is het de
kunstenaar, de dichter, wiens bewerktuiging en openbare functie het dichtst die van
profeet en priester nadert. Fijngevoeligheid en ‘kapitaal des harten’ heeft hij met
duizenden anderen gemeen, maar die anderen zitten in hun onmacht tot spreken
gevangen. De dichter, die altijd naar de taal luistert en de reis tussen de stations:
gevoel, woord, uitwerking, duizendmaal maakt, kan het zeggen. Soms blijft hij er
beneden, maar soms ook maakt zich iets ick-en-weet-niet-wat, iets onuitsprekelijks
van zijn woorden meester en dan zegt hij dingen waarvan hij de draagwijdte niet
beseft. Dat geestelijke is tegelijk uiterst persoonlijk en zeer algemeen en het lijkt wel
of juist in de
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geheime diepten van de individualiteit de sluisdeuren zich openen naar het collectieve.
Het is de tragiek van het moderne dichterschap, dat het door dat natuurlijke
profetisme en dat natuurlijke priesterschap, dat geen steun en geen correctief vindt
in een openbaring van Godswege, te zwaar wordt belast, op hetzelfde moment, dat
zijn levensruimte in de geatomiseerde samenleving steeds meer inkrimpt en dat in
de klankhal om de dichter heen steeds meer gaten vallen. In het pessimisme van de
briefschrijver is dan ook dit element duidelijk te onderkennen: voor mensen van mijn
slag is er geen plaats meer. Vandaar dat het hem minder interesseert of hij de oorlog
overleven zal. Want ‘wat kan men, wat moet men zeggen tot de mensen’, als de
oorlog voorbij is? En toch is het ‘dringend nodig te spreken tot de mensen’.
Het is de klacht en de hulpeloosheid van de moderne kunstenaar, die uit een
natuurlijk, uit het Paradijs overgebleven profeeten priesterschap de overcompensatie
moet putten voor een door Goddelijke openbaring gedragen en gecorrigeerd
kunstenaarschap, dat niet meer wordt verstaan. Hij moet voor een verdwijnend gehoor
het onmogelijke, boven-menselijke presteren. En daaraan bezwijkt hij geestelijk,
nog voor hij physiek omkomt.

III
Welk een zuivere klank heeft de genegenheid, waarmee hij zijn kameraden bekijkt.
Hij zou hun een God toewensen, waarin hij zelf niet meer gelooft. Hij heeft, kijkend
naar zijn slapende oorlogsmakkers, zich zozeer met hun noden vereenzelvigd, dat
hij hun toewenst wat hij zelf heel diep verlangt. Alles wat met zienersblik geschreven is kan voor de lezer iets doen opengaan. hij
het wakker worden, bijna nog tussen waken en slapen, ziet men dan een vervolg, een
antwoord op deze brief; een antwoord uit de tijd, uit een ander land, uit een andere
levenssfeer, maar een antwoord. Want alle grote vragen van het leven zijn aanleiding
tot een gesprek, dat door geen land of tijd begrensd wordt. Cultuur is altijd een vorm
van gesprek, denk maar aan oude kerken of landhuizen, waaraan door de eeuwen
heen is gebouwd: een boventijdelijke conversatie in steen. En zo is het met alle
cultuur.
Maar hoe zal dit commentaar, dit vervolg, dit antwoord luiden? Zal het niet zijn:
Wees getroost, want dit is het einde niet? Maar ook: wees gewaarschuwd, want de
verleiding komt.
De techniek heeft niet het laatste woord op aarde: de ziel over-
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wint. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat uit de mond
van God uitgaat. Het brood is de stof als consumptie gezien; de techniek de bekroning
van het stoffelijke. Het instrumentenbord van het nieuwste vliegtuig is de exponent,
de machtsaanwijzer van de materie. De stof gaat tot de mens in als brood; onder zijn
handen wordt ze tot een glanzend vliegtuig, sneller dan het geluid. Het is onder de
heerschappij van deze geemancipeerde materie, dat wij oorlogen voeren en proberen
te leven, terwijl de ziel daarbij steeds meer terrein verliest. Dit ontstellend ziekteproces
kan niet raker worden beschreven dan De Saint-Exupéry dit heeft gedaan. Maar dat
grote woord van Christus, dat de duivel Hem in het uur der verzoeking heeft afgeperst,
en dat de briefschrijver ook cultureel had kunnen troosten, is hem voorbijgegaan,
zoals het ook ons vaak voorbijgaat. De mens zal leven uit gehoorzaamheid, uit een
geestelijk beginsel, uit religie. Het menselijk leven, de menselijke cultuur, impliceert
de geest. De religie die de mens heeft, zal zijn een ware of een valse, maar religie
zal hij hebben, of hij zal niet zijn. Nièt het materialisme spreekt het laatste woord in
de geschiedenis, maar de religie, maar de strijd tussen de religies, tussen twee religies:
de ware en de valse.
Naar deze spits van de wereldgeschiedenis leven wij toe. Hoe lang deze spits is,
weet geen mens; zelfs Christus in Zijn hoedanigheid van Mensenzoon wist dit niet.
Maar dit is zeker: niet stof, maar geest; niet techniek, maar religie zal het slagwoord
van de laatste dagen zijn. Een roofdier, dat zich volgegeten heeft, knipoogt naar een
vogeltje, maar beweegt zich niet. De materie maakt dof, maar een wereld, die de
kerk ten bloede vervolgt en verslindt, is niet bezeten van stof, maar van geest.
Wat nu deze overwegingen van een preek onderscheidt, is, dat in ons een antwoord
aan de gang is op de brief van De Saint-Exupéry. Waar religie is, daar zijn alle hogere
functies van de menselijke geest gewaarborgd, ook zijn scheppende fantasie en
derhalve cultuur. Cultuur is altijd vrucht van verering van iets geestelijks en waar
die verering bloeit, bloeien architectuur, beeldende kunst, dans, muziek, en poëzie.
De wereld is niet achter het atoomgevaar met couranten dichtgeplakt. De ziel
overwint, dat wil zeggen ze is onoverwinnelijk, omdat ze van God is. De toekomst
is niet aan de robots. Het is natuurlijk iets anders, of wij de ondergang van de
robot-cultuur zullen beleven, respectievelijk of Europa dit beleven zal. Wat wij zien
als een einde, wat òns einde kan zijn, maakt in het licht der profetie veeleer de indruk
van een begin, een tijdelijke bewuste-
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loosheid der ziel tijdens een groeistuip naar een latere fase, waarin de techniek aan
de geest zal zijn onderworpen en louter een verkeersfunctie zal vervullen.

IV
Ons hypothetisch toekomstbeeld zou onvolledig zijn, indien we daarbij bleven zwijgen
over de natuur. De Saint-Exupéry had die natuur weer ontdekt. Hoor het hem
onnavolgbaar zeggen. ‘In October 1940, toen ik terug was uit Noord-Afrika... heb
ik paard en wagen ontdekt. En daardoor het gras van de wegen. De schapen en de
olijfbomen. Die olijfbomen hadden een andere taak dan de maat te slaan achter de
auto-ruiten bij een snelheid van 130 km. per uur. Zij toonden zich in hun echte
rhythme - het traag doen groeien van olijven. De schapen hadden niet meer als enig
doel in de weg te lopen en je gemiddelde te drukken. Ze werden weer levend. Ze
lieten echte keutels vallen en maakten echte wol. En ook het gras had z'n betekenis,
want dat graasden ze.’
Wat zal er nog over zijn van de natuur, als ze weer krachtens een nieuw religieus
en cultureel bewustzijn ontdekt wordt? De honger naar haar zal hartstochtelijk zijn;
de her-ontdekking-der ziel en der menselijke persoonlijkheid, gevoegd bij de
wetenschap, dat het bijna met haar gedaan was en het duistere besef, dat haar laatste
hoofdstuk geschreven gaat worden, zal aan de natuurliefde een intensiteit verlenen,
die sinds het Paradijs alles achter zich laat. De wilde natuur zal geheel reservaat
worden; bij de plaatsen, waar zij nog ongerept is, in Afrika, Amerika en waar ook
ter wereld, zullen de nieuwe centra van cultuur onder de spanning van een laatste
scheppingsdrift uit de grond worden gestampt. De overwinning der ziel zal zijn als
het openwaaien, tegen de avond, van een stormmachtige wolkenlucht; zij zal
volkomen zijn. Dat betekent natuurlijk niet, dat er geen materialisten meer zullen
leven, maar zij zullen de toon niet aangeven. Was vroeger een heuvel, een berg, een
boom, een bron heilig, de gehele natuur-rest zal dat zijn. En op verfijnde manier zal
de park- en tuinarchitectuur der wereldsteden daarbij aansluiten.
Wie komt met zijn hart onder de ban van een religie, die niets aan te bieden heeft
dan vrees? Want het toneel van de nieuwe wereldreligie zal de aarde zijn, en haar
volheid; de wereld, en die daarin wonen. De politieke dictaturen zijn primitieve
collectiveringspogingen geweest; ze waren niet efficiënt en morsten met
mensenlevens, kapitalen en krachten. De nieuwe religie zal een nieuwe economie
meebrengen, veel efficiënter dan enige vorige,
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dank zij een eindelijk onderworpen techniek en een mens die haar vrijwillig dient,
omdat hij eindelijk zijn diepe dorst meent te kunnen lessen aan de bronnen, die zij
heeft doen uitbarsten uit de bijna in een wildernis verkeerde aarde.
En de kunst zal weer pastoraal en tegelijk hymnisch kunnen zijn. De elegieën
worden lofgezangen. Het ‘preisen’ van Rilke...

V
Techniek leidt tot vrees, maar de overwinning der ziel zal brengen het ene grote
gevaar van de periode die in de heilige Schrift de laatste dagen wordt genoemd: het
gevaar der verleiding. De verleiding is een ernstiger gevaar dan de angst. Zij impliceert
een grote mate van persoonlijke vrijheid bij hen die verleid moeten worden.
Laten we niet denken, dat de nieuwe religie en haar aanvankelijke zegeningen na
de verwoestingen en uitputtingen der wereldoorlogen voor een goedkope prijs zal
kunnen worden gekocht. Elke religie heeft haar prijs, haar hoogste prijs. Die prijs
zal dan het Christelijk geloof zijn. De kerk, elke kerkelijke arbeid, elke kerkvorming
zal tenslotte moeten worden prijsgegeven.
Verleiding impliceert ook list en dubbelzinnigheid bij de verleidende machten en
krachten. En dat dit tijdperk der verleiding uitloopt op de openbaring van de verleider,
is een gedachte, die aan iedere Schriftgelovige vertrouwd is. Maar over dat einde
spreek ik niet. Dan zijn de maskers afgeworpen. De gevaarlijkste tijd krijgt de kerk
en in haar gevolg de christelijke cultuur, als zij actueel wordt, aan bod komt. De
nieuwe religie zal van een dergelijk raffinement zijn, dat ‘zo het mogelijk ware, ook
de uitverkorenen zouden worden verleid.’ Dat kan alleen door gelijkenis,
overeenkomst. Het geestelijk leven in zijn breedste zin zal bloeien als nooit te voren,
maar alle uitingen daarvan, ook de kunst, zullen van verleiding doortrokken zijn (het
thema van Eldert Holier).
Dat het ‘pseudo’ aan het ‘anti’ voorafgaat, leert de Schrift duidelijk. Maar het is
een verleiding apart om nu reeds, nu dit alles nog niet openlijk aan de orde is, zich
daarin te veel te verdiepen. We zien deze dingen als luchtspiegeling, maar we reizen
in de richting van het gespiegelde, dat zich nog achter de horizon bevindt.
We weten nu echter, dat de robot-cultuur, waar we nog midden in zitten, het einde
niet is. En die wetenschap moet onze houding mee bepalen, bij alle uitingen die ons
ten dienste staan. Welke wegen naar de nieuwe wereldreligie leiden, zijn ons onbekend
en
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het komt ons vermoedelijk niet toe dit te weten. Het is ook hier niet om net gelijk
hebben en gelijk krijgen, maar om liefde en gehoorzaamheid te doen.
Wanneer dit alles nu zo is, zal dan de Christen maar liever niet van alle
cultuurarbeid afzien en zich concentreren op de binnenste kring van activiteit? Ook
die gedachte is een verleiding. Christelijk cultuurwerk is voorhoedewerk, al wordt
het doorgaans voor achter-hoede-werk aangezien en vaak terecht, want de vlag dekt
niet altijd de lading. De hemelvaart van Christus is de meest geavanceerde daad op
aarde geweest en Zijn gemeente is de ware avant-garde, want Hij trekt de zijnen tot
Zich, door de volheid van het aardse leven heen. In die trekking verliezen
cultuur-optimisme en -pessimisme hun namen.
Hemelvaartsdag 1948.
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J. van Doorne
Gebed
Veertig jaar ben ik geworden.
Duizendmaal heb ik gebeden,
duizendmaal Uw Naam beleden,
maar mijn stem behoort de droefheid.
Jezus, Gij zijt Heer der wereld,
Gij hebt Satans macht verslagen.
Waarom blijft mijn stem dan klagen?
Plaagt mij dan verzwegen twijfel?
Neen, mij plaagt dit bitter weten:
zelfs het kruis vergeet de aarde.
Sterft niet wat de Wijsheid baarde?
Blijven dood en hel niet schenden?
Here, zijt Gij dan vergeten
dat wij stof zijn, dat dit leven
ons maar eenmaal wordt gegeven?
Waarom redt het dan Uw Bloed niet?
Het geredde blijft verloren;
ik, bevrijde, blijf gevangen;
ijdel is mijn diepst verlangen:
aarde, lokkende beminde;
rijmwoord op de zoete namen
die het zwerfziek bloed moet spreken;
zo zij al tot klanken breken,
adeldom blijft altijd edel.
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Jezus, Eigenaar der schoonheid,
Gij doorgrondt en kent de driften
die in mij hun tekens griften.
Luister. Red mij. Hoed mijn dromen.
Voor U schrijf ik mijn gedichten;
U belijd ik mijn begeerte,
van mijn eenzaamheid de zeerte.
Zijt Gij niet mijn Heer en Meester?
Gij weet óók, dat ik U liefheb.
Gij kent, wat, mijn lust ontstegen,
ik gehoorzaam heb verzwegen.
Schaam ik mij? Gij weet het, Here.
Koning, die zich slaaf moest maken,
zo ben ik, en slechts Gij weet het.
Lees dit lied dan en vergeet het,
Jezus, Gij, mijn lust en leven.
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J.W. Schulte Nordholt
Elisabeth Eybers
De kennis der Zuid-Afrikaanse poëzie in ons land is de laatste jaren gelukkig
aanzienlijk groter geworden. De nationale romantiek der Transvaalse Boeren, die
stem had gevonden in Celliers en Totius, behoorde tot het verleden, het
individualisme, gevoed door een rijk contact met ons land, maakte een ontwikkeling
mogelijk tot Europees peil en wij hier werden er, zij het laat, getuige van. De dichter
W.E.G. Louw studeerde voor de oorlog in Amsterdam, schreef een inleiding tot de
poëzie der jongere Arrikaanders en promoveerde, terug in eigen land, op Leopold.
Zijn broer, N.P. van Wijk Louw, werd weldra bekend als de grote figuur en leider
der nieuwe letterkunde en kreeg in 1940 publicatiemogelijkheid in Groot-Nederland.
Het vers over Maria van Elisabeth Eybers werd en wordt in alle kerstnummers van
onze bladen gereproduceerd. Uit Nederland trok de dichter W. Hessels (H.A. Mulder)
naar Zuid-Afrika en werd daar mede-redacteur van het blad Standpunte en in de
oorlog was Greshoff in dit tijdschrift een geziene gast. Zo hebben wij gelukkig de
nieuwere poëzie van onze stamverwanten leren kennen, een poëzie, die inderdaad
als individualistisch mag worden betiteld, vergeleken met de populaire zangen der
vorige generatie. En reeds verhevigt een nieuwe generatie (Oppermann, Pretorius)
dit individuele accent.
Toch, louter winst was deze ontwikkeling niet, hoezeer ook het peil steeg. Wij
hebben zelf beleefd in de laatste oorlog hoe broodnodig het gemeenschappelijke lied
was. In een cultuur als de Zuid-Afrikaanse, steeds bedreigd door assimilatie aan de
Engelse, eenzaam in een grote vreemde wereld, gold en geldt die behoefte
voortdurend. En veel sterker dan hier weet men daarginds: Volk, ik moet zinken als
mijn lied niet klinkt.
In de groep dichters, met deze problemen vervuld, stond de vrouw op. Misschien
zou men mogen zeggen, dat over het algemeen de gedachten der vrouw, hoe zeer
persoonlijk beleefd, toch steeds de gedachten van alle vrouwen zijn en de gedachten
van een man alleen zijn eigen gedachten. Dat de vrouw dus gemakkelijker ontkomen
kan aan de tegenstelling individu - gemeenschap dan de man. En dat juist was in
Zuid-Afrika zeer nodig. Hier lagen mogelijkheden, die inderdaad in de eerste dichteres
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dezer poëzie, in Elisabeth Eybers, volkomen ontplooid zijn.
Haar opkomst was buitengewoon plotseling en verrassend. Al in 1936, op 21-jarige
leeftijd, verscheen haar eerste bundel ‘Belijdenis in die Skemering’, zeker nog een
jeugdwerk met alle zwakheden van dien, maar toch ook al verzen bevattend als het
prachtige lied over Maria. In 1939 volgde ‘Die Stil Avontuur’, in 1945 ‘Die Vrou
en ander Verse’ en in 1946 ‘Die ander Dors’. Vier bundels dus al, waarmee zij zich
definitief een grote plaats in de poëzie verwierf.
Niet als vanzelf, zeker niet in de eerste bundel, is zij aan het probleem mens en
menigte ontkomen. Daar vindt men het prachtige vers ‘Ek moes deur baie pijn om
mens te word’ met de belijdenis, dat zij alleen in haar vrouw-zijn de mogelijkheid
vond om ‘een uit die effe menigte’ te wezen, en met de sterke slotregels, die alle
dichterlijke vereenzaming in de kern aantasten. ‘Ek het mij opeens ontdek: voortaan
nie meer goddank! half-god, half-gek, maar mens!’ Het probleem is daarmee, al in
de eerste bundel, uitgevochten, opzijgedrongen door het veel grotere van leven en
dood. Dat wil niet zeggen, dat zij dat grote probleem niet persoonlijk en diep doorleeft,
maar juist tegenover die grotere werkelijkheden werd zij als vanzelf ‘een uit die effe
menigte’. Zeker, zij denkt vaak in de dichterlijke categorieën van droom en
werkelijkheid, maar zij denkt aan niets anders dan aan de elementaire dingen van
het leven, bloeien, kinderen, sterven, zoals wij er allen aan denken.
Soms in de heldere, de goede momenten van het leven lukt het ons het leven voluit
te aanvaarden. Maar nimmer geheel. Elke religie, elke cultuur betekent al, dat wij
iets met het leven moeten doen om het aan de gang houden. En zeker elk gedicht.
En zelfs (of liever juist!) door die bezinning van het gedicht heen lukt het maar zo
uiterst zelden om werkelijk in te stemmen met de grote bloei van het bestaan. Alleen
in de momenten is het mogelijk.
Elisabeth Eybers heeft die momenten gevonden in haar moederschap. In prachtige
spontane verzen is ze daar soms opeens in een oer-vrouwelijk beleven bevrijd van
het duister, dat rondom haar kleine licht dreigt. Zo in het gedicht Die Moeder.
Die vreemde oorsprong van jou lewe het,
soos lig deur 'n kristal, deur my gevloei
in al die maande toe ek één was met
die stil geheim van jou verborge groei.
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En nou kan niks ons skei - want is jy nie
afhanklyk en gebonde aan my bloed
wat met sy onbegryplike chemie
jou wonderlik gevorm het en gevoed?
En of die uur ver en vergete word,
en of die jare tussen jou en my
hul seile span, die see se golwe stort,
of selfs die Dood sy somber baken steek,
nogtans sal jy aan my gebonde bly
met die onsigb're naelstring wat nie breek.

Is de band werkelijk onverbreekbaar? Of wordt de scheiding, als éénmaal de streng
is gebroken, altijd groter? Het heldere moment wordt bedorven, dieper weet de
dichteres, dat het moment niet duurt, dat met de geboorte de weg begint, die dood
loopt.
Wat sal die dwase liefde later baat
as ek jou ken en tog nie langer het,
nie langer kan beskut teen alle kwaad
en alle teerheid langsaamaan verdwyn?
Die worsteling wat jou moet verlos is net
die aanvang van die skeiding en die pyn.

II
De dichter is hij, die meer dan iemand anders weet van het eeuwige vergeefs, van
de altijd verloren en altijd onverliesbare herinnering. Hij leeft gisteren en morgen,
nimmer vandaag. Dat dichterlijke leeft zeker in Elisabeth Eybers. Zij weet van de
ruimten der herinnering en van hun beperking.
Ons het niks as herinnering oor: die blou
gun vir die swerver geen vergetelheid altyd die wonder, altyd die verwyt
van nooit te vind en nogtans te onthou.

Zij weet ook, dat het hart de bron is van al deze onrust, al dit geluk, al deze smart.
En elke aand se eensaamheid hervat
vermoeider as tevore en meer verward
die ongewone stryd van hoof teen hart:
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één oud en met 'n tamme wysheid wat
die ander, jonk en gretig en spontaan,
met 'n verwronge glimlag gadeslaan.

En daarom laat ze tenslotte - en dat is een merkwaardige acte van ongeloof in een
dichteres - het hart in de steek in het grootse gedicht Krisis.
Dis hier wat ons twee skei - jy, Hart, en ek,
-------Voortvarend en 'n lafaard soos altyd
en nooit in staat tot enige besluit
en siek daarby, is jy nou net 'n las.
Jy was die gas en gasheer by die fees,
die seremoniemeester en die nar:
jou dwase raad kan net die Hoof verwar
waar elke tree die laaste tree mag wees.
Kyk, dit word laat, die kermis is verby,
kan jy dit nie begryp? Hier moet ons skei.

Hoe groots en hoe verachtelijk vordt ons hier het hart, het dichterlijke hart, getekend.
Wie herkent deze diepe ontmaskering niet? En, hoe soepel en gemakkelijk en toch
in grote kracht spreekt de dichteres. Ook dat is een oorzaak van de
gemakkelijk-aansprekende schoonheid van haar poëzie. En ik geloof, dat de vlotte
gang van haar vers enerzijds samenhangt met de algemeenheid van haar problemen,
anderzijds met de mogelijkheden, die er voortdurend in haar naast elkaar bestaan,
zoals ik die nog nader zal trachten aan te tonen.
Maar helpt dit afscheid van het hart? Of blijft tenslotte Hagar in de woestijn achter
met niets dan het besef, dat er een grotere dorst is, die zo niet gelest wordt? Een dorst
van hoofd en hart, van een heel bestaan. ‘Daar is geen laafnis vir die ander dors’.

III
Hier blijft het probleem tenslotte onopgelost. De strijd tussen hoofd en hart wordt
niet werkelijk beslist, evenmin als die tussen dood en leven.
De moeder kan in haar glorie nog geloven, dat ‘die lewe magtiger is as die dood’.
Zij is immers ‘draer van die lente’ en als de dood komt en de wereld teistert, blijft
hij staan voor haar.
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Die uitgeteerde ruiter neig sy sens
en aarselend voor die klaarheid van haar blik
erken selfs hìj sy heerskappy se grens:
in haar, wat die onsterflikheid bewaak
ontkiem die toekoms in die flou getik
van lewe wat voorwêreldlik ontwaak.

Maar zij weet tenslotte, dat dit een gedeeltelijke waarheid is en drie verzen verder
in dezelfde bundel zegt zij:
want ná haar eerste uitdaag van die dood
bly alles slegs 'n tweestryd tussen haar
en hom, waarvan die afloop seker is.

Merkwaardig is deze telkens weerkerende ambivalentie. Steeds opnieuw staan er
twee wegen open, steeds opnieuw tracht ze beide te lopen (ook dat is zeer dichterlijk),
steeds opnieuw ook ligt tenslotte geen van beide meer open.
Het leven is aanvaard en ‘al haar dae is stil van teerheid wat sy skaars kan dra’.
En ze heeft herkend, al bemint ze het nog zo, dat het ‘snel en somber is en sonder
sin’. En door deze dubbele houding tegenover het leven, dit weten van de beide
zijden, wordt ook de houding tegenover de dood een tweeslachtige. Hij is vijand en
vriend. Vijand wel nergens zo groots als in het vers
Dit maak 'n mens weersinnig en verslae
dat iets so trots en fonkelend soos jou gees
geblus kan word en ophou om te wees.
En tog het daar vir elkeen van die dae
sedert jou stil word soveel duisend jaar
gevloei voor die begin van jou bestaan:
die nag wat elke lewe voorafgaan
en die wat daarop volg ontmoet mekaar
en word die Ewigheid, waarvan jy, blind
en dronk van lig en lewensdrang, kon praat
binne die smal omgrensing van jou dag,
vereensaam en uitdagend soos 'n kind
wat elke dag met al sy krag kan haat
en liefhê en verloor en ly en lag.

En in het prachtige vers Die angs ontwaak weer, dat een
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avond thuis beschrijft, waarin zij lezend en hij schrijvend tezamen zitten en nacht
en dood één worden rondom het huis. Het eindigt
As jy die grendel styf toestoot
hoor jy die nagwind buite suis;
die lig word uitgedoof, die dood
vou soos 'n koepel om die huis
en liggame wat in die nag
mekaar nog vreugde en vrede leen
weet dat hul weerloos, warm en sag
die drumpel oor moet, een vir een.

Dan is de dood ook een noodlot, dat onontkoombaar is, een noodlot ‘wat koelbloedig
verg dat een moet agterbly en een moet gaan’. Onontkoombaar: men kan niet leven
en met zijn gedachten bij de dierbare doden blijven, men moet de dode uit de
herinnering verbannen
ek moet jou uit jou laaste vesting stoot,
ek moet jou afskud, ek moet lewe, lewe,
tot hulle, God, my eendag ook vergeet.

De keerzijde van deze angst is noodzakelijkerwijs het verlangen naar de dood. Als
het leven dan zonder zin is en vergaat, dan moet het opzij geschoven worden ten bate
van de dood. In ieder mens leeft deze waardering van de dood en speciaal in de
dichterlijke mens. En de meeste godsdiensten - maar het Jodendom en Christendom
allerminst - sluiten bij deze neiging in de mens aan.
De dichteres spreekt van ‘bevorder tot die dood’ en in een groots sonnet prijst zij
hem om zijn deernis ‘daar is geen deernis soos die van die dood.’
Maar wat is de dood eigenlijk? Evenzeer als men het leven op dichterlijke wijze
een droom kan noemen, in het bijzonder voor het kind, dat nog ‘eeuwig’ leeft, ‘'n
Rijk van glans en geur’ - maar hoe onbetrouwbaar is dit ‘wondereiland aan die
wereldsoom’ - kan men van de dood spreken als van ‘die verlore droomland van een
kind’ en ‘'n Nirvana’
‘Die mens se droom van salige Nirvana
was eenmaal werklikheid...
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En lewe, deur geen ruimtegrens geraak,
was vreemd en tydeloos in die diepe skoot;
deur ewige stilte en duisternis bewaak
het sy gestalte langsaam oopgevou
en niks wat hom geskei het van die dood
as slegs die donker drome van 'n vrou.’

Hier is de omslag gemaakt, bijna Boeddhistisch, de dood is het tijdeloze leven en de
hindernis is het aardse leven, het leven van de vrouw die zij zelf is en die ze eigenlijk
kan noch wil wegdromen. Maar het verlangen is toch sterk naar dat gans andere
‘want nêrens is daar bymekaarkomplek
tussen die wêrelde van jou en my:
oorkant die kloof van stilte wat ons skei
kan geen geroep 'n dowwe weerklank wek,’

en naar de vergetelheid van dat andere
‘wie kon die minnaar vrees
wat die verbrijseling en die smaad genees
en wat sy één gelofte nooit ontbind,
dié van vergetelheid... En so het jy
jou in sy arms, uitgeput, laat gly
met die soet, geslote glimlag van 'n kind.

In het verlangen naar het niets, mystisch gekleurd, rijst toch weer een gestalte op,
die van de dood als minnaar, zoals alleen een echt-vrouwelijke verbeelding hem kan
oproepen.

IV
Hoe sterker het levensbesef is, des te meer worden de grenzen gevoeld. Het leven is
omgeven door een andere macht. En het weet van die macht. Daarom is de positie
van de mens tragisch. En weer, niemand weet dieper van die grenzen, juist door zijn
hoogte, dan de dichter. Maar de benaming van die grenzen is uiteraard verschillend.
Dood, God, Paradijs, zij zijn de grenzen waar de mens tegen aan blijft lopen.
‘Telkens tart
die verre, blou-omwaasde paradijs
waaruit God ons verdryf het met die eis
van bittere mannesweet en vrouwesmart.’
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Ook hier weer zijn er twee mogelijkheden en de dichteres heeft ze beide verwoord.
Of de grenzen tarten ons, lokken ons, òf juist binnen de grenzen ligt onze enige
veiligheid, juist in dit aardse bestaan:
‘en selfs die toorn en die wraak van God
kon nie deur daardie tere vesting dring.’

Een Christelijk dichter uit ons land heeft gesproken van ‘het laatste ommuurde gebied,
waar wij God geen gelijk willen geven.’ Daarmee is een, zij het eenzijdig, Christelijk
antwoord gegeven op de mythe der aardse veiligheid, een mythe te schoon om aan
te geloven. En omdat men niet aan deze veiligheid geloven kan, moet men ontkomen,
de grenzen doorbreken.
‘Maak ons onsterflik vir één enkele uur,
gee ons die dwaasheid van één blinde daad!
-------Die donker styg rondom ons soos 'n muur,
'n skeidsmuur tussen ons en lewe-en-dood
waaroor ons in die na-nag saggies praat...
Maak ons onsterflik vir één enkle uur,
gee ons die dwaasheid van één blinde daad!’

De bezieling van het dichten zou de grenzen kunnen doorbreken. Maar de grenzen
doorbreken betekent eigenlijk sterven, de nacht ingaan.
‘die nag is vir die soeker eind'loos wyd,
en elk wat waag kry dan 'n swerverskans
tot by die afgrond van die ewigheid.

Niet het leven, de dood brengt binnen een veilig ommuurd gebied
‘Moenie die dood verdink, moenie hom vrees:
sy medelye trek 'n vlammekring
om alles wat ooit skoon of teer mag wees
dat geen bederf nog daar kan binnedring.’

Dit is een mystieke oplossing en zij bepaalt meer en meer de verzen van de dichteres
‘Al wat jy vra is net die klein gebaar,
die wegdraai van die dinge wat so skoon
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en seker om my heen is, die laat vaar
van liefde en veiligheid waarin ek woon
soos in 'n vesting, om die leë nag,
die donker, ongewaagde in te gaan...’

Maar blijdschap is er niet in deze oplossing, eerder een zekere resignatie, de vreugden
van het hart zijn er mee vaarwel gezegd en er blijft alleen een leegte over.
Er is echter een andere klank niet geheel verstomd. Er blijft de mogelijkheid dat
door de mist van de grenzen een ander binnenkomt, die dit bestaan zin geeft. In een
gedicht uit haar eerste bundel spreekt de dichteres van ‘'n vreemdeling in die mis
ontmoet’. Dit vers herinnert sterk aan ‘Die Tek’ en van W.E.G. Louw uit zijn bundel
Die Rijke Dwaas, waar ook een vreemdeling binnentreedt, en herkend wordt aan
‘die rooi vlam van die spijkermerk in sy hand’. In Elisabeth Eybers' vers eindigt
echter alles weer mystiek.
‘En vir één oomblik net... was ons
volkome één met die Heelal
en met mekaar.’

In ‘die Stil Avontuur’ staan twee verzen, die duidelijker in andere richting wijzen.
God is sterker dan de dood, belijdt een sonnet
‘Dit is God-self wat ons vind in die oue
en altyd nuwe drang om bly te gee
en gretig te ontvang, die groot vertroue,
die sagte krag wat siele onskeidbaar smee.
Deur dorre leegtes het ons weë gelei
- o eensaam, rigtinglose struikelgang maar vandat ons Sy wet vervul maak Hy
ons dade wonderwerke, ons woorde sang.
Het Een wat Hom geken het nie gesê
dat Hy die liefde is wat mense groot
en sterk en rein maak en 'n stilte lê
diep in hul harte wat hul nooit verloor,
selfs in die afskeidsuur, want ook die Dood
is magteloos as hul Sij fluistering hoor?’

Hier is de weg ingeslagen, waar mens en dood machteloos
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zijn tegenover de Machtige, die het leven herstelt. Ook dit is een weg alleen in
momenten te beleven, en de dichteres spreekt daarvan, van het ene uur, dat zij met
Hem zal waken in de nacht, in het vers Die lang Pad, dat eindigt met de grote tonen
van een kerklied
‘En as weldra u donker nag
my dek, wil ek gaan lê
en moeg my oë sluit om sag
vir u tot siens te sê.’

In één van zijn laatste verzen heeft Marsman gezegd: het roer kan nog zesmaal om!
Voor de dichter zijn er steeds weer mogelijkheden. Maar voor Elisabeth Eybers zijn
er toch eigenlijk steeds maar weer twee mogelijkheden in de éne grote gegevenheid
van haar poëzie: Leven of Dood. In de laatste bundels helt de schaal over naar de
tweede mogelijkheid, maar beide wegen blijven open, langs beide zal zeker de vrucht
der verbeelding rijpen, maar daarom ook lopen beide naar de grens.
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Vluchtige Notitiën
Het Lek (Voor Arjen Miedema).
Vandaag heb ik een vreselijke ontdekking gedaan. De natuur is voor mij dood. Ik
hoor haar niet meer ademen. Ik ken haar geur niet meer. Ik zie haar achter het glas
van een lijstje. In hoe lang ben ik ook al niet bij haar geweest. Dat heeft nooit gegeven.
Ik kende haar zo goed. Ik heb altijd van de natuur kunnen zingen, haar beschrijven,
in haar geloven ook zonder te zien. Daarvoor had ik haar geur immers ingedronken,
haar ademtocht gevoeld onder mijn hand. Al toen ik een kind - een stadskind - was,
tuurde ik in het grachtje waaraan onze school stond, en ik keek naar de kleine planten
die daar tussen de stenen bloeien. In de klas zat ik achter de gestreepte zongordijnen
te soezen, en luisterde naar een vogel in de kastanjeboom op de binnenplaats van
grind. Altijd als ik vrij was lag ik aan slootkanten of in boomgaarden, ik liep in
dennenbossen of op de heiden. Toen heb ik met de natuur geleefd, en ik dacht dat 't
genoeg was voor heel mijn leven. Steeds was zij bij mij, ook al kwam ik nooit meer
uit de steenwoestijn, waarin ik ben opgesloten. Ik hoefde maar te zeggen: ik wil daar
nu lopen, of daar, of daar - en ik liep er (in de geest). Ik kon de rivieren oproepen en
de velden, de heuvels en de lanen, en ze waren. Sterker, ik kon door vreemde landen
gaan en wonen waar ik wilde, omdat ik met Max Brod had gewandeld door de heuvels
van Neder-Oostenrijk, en met Jolan Földes was gereisd dwars door Zwitserland,
omdat ik met Axel Munthe op Capri was. Ja, ik heb met Homerus de Aegeïsche zee
bezworven en met Vergilius geleefd in de liefelijkheid van Italië. Ook ben ik veel,
heel veel in Engeland geweest met de schrijvers, die ik gaarne las. In het nabije
Oosten bracht de bijbel mij elke dag. Als een moderne tovenaar heb ik op een harde,
ronde luchtband, een met leven volgeperste fantasie, de wereld bereden. En nu sta
ik stil. De band is lek. Er is toch een grens, er schijnt een grens te zijn. De spanning
draagt niet elke last. De afstand wordt te groot, het afzijn was te lang. Nu zit ik
gevangen in de steenwoestijn. O, ik kan de natuur nog wel uitduiden. Ik ken het vak
nog wel. Maar dat doet de herinnering, en niet de fantasie. Mijn schildering bevalt
mij niet. De kleuren zijn hard en glimmend als op buitenlandse prentbriefkaarten. Ik
geloof er niet meer aan. Maar wat dan? Moet ik nu naar de fabrieken, de werven en
de wolkenkrabbers gaan, zoals de sovjets willen? Daar ijzer, stof en stenen zien en
daarvan schrijven? Maar dat wil ik juist niet. Ik wil de mensen laten weten dat er
nog wat anders is, dat er betere dingen zijn. Maar ik kan ze niets beloven. Ze kunnen
er net zo min uit als ik, ze kunnen er niet komen. Ik kan ze alleen laten hopen. Ja,
we mogen de natuur wel eens zien. Vandaag nog ben ik er met sneltreinvaart
doorheengesleurd. Ik zag de plaatsen waar ik vroeger ben geweest. Ik zag de bomen
en het land, ik zag de kinderen stoeien in de dorpen en de boeren op hun akkers staan.
Maar er zat glas voor en het vloog voorbij. Wat zal ik doen? Zal ik het glas
verbrijzelen, naar buiten springen en omkomen als een zielig teken dat er een buiten
is? Neen, ik zal niet sterven, maar leven en zo hard verlangen dat ik van verlangen
zingen ga. Misschien wordt het lek dan weer gestopt. Misschien wordt de toverband
weer
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vol en rond en zal ik weer kunnen reizen, reizen in geloof. Misschien zal ik andere,
vreemde streken zien, waar ik nooit geweest ben, maar waar ik dan eenmaal werkelijk
wezen zal. Het zij zo, laten er hier mensen zijn die leven in hun heerlijkheid. Maar
wie er niet is en ook niet komen kan, moet wachten tot hij in de hemel komt. Laten
we eerlijk zijn.
J. Das.

Conferentie.
Toen ik van de Pinksterconferentie op Woudschoten thuis kwam, hield mijn vrouw
mij op armslengte van zich af en keek mij onderzoekend aan. Je haar zit zo raar, zei
ze, en ik slaakte een zucht van verlichting dat ze niets ergers ontdekte. Mijn haar zat
inderdaad raar, maar de oorzaak daarvan kon ik gemakkelijk uitleggen. Ik had drie
keer op een dag een frisse douche genomen en daardoor scheen mijn fraaie en
glanzende haardos in een soort verwarde bos uitgeplozen touw veranderd te zijn. En
zoals met mijn haar - dat begreep ik onmiddellijk toen ik aan mijn vrouw tekst en
uitleg gaf - was het ook met mijn ziel gesteld. Het ding had eigenlijk voortdurend
onder de douche gestaan en daardoor was het daarbinnen waarschijnlijk een chaotische
toestand geworden. Behalve dan Maandagavond, toen na een brandende sproeiregen
van indrukken onverhoeds een dikke gulp ijskoud water over mijn blote hartje werd
gesmeten, had de douche over 't algemeen een aangename temperatuur. Ik beweer
ook niet, dat er te veel van 't goede was. Officieel zeker niet. Officieel was een rustig
programma, dat slechts geringe tijd in beslag nam. Zelfs kan men, zonder al te veel
tegenspraak te vrezen, beweren, dat de officiële programmapunten een zekere
verademing teweegbrachten. Zo'n conferentie is eigenlijk een diapositief geval. De
bijeenkomsten in de zaal of in het bos worden tot een spel van lichte lijnen en vlakken.
De rest is een donkergroene massa, hoewel ook daarin natuurlijk nog allerlei
nuanceringen te onderscheiden zijn.
Ach, mijn verwarde ziel op deze dag van mijn thuiskomst, nu de plicht mij dwingt
enkele indrukken vluchtig te noteren. Ik onderscheid in de chaos de meetkundige
figuur van Dr Buitendijks betoog, de driehoek van Calvijns gezicht met baard,
voorzien van diagonalen, zwaarte-, hoogte-, en hulplijnen die elkaar allemaal kruisen
in het punt H.L. Ik zie in fragiele lijnen, die een tikje fluoresceren de figúren uit Lidy
van Eijsselsteijns sprookjesboek. Zij wenkte ze als een tovenares met haar hand uit
de eeuwigheid der geschiedenis: Tristan, koning Marke, Isolde, de dwerg Frocin. En
daarachter plaatste zij met een sterk gebaar, in de noodlotsschaduw van het slot
Tintagel het Kruis van Golgotha.
Dit vergeten wij niet meer, zomin als wij het lieve gezicht van Wilma vergeten
toen zij neerzat, het hoofd een weinig geheven in het zonlicht van de liefde, dat uit
vele tientallen harten tot haar kwam. Rode meidoorntakken bloeiden achter haar
witte haar. Haar portret stond naast haar en wij zagen wat ook Roeland Koning gezien
had en wat Rijnsdorp onder woorden bracht, ‘dat zij haast geen schaduw had’.
Ik zie Diet Kramer staan, zoals zij haar verhaal voorlas. Heeft men ooit iemand
gezien, die tegelijkertijd zo vermoeid en zo dapper was?
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Rijnsdorp staat in 't bos, de handen in de zakken van zijn colbertje. Alleen de duimen
steken naar buiten. Met een voorzichtige en causerende stem zegt hij angstaanjagende
dingen, hoewel ze waarschijnlijk als medicijn tégen de angst zijn bedoeld.
Als ik het kluwen van mijn indrukken om en om draai is er één man die overal
opduikt en wiens naam het veelvuldigst door iedereen is genoemd. Waar is Jan, weet
je waar Jan is, heb je Jan ook gezien? Overbodige vragen overigens, want hij was
altijd en overal vlak in de buurt. Een klein kereltje eigenlijk, met een niet al te grote
stem, die evenwel vervaarlijke woorden sprak, zij het ook doorspekt met een
soortement stopwoord. Ja, zei Jan, ja, ja, ja, ja, ja. Maar al ja sputterende als een
aftandse motor, stak hij alle moeilijkheden, die drie dagen lang op hem afjoegen,
eenvoudig in zijn zak.
Of hij gaf ze aan Co, die ze volgens een of ander geruisloos systeem volledig uit
de weg ruimde, maar die men dan ook op alle gangen en zalen kon tegenkomen, om
ieders persoonlijke zorgen te verlichten, om lakens, slaapmiddelen en aspirine uit te
delen en desnoods je hand vast te houden tot de zenuwen wat waren gezakt.
De rest vergeet ik. Ik vergeet de tentoonstelling en de muziek, de preek, de
wedstrijden en de gesprekken. Er is geen beginnen aan. Er waren honderd vijf en
twintig mensen op de conferentie, maar ik moet er tweeduizend hebben gesproken,
hetgeen trouwens ieders ervaring was, zodat er goed geteld twee honderd vijftig
duizend gesprekken zijn gevoerd. Als je op een onmogelijk laat uur ging slapen werd
er buiten nog gepraat over Vestdijk en als je op een onmogelijk vroeg uur wakker
werd, werd er buiten weer gepraat over Gabriël.
Is het wonder, dat op dit ogenblik behalve mijn haar, ook mijn ziel in de war zit.
Niemand douchet straffeloos een kleine drie dagen achter elkaar. Hiermede is dan
ook nog niets steekhoudends over de conferentie gezegd. Ik zal daartoe ook geen
enkele poging aanwenden. Een conferentie is een ding, althans deze conferentie was
een ding, waarop een voortreffelijke preek en een stroom van dwaze limericks met
rijmwoorden op Vleuten, zweepslag en schoensmeer hand in hand kunnen gaan. Van
die preek moet men geen verslag maken en die limericks moet men niet citeren. De
conferentie-sfeer kan men er toch niet mee betrappen. Daarvan kan men hoogstens
beweren, dat ze goed, beter of best was en dan heeft men ook nog niets gezegd.
Het enige wat ik niet mag verzwijgen, is, dat ik dit alles met blijdschap schrijf.
Die blijdschap komt voort uit een aantal dingen waaraan ik nauwelijks een naam kan
geven. Misschien vat men ze het best samen als men zegt - en dit slaat dan op de
hele ‘beweging’ -: Wij hebben bereikt, dat wij wonen in een huis, waarvan de deuren
en vensters wijd zijn opengezet. Er staat een bloementuil in menige vensterbank.
Wij hebben uitzicht gekregen. Wij halen ruimer adem. Als wij onze kracht op gaan
tellen wordt het een kleine som, maar wij zijn steeds meer geneigd dat gierige tellen
na te laten. Het komt wel op kracht aan, maar op de onze niet.
v.d. S.
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Kritieken
Romans en novellen
Clara Asscher-Pinkhof, Sterrekinderen. H.P. Leopolds uitgevers
maatschappij N.V.
De naam Sterrekinderen riep heel even de gedachte aan een sprookje bij me op. Maar
de omslagtekening laat de gele Davidsster zien, en op de plaat tegenover het titelblad
gaat een eindeloze stoet kleine, weerloze sterredragers langs een weg vol
verschrikking. Bij het zien daarvan heb ik het boek lafhartig weggeduwd onder 'n
stapel andere.
Achteraf bleek dit totaal onnodig. Deze bundel schetsen is niet huiveringwekkend,
de ellende niet uitgesponnen en haarfijn uitgeplozen. Zeer beheerst en sober vertelt
mevrouw Asscher over het leed van de Joodse kinderen. En meer nog dan op verdriet
en angst legt ze de nadruk op de bewonderenswaardige ongebroken geestkracht der
moeders, die al het mogelijke deden om de gang naar de dood voor hun kinderen te
verzachten; die het klaarspeelden tijdens de rit naar het concentratiekamp over de
grens in de donkere volgepropte nachtauto blijmoedig te zingen van de drie kleine
kleutertjes boven op het hek en bij de verschrikkelijke exodus het vertroostende
woord vonden: God is net zo goed in Polen als hier.
Dit boek is een ontroerend ‘In Memoriam’. En tegelijk - al heeft de schrijfster dat
stellig niet bedoeld - een aanklacht tegen ons, die slechts enkele tientallen
sterrekinderen aan de dodelijke greep onttrokken, maar er duizenden lieten omkomen
door ons gebrek aan moed en naastenliefde.
Fr. v. F.

Dagmar Edqvist, Het hart zoekt een noodhaven. Vert. A. Rutgers van der
Loeff-Basenau. Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1947.
Een vlot verteld verhaal over een loods en zijn vrouw, die hun leven op een eenzaam
eiland moeten slijten. Het hart van de vrouw zoekt een noodhaven als ze gedurende
een bepaalde tijd in de haven van haar mans liefde niet binnen kan lopen. Volgens
't boek vindt ze die; volgens mij niet. Ze strandt, maar raakt weer vlot. Het is waarlijk
meer dan een kwestie van beeldspraak.
Er is gezonde romantiek in het boek, maar een niet alleen oppervlakkige, doch
ook beslist onchristelijke levensbeschouwing. Het boek belooft daarenboven telkens
veel meer dan 't geeft. Je vraagt je af, waarom 't werd uitgekozen voor vertaling.
J.v.D.

Theodore Dreiser, Het Bolwerk, uitg. Allert de Lange. Amsterdam.
Theodore Dreiser behoort tot de oudere generatie der Amerikaanse schrijvers. Hij
maakte naam door zijn beschrijving van het Amerikaanse zakenleven omstreeks de
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eeuwwisseling, waarin de wet van de jungle heerste. Dit boek speelt ten dele weer
in dat milieu. Het behandelt nl. het leven van een Quaker van eenvoudige afkomst,
die het brengt tot een vooraanstaande plaats in het zakenleven. De tegenstelling tussen
deze beide werelden is wel groot: De Quakers vormen een secte van vrome lieden,
die geen andere leiding erkennen dan die van de Heilige Geest. Alle luxe, ja zelfs
alle cultuur vermijden ze als werelds. Zelfs toen Solon Barnes, de hoofdpersoon, het
tot grote welstand had gebracht, waren er geen andere boeken dan enkele stichtelijke
werken in zijn huis. Hij krijgt dan ook de grootste moeilijkheden met zijn kinderen,
die allen worden weggetrokken van de levenswijze van hun vader.
Het is vrijwel de gewoonte om figuren als Solon Barnes tot caricaturen te maken,
doch Dreiser heeft dit niet gedaan. Integendeel, hij weet de bewondering voor de
rechtschapenheid en vroomheid van Solon Barnes te doen stijgen, naarmate men
meer komt te zien van de wereld van zijn hebzuchtige en genotzuchtige tegenvoeters.
Het boek is met zijn lange beschrijvingen een enkele keer een beetje saai, wij zijn
wat aan het naturalisme ontwend, maar ik heb dit boek met grote belangstelling
gelezen. De tekening van de gemeenschap der Quakers zal niet nalaten indruk te
maken en een figuur als Solon Barnes, die bij al zijn integriteit toch
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niets van een brave Hendrik heeft, en tenslotte iets groots krijgt, doet weldadig aan.
Er staat trouwens in het hele boek geen onvertogen woord, ook alweer een gunstig
unicum.
W.

Ab Visser, De Leugen. Uitg.: De Boekerij, Baarn. z.j.
Ik vind ‘De Leugen’ van Ab Visser een geslaagd boek. Een politie-inspecteur bevrijdt
zich door middel van het ons in boekvorm voorgelegde relaas, van zijn ambtshalve
benadering der feiten betreffende een moord, gepleegd door een jonge man op zijn
minnares. Zij, de man en de vrouw, waren geen van beiden sterk genoeg hun
verhouding te verbreken, hoewel zij beiden hun omgang als leugen herkend hadden,
en dit van elkander wisten. Zij gaan elkander haten. Ten slotte vindt de haat zijn
bekroning, zijn volmaking in de moord. Deze laatste zin is niet een cynisme. Laten
we blij. zijn, dat wij de ontwikkeling van het kwaad moeten schetsen met woorden,
die eigenlijk alleen maar geschikt zijn, om het goede, dat is normale, aan te duiden.
Ab Visser treedt in dit boek als commentator, als zedemeester op, en hij doet dit
door middel van de het dossier dramatiserende politie-man. Een kostelijke vondst.
Want de auteur kan hierdoor de tweeërlei benadering van het misdrijf, die van de
justitie en van de naaste, tegenover elkander zetten: immers de mens in de anonyme
inspecteur maakt zich bewust los van de politionele ambtenaar. Hij reinigt zich van
de leugen, die de rechtsoefening noodwendig spreken moet. De anonymus zegt o.a.
dit: ‘Duizenden levens verlopen gelijk het zijne (dat van de moordenaar) en dat zij
niet dezelfde noodlottige consequenties met zich dragen, is een onbegrijpelijk toeval
en een niet te overschatten genade.’
Deze zin rechtvaardigt het schrijven van dit boek en het schrijven òver dit boek.
Er zijn auteurs, die tegen hun talent, hun hoofd en hun hand zeggen: schrijven
jullie nu weer eens een roman. En dat gebeurt dan. Soms is het resultaat vast niet
gek. Maar zó is ‘De Leugen’ niet geschreven. Deze grote novelle is voor mij Ab
Visser ten voeten uit. Duidelijk blijkt er uit, dat Visser, die toch schrijft om te leven,
leeft om te schrijven. Hij zet zichzelf in. Dat er in alles wat hij schrijft, iets van het
gevecht openbaar komt, maakt zijn werk zo boeiend, zo waardevol.
Zijn proza is zeker niet briljant, ja, enigszins stroef en over 't algemeen weinig
beeldend. Dit laatste kán in dit boek opzet zijn: een durende suggestie, als zou een
niet literair mens hier aan het woord zijn. Maar toch ook heeft de aard van de auteur
een woord meegesproken: het is de stijl van de worstelende mens, die uit angst voor
het liegende woord, het grauwe boven het blinkende verkiest, omdat het eerste
gemakkelijker te controleren is.
Dit boek spreekt voor mij over de onderhavige stof niet het laatste woord. Ik geloof,
dat de leugen overwonnen is. Het boek laat zich aldus niet uit. Wel spreekt het van
een katharsis, die in het dramatiserend spel gevonden wordt. Ik sla het ontdekkend
karakter van dit ‘spel’ zeker niet laag aan. Maar ik ken toch alleen maar de katharsis
van de bekering, en dan niet alleen in de zin, dat de leugen vergeven en daardoor
teniet gedaan is, maar wel degelijk ook in deze zin, dat de leugen door de heiligmaking
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in feite vernietigd, want voorkomen en gestuit wordt. Ik kan het slechts verdrietig
vinden, dat dit eerlijke, liefdevolle boek niet tot deze slotsom is kunnen geraken.
J.v.D.

Daan van der Zee, Rachabs verraad. Uitg. W. van Hoeve, 's Gravenhage,
1947.
Een roman die aanknoopt bij het Bijbelverhaal over de ondergang van Jericho. Een
groot Christelijk publiek zal gretig naar zo'n boek grijpen. 't Is daarom te meer jammer
dat aan dit werk ernstige gebreken kleven. Het is geschreven in een stijl die ten
onrechte de pretentie voert als zou hij bloemrijk zijn. Gemaniëreerdheid, verwrongen
zinswendingen en gemeenplaatsen storen het genot van het lezen. v.d. Z. durft te
schrijven: ‘Er valt een zwijging tussen hen beiden’. Dit voorbeeld is gekozen uit
talloze mogelijkheden. De intrige is al te fantastisch, soms bepaald kinderlijk. De
schrijver heeft zich nauwelijks voldoende feitenkennis verzameld. De roman zelf
zou dit ook zonder het lijstje van geraadpleegde werken verraden hebben. En begrip
van de
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menselijke psyche is v.d. Z. geheel vreemd. (Rachab stelt zich als vrouw ter
beschikking van een ieder die haar wil, omdat ze haar vrijheid en het leven zo lief
heeft en uit niets blijkt dat het leven als prostituee niet aan haar verwachtingen
beantwoordt). Dat de figuren ook als Oosterling volkomen mistekend zijn, behoeft
dan ook geen verwondering te wekken. De critische lezer vraagt zich dikwijls af of
het boek nu in Mokum dan wel in Jericho speelt. Een werkelijk goede passage hier
en daar doet vermoeden, dat tekort aan zelf-critiek oorzaak van de mislukking is.
J.E.N.

Boris Gorbatov. De onbuigzamen. Uit het Russisch vertaald door S.v.
Praag. J. Philip Kruseman, Den Haag.
Toen ik dit boek, dat het verzet van het Russische thuisfront gedurende de laatste
wereldoorlog beschrijft, gelezen had, heb ik me afgevraagd of het verschil gemaakt
zou hebben als ik er eerder, b.v. vlak na de Duitse capitulatie van kennisgenomen
had. Inderdaad, ik geloof, dat ik het toen anders beoordeeld zou hebben.
Waarschijnlijk zou ik gezegd hebben, dat de ondergrondse strijd toch eigenlijk overal
eender is geweest, op hetzelfde doel gericht, met dezelfde heldenmoed gestreden,
met gebruikmaking van dezelfde middelen. Dit blijft ook thans nog waar. Maar men
is geneigd er aan toe te voegen: tot op zekere hoogte. Er is in die laatste drie jaar
weer zóveel gebeurd, dat men allerlei dingen met een ander oog is gaan bezien. De
lotsverbondenheid van toen heeft plaats gemaakt, in zo korte tijd, voor wat men wel
haast vijandschap zou kunnen noemen, en dan nog wel vijandschap naar de geest.
Daarom, hoewel het misschien onbillijk is, ontkomt men er niet aan in dit stuk
Russische litteratuur te gaan speuren naar de geestelijke oorzaken van hetgeen er op
't ogenblik in de controvers tussen het Oosten en Westen gebeurt. Men meent die
oorzaken dan ook te vinden, in de regels en ertussen. De geestesgesteldheid waaruit
dit boek geschreven is en die culmineert in een bijna godsdienstige en daarom
goddeloze verheerlijking van het Russische nationalisme, leert men, waar men ze
vroeger als bijzaak wellicht veronachtzaamd zou hebben, als hoofdzaak
onderscheiden.
Gorbatov schreef een aangrijpende verzetsroman maar ik moest bij 't geboeid lezen
er van een lichte tegenzin en ook een kleine huivering overwinnen, telkens wanneer
ik constateerde dat de Russische propaganda blijkbaar volkomen deel kan uitmaken
van iemands artistieke leven en van iemands artistieke bloed.
v.d. S.

D.F. Malherbe Die bergstroom ruis. Derde druk. Bij Nasionale pers BKP.
Bloemfontein, Kaapstad en Port Elizabeth; voor Nederland bij Uitgeverij
Born N.V. Assen. 1948.
We maken hier kennis met een roman over het Zuidafrikaanse pioniersleven,
geschreven in de Zuidafrikaanse taal, welke - naar de uitgever ons meedeelt - de rij
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opent van ‘de beste voortbrengselen der jonge Zuidafrikaanse letterkunde’, die in
samenwerking met Z.-Afr. uitgevers in Nederland zullen verschijnen. Uiteraard
zullen wij gaarne deze loffelijke onderneming ter versterking der culturele banden
tussen stamverwante volken geïnteresseerd volgen. Die bergstroom ruis is, ook
stilistisch, stellig met zorg geschreven, doch de onderstelling van het prospectus, dat
men het Zuidafrikaans na enkele bladzijden even vlot leest als ‘onze vorm van de
gemeenschappelijke moedertaal’, kan ik helaas niet delen: ik moest herhaaldelijk de
woordenlijst raadplegen. Evenmin had ik aansluiting bij het gegeven, maar
waarschijnlijk zal het iemand met diepe belangstelling voor het
landbouw-pioniersleven in Zuid-Afrika wél bevredigen. Het is een roman van zuivere,
christelijke strekking. Voor de Nederlandse uitgave ontwierp Hein Kraay een
opvallend, sprekend omslag.
Joh. v. H.

H. Gordon Garbedian, Albert Einstein. Geaut. bewerking door Herman
I. Zonneveld. A.J.G. Strengholt's Uitg. Mij., Amsterdam.
De nadruk in deze bewonderende levensbeschrijving valt op Einsteins persoonlijkheid
als gemeenschapsmens. In een tweetal hoofdstukken wordt er een zeer sumiere
populaire uiteenzetting van zijn wetenschappelijke theorieën gegeven, maar de
schrijver zegt vooraf, dat mensen voor wie dit nog te geleerd is, deze
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gedeelten rustig kunnen overslaan. De bewondering van de schrijver is
Amerikaans-gezwollen. Het boek schijnt bestemd voor mensen die graag over Einstein
willen meepraten zonder dat zij hun hersens af willen pijnigen om in zijn theorieën
door te dringen. De uitvoering is evenredig aan de inhoud: de band is pompeus, maar
de tekst is slordig gecorrigeerd. Het is een boek om in een boekenkast te pronk te
staan. Een dergelijke uitgave kan alleen maar het snobisme bevorderen. C.V.

Godfried Bomans, Pieter Bas, 3e druk, Uitgeverij Het Spectrum,
Utrecht/Brussel, 1947.
De eersteling van Godfried Bomans, die vóór de oorlog twee drukken beleefde, is
een derde, na-oorlogse, zeer zeker waard. Zijn geestigheid kan zich na de grimmige
tijd die wij meemaakten, glanzend handhaven. De humor in dit boekje verzuurt
nergens tot vinnige spot; zij is vaak grappig, kluchtig, spotziek, maar weet ook te
ontroeren en dat is wel de kostelijkste gave van de humor. Knap en origineel
geschreven en in zijn fragmenten goed gecomponeerd, kan het boekje een waardige
plaats innemen naast Hildebrands verhaal van die andere Pieter, Pieter Stastok.
C.V.

Anya Seton, Draeckenwijck. Uit het Amerikaans door Meta
Verschuur-Smits. G.W. Breughel, Amsterdam; N.V. van Ditmar,
Antwerpen.
Op het stofomslag van dit boek staat te lezen, dat de schrijfster in Amerika in korte
tijd beroemd geworden is. Dit wil waarschijnlijk zeggen, dat haar boek bij
tienduizenden is verkocht. Ook in Nederland zal Draeckenwijck waarschijnlijk door
duizenden met graagte gelezen worden, want er gebeuren dozijnen erge en sinistere
dingen in. En alles komt nog prachtig terecht, zij 't ook op 't nipppertje. Ik kan er
eigenlijk niet veel kwaad van zeggen, want ik moet eerlijk toegeven, dat ik van de
ene verbazing in de andere gevallen ben over de mateloosheid van Anya's fantasie.
Een sportieve prestatie. En 't zit bovendien allemaal verduveld knap in elkaar. Maar
al zal Anya dan ook ten onzent haar duizenden verslaan, ik heb er goede moed op
dat wij nog wel met elkaar zoveel cultureel geweten kunnen opbrengen, dat wij haar
niet beroemd zullen maken.
v.d. S.

Theodor Plievier, Stalingrad, F.G. Kroonder, Bussum 1948. Uit het Duits
door A.Th. Mooij.
Dit boek is niet geworden wat het had moeten zijn. Ik zou niet graag zeggen, dat het
mislukt is in de zin van waardeloos; integendeel, het is een machtig boek geworden,
een boek, dat zeker een diepe indruk maken zal op zijn lezers. Maar de opzet was
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toch, de hel van Stalingrad naar zijn verschrikking te doen kennen en daardoor het
Hitlerisme aan te klagen. En hierin is de auteur niet geheel geslaagd. Hij had de
beschikking over talloze feiten; een overstelpende hoeveelheid materiaal stond hem
ten dienste; hij had een levendig scherpzinnig inzicht in de afschuwelijke dwaasheid
van het Deutschtum uit Hitlers dagen, en daarenboven: hij beschikte over een groot
talent. En toch ontroert dit boek maar zelden. Dat komt, doordat al te veel details, al
te veel personen onze aandacht vragen. Is de auteur misschien al te gehaast geweest?
Hoe het zij, wij krijgen geen inzicht in het bestaan, het leven van de slachtoffers, wij
krijgen ze niet lief als broers, als vaders, als zonen. Wij leren hun waarde niet beseffen.
Men zou hier kunnen tegenwerpen, dat dit te zeggen onbillijk is, omdat Plievier de
ondergang van een leger te beschrijven had. En hij is immers volkomen geslaagd in
het geven van begrip aangaande de grenzenloze chaos, de daemonisch-onbeschaamde
opoffering van meer dan een kwart millioen mensen op het altaar van een stupide
eerzucht. Maar wat is een leger? Zou het de moeite waard zijn, alleen maar de
vernietiging van een fabelachtige hoeveelheid materiaal te beschrijven? Zulk een
vernietiging is immers alleen maar dom, stompzinnig, of hoogstens op ergerlijke
wijze ridicuul? Maar het schijnt soms, of ook voor de auteur de mens nog slechts
materiaal is, en niet meer een wezen, waarvan de waarde verre uitgaat boven de
kostbaarste legertros.
De lezer raakt versuft, vermoeid, verbijsterd. Maar zelden wordt hij ontroerd.
Indien wij de gehele inhoud van dit boek hadden kunnen beleven in innig contact
met een of
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enkele personen, het boek zou wellicht aan grootheid gewonnen hebben.
Hiermede is een kleine spijt uitgedrukt. Want de vrees is niet ongewettigd, dat het
grote lezerspubliek dit boek slechts een matige belangstelling zal waardig keuren.
Dit zou zeker te betreuren zijn. Daarvoor is het te goed geschreven, als document te
belangrijk. Ik sla de waarde van een boek als dit wat de preventieve werking betreft,
zeker niet te hoog aan. Geen dwaze wordt er wijs door. Maar de wijze leert er zijn
dwaasheid beter door kennen. En dat is toch ook van belang. Maar dan moet het hàrt
met de dwaasheid geconfronteerd worden. Dit gebeurt niet in dit boek. Het staat
daarom bijvoorbeeld achter bij ‘Im Westen nichts Neues’ van Remarque.
Twee personen voeren aan 't slot van dit boek een gesprek. De ene is een tijdens
de gevechten om Stalingrad tot generaal bevorderde kolonel, de andere is een soldaat
van een strafbataljon. Beiden zuivere mensen. De generaal tracht met de soldaat over
de toekomst te spreken. De soldaat blijkt geen idealen meer te hebben, er ook niet
meer naar te verlangen. Hij zegt tegen de kolonel dat de anderen (de nazi's) immers
óók begonnen zijn met idealen.
Dit is wel de volstrekte nederlaag. Het lege huis, door de duivelen verlaten. Maar
wat zal er woning vinden? Dit is Europa, dit zijn wij.
Stalingrad is een troosteloos boek geworden. Daar kun je natuurlijk een preekje
bij houden. Maar dat heeft weinig zin. Als we eens christelijk gingen leven! Want
dit boek klaagt aan. We kunnen 't wenden of keren, maar niet de Mohamedaanse of
Boeddhistische wereld is verantwoordelijk voor de helse smarten, geleden in en bij
het oude Tsaritzyn, maar het zogenaamd christelijk Europa.
‘Stalingrad’ vestigt de indruk, dat ook de auteur met de stof niet helemaal raad
geweten heeft. Verscheidene der scènes zijn machtig van uitwerking, maar een leidend
motief ontbreekt. Is de auteur wellicht zelf enerzijds gedesillusionneerd en anderzijds
gevangen in de totalitaire gedachte? Hoe anders is het te verklaren, dat dit boek niet
een machtig roepen om menselijkheid geworden is?
Vragen waarop geen antwoord te geven is, maar die toch gesteld moeten worden,
omdat zij gestalte geven aan een onrust, die mij besloop tijdens het lezen van dit
knappe, alleszins onze aandacht waardige boek.
J.v.D.

Marie C. van Zeggelen, Maria van Oranje, 2e druk, J.M. Meulenhoff,
Amsterdam 1947.
In haar rustige, beeldende stijl vertelt Mevr. Van Zeggelen over het leven van Willem
van Oranje's oudste dochter, Maria. Zij weet van deze jonge vrouw een uitnemend,
levend beeld te ontwerpen. Wij ontmoeten in Maria de vrouw, in wier ziel de felle
gebeurtenissen van de tijd, die zich aan het leven van haar vader en haar ooms
voltrekken, een verzachte, vertederde weerspiegeling vinden. Historische
milieutekening en zielkundige indringing zijn hier tot een zuiver evenwicht gebracht.
De gave stijl maakt het lezen tot een literair genot. Literair knap, historisch
betrouwbaar, maar bovenal warm menselijk, is het een boek om lange tijd gelukkig
mee te zijn.
C.V.
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Willem van Iependaal, Gegist bestek, De Arbeiderspers N.V., Amsterdam.
De taak die Willem van Iependaal op zich heeft genomen, om in drie romans een
opvolgende geschiedenis van de sociaaldemocratische arbeidersbeweging in
Nederland te schrijven, is niet gemakkelijk. In ‘Gegist bestek’ ontvingen wij het
eerste deel. Het schetst de arbeidersbeweging van de tachtiger jaren tot de
spoorwegstaking in 1903. Het was in deze jaren een varen op gegist bestek;
vastomlijde plannen had niemand. Er waren heethoofden, anarchisten, en er was een
lome massa, die zich moeilijk in beweging liet brengen voor de idealen die de
arbeidersbeweging zich stelde. Van Iependaal heeft deze tijd in de figuur van zijn
hoofdpersoon Jan Lovendaal geromantiseerd. Voor een romanfiguur is deze figuur,
evenals de bijfiguren, teveel type gebleven, te weinig levende persoon geworden.
Dit neemt niet weg, dat de auteur in een aantal scènes een levendig beeld van de zich
ontwikkelende beweging heeft gegeven. Slechts een paar hoofdstukken bepalen zich
tot een geschiedkundig relaas. De kerk
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komt er niet zo goed af, maar ook in dit boek komt het terecht duidelijk uit, dat zij
in die dagen weinig oog had voor de sociale rechtvaardigheid, en zij een grote kans
heeft gemist. ‘Gegist bestek’ is geen gróót boek, maar het is wel sympathiek.
C.V.

Diversen
Anthonie Donker, Ik zoek Christenen. Uitgeversmaatschappij W. de Haan
N.V., Utrecht, 1947.
Het ‘spel van deze tijd’ dat Donker in 1943 schreef, in de tijd dus toen de bezetter
het masker van zijn edelaardigheid had afgeworpen, bestaat uit vijf groepen van twee
tonelen, waarvan het eerste telkens in de eerste Christentijd, het tweede in de Duitse
bezettingstijd in ons land speelt.
De Ahasverus die in dit spel opgevoerd wordt, is niet die van de bekende legende,
de man die Jezus heeft belasterd en daarover verontrust de wereld rondgaat en niet
sterven kan, hoe hij er ook naar haakt eindelijk de begrenzing van zijn wroegend
bestaan te vinden. De Ahasverus uit Donkers spel zoekt juist de onbegrensdheid. Hij
is de man die van Jezus gehoord heeft, doch hem niet kent. Zijn woord heeft hij nooit
vernomen, alleen heeft hij Hem aan het kruis zien sterven. In deze Ahasverus
herkennen wij de mens van deze tijd, die immers ook Jezus-zelf niet gehoord heeft,
maar die geboeid blijft door de onvergetelijke persoonlijkheid die hij in Hem
vermoedt, en verwacht dat hij de kracht van deze persoonlijkheid in zijn volgelingen
zal ontdekken en dat hij het doorbreken van de eeuwigheid in de tijd zal zien.
Nadat Ahasverus in het eerste toneel zijn rusteloos zoeken naar Christenen
begonnen is, komt hij in de volgende tonelen in aanraking met Judas, de in wanhoop
verkerende verrader, met de discipelen die moedeloos uit elkaar gaan, met de
bevreesde, verloochenende Petrus, met Pilatus, wiens geweten niet gekweld wordt
omdat niet hij, maar de Romeinse staat Jezus kruisigde. Tenslotte vindt hij bij de
martelaren, die verteerd worden van verlangen om bij hun Heer te komen, maar dat
verlangen offeren om een ander te laten voorgaan in de dood, de Christenen die hij
zoekt.
In de parallelle tonelen, die in onze tijd spelen, voert Donker de theologen van
deze tijd op, die zich in hun dogma's verdiepen en geen aandacht hebben voor de
beleving van hun geloof, de verraders van hun medemens, de vreesachtigen die niet
durven helpen en de halfslachtigen die niet tot verzet tegen het onrecht kunnen komen.
Tenslotte geeft hij in het laatste toneel het verhaal van de wegens hulp aan
vluchtelingen ter dood veroordeelde, die na zijn veroordeling zijn voedsel aan anderen
afstaat, omdat het hem geen nut meer geeft. Ahasverus roept dan uit: Hier vind ik
weer martelaren!
Naast deze Ahasverus, die het rusteloos geweten der mensheid vertegenwoordigt,
zoals Donker dat ziet, heeft hij de vergevende barmhartigheid gesteld in de figuur
van Maria Magdalena. Zij zegt in het eerste toneel: Ach, dat ik niets meer, niets voor
Hem kan doen! Wij zien haar in dit spel dan ook herhaaldelijk optreden als de zuster
van barmhartigheid die aan de mensen doen wil wat zij aan Jezus niet meer vermocht.
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Zij is geen theologie, zij kent de woorden niet meer die Jezus tot haar sprak, maar
toen zij Hem ontmoette, viel al wat zij geweest was van haar af; toen Hij haar aanzag
werd zij die andere, die zij nooit gedacht had dat zij kon zijn.
Het verschil van visie op de Ahasverus-figuur met de legende is typerend voor
Donkers spel. Zien wij in de legende de door wroeging geteisterde mensheid die
geen rust kan vinden omdat zij Jezus naar het kruis dreef, in dit spel zien wij in
Ahasverus de door Christus' zuiverheid tot onrust geschroeide mens. Er is hier geen
schuldgevoel, geen wroeging, doch integendeel verheffing, een aanmatiging van
oordeel over de anderen, de slechten.
Hoe kan ik ooit dat branden in mij stillen, als ik in de wereld niet vind wat ik er
Christus' blik zag zoeken! roept Ahasverus uit, als hem verweten wordt dat hij teveel
van de mensen eist. Daartegenover zegt Maria (Magdalena): Zijn blik heb ik ook
gevoeld. Maar anders. Hij brandde niet, hij rustte op mij, tot in mij ook alles tot rust
kwam. Het zijn de twee aspecten van het christelijk besef zoals Donker dat ziet,
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dat na Golgotha de wereld beheerst. Christus zelf is de onbegrepene. Zij die zijn
woord hoorde, is ze onmiddellijk vergeten, omdat de kracht van zijn persoonlijkheid
zijn woorden overstraalde. Ahasverus die zijn woorden niet gehoord heeft, maar
Hem sterven zag, zoekt rusteloos de weerklank van zijn woorden, maar leert zich
tevreden stellen met de daad van zuivere liefde, ook waar het woord ontbreekt en
daar vinden Ahasverus en Maria Magdalena, de beide aspecten van het christelijk
geloof, elkaar in de edel handelende mens die zijn driften van het zelfbehoud weet
te beheersen.
In dit spel treedt de zoekende mens naar voren, die de onbekende Jezus wil leren
kennen, die het vuur van zijn blik die Hij van Golgotha's kruis af op hem slaat, in
zich voelt branden en door dat vuur gedreven wordt, rusteloos te zoeken naar een
weerglans van die blik in anderer ogen. Hier dus geen schuldbesef zoals in Revius':
Ik ben 't. Doch hier staat tegenover de boze wereld die Jezus verwierp, omdat zij
niets van Hem begreep, de mens die een vleug van zijn bovenwerelds idealisme heeft
ervaren en voortaan gedreven wordt door de hunkering naar dit eeuwigheidsgeluk
in de tijdelijkheid van het onvolkomen menselijk bestaan.
Het is duidelijk dat wij hier een humanistische Christus-voorstelling ontmoeten.
Maar laten wij de confrontatie waarvoor Donkers spel ons stelt, niet met een
kwalificatie als afgedaan beschouwen. Het is de vraag, of vele rechtzinnigen in de
beléving van hun christelijk geloof boven deze verwachting uitkomen. Leven wij uit
het opstandingswonder? uit de hemelvaart? En waar wordt de uitstorting van de
Heilige Geest meer dan als een historisch feit als een levende werkelijkheid gevonden?
Wij kennen de formule, wij aanvaarden het dogma van deze heilsfeiten, maar beléven
wij ze? Straalt de zekerheid van dat geloof ons uit? Donker zegt: neen. Zijn oordeel
is hard. Maar wij buigen toch schuldbewust het hoofd. Want het is maar al te waar,
dat wij Jezus dagelijks nog kruisigen.
Ahasverus, op zoek naar Christenen, vindt deze bij de martelaren die hun
verrukking, eindelijk bij hun Heer te zijn, offeren, om anderen gelegenheid te geven
hun plaats in de marteldood in te nemen. Hij vindt deze christen ook in de ter dood
veroordeelde die het voedsel van zijn laatste levensdagen aan de niet ter dood
veroordeelde afstaat, ofschoon Christus voor hem een vreemde is en hij de dood
tegemoet gaat als een onzeker avontuur dat evenwel niet veel erger zal zijn dan het
leven zelf is. De auteur stelt dus het negatieve van deze laatste gelijkwaardig aan de
positieve daad der martelaren, omdat in laatste instantie de daad van het offer voor
hem belangrijker is dan de geest waaruit deze geboren wordt. Humaniteit en religie
plaatst hij in het zelfde vlak, omdat hij beide uit de mens voortkomend beschouwt.
Maar in de openbaring van Jezus Christus zien wij meer dan de openbaring van de
zuiverste mens.
Het gevaar voor een gevoel van rancune bij ons, omdat de dichter het ware geloof
niet bij de zich naar Christus noemenden meent te kunnen vinden, is hier groot. Laten
wij er ons voor hoeden, te gaan beweren dat dat ware geloof bij hen wel degelijk en
uitsluitend gevonden wordt. Heer ik geloof - kom mijn ongelovigheid te hulp is nog
altijd de paradoxale basis van ons bestaan. Wij hadden in dit spel graag wat meer
hartstocht en vaart gezien. Ons is het nog niet brandend genoeg. Het blijft teveel aan
het menselijke gebonden en mist de hartstochtelijke eerbied voor Gods heiligheid
zoals de profeten en apostelen die kenden. Maar voor wie het dichtwerk van Anthonie
Donker kent, zal het duidelijk zijn dat men deze brandende hartstocht moeilijk bij
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hem kan verwachten; zijn werk bezit altijd een zekere matheid, een vermoeidheid.
Er is weinig handeling en een overmaat van beschouwing. Dr Garmt Stuiveling heeft
in een radiobespreking gewezen op de overeenkomst van dit spel met de middeleeuwse
moraliteiten, een overeenkomst die echter niet ten voordele van Donker uitviel.
Literair bezit het spel weinig verrassingen, zoals de oorlogspoëzie over het algemeen.
Waarschijnlijk heeft het werk voor de dichter meer betekend dan het bij het
verschijnen (na de oorlog) voor het publiek zal hebben. Het is een geloofsgetuigenis.
Ondanks de overheersing van bruutheid en geweld en onrecht, is de dichter de
mens die in zijn geloof
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aan de edele mens blijft volharden, ook wanneer deze ten onder gaat. Er komt in
Donkers bundel ‘Grenzen’ een gedicht voor, ‘Legende’, waarin hij eveneens de
Ahasverusfiguur tekent, maar zo, dat deze figuur met de persoon van de dichter
ineenvloeit. De dichter is hier de rusteloze zoeker, de gedrevene naar de uiterste
grenzen der wereld.
‘Nog altijd denkt hij: als ik maar blijf lopen
Vind ik een herberg met een helder licht;
Dan ga ik binnen want de deur staat open.
Er is nog hoop op zijn vermoeid gezicht,
En daarom zal hij altijd blijven lopen,
Maar als hij aankomt, zijn de deuren dicht.’

In ‘Ik zoek Christenen’ heeft de dichter de opening geforceerd, heeft hij willen
uitbreken uit de benauwenis van een gekerkerd bestaan naar de vrijheid van het leven
met God, gelijk Christus die bezat. Hij heeft tussen de deur, die dichtgeslagen werd,
de voet gezet, omdat hij hunkerde de lichte woning van het eeuwig geluk binnen te
gaan. Het verloren paradijs heeft hij opnieuw willen betreden, omdat de dorheid en
woestenij van de wereld hem er toe terugdreef. Hij is naar ons besef daar niet in
geslaagd, heeft zich verheugd in een luchtspiegeling. Want het is tenslotte niet de
mens zelf die de grenzen openbreekt, maar God die ze opensluit.
C.V.

J. de Haan, Boeken en Publiek. Bayard Reeks, F.G. Kroonder, Bussum.
Laat ik nog even op het in dit nummer besproken ‘Draeckenwijck’ terugkomen. Dit
is n.l. een van de boeken van de big business waarvan J. de Haan in ‘Boeken en
Publiek’ zegt, dat het gelijk geknipt is in de smaak niet van u, maar van die
hoeveelheid algemeenheid, die wij allen in ons ronddragen. Hij maakt daarover en
later over de intimiteit die er tussen de mens en 's mensen boek moet bestaan een
serie elegante en tegelijk straffe opmerkingen, waar van ik niet anders zeggen kan
dan dat u ze eens lezen moet.
U behoeft het er niet mee eens te zijn. De heer de Haan is een beminnelijk man.
Hij heeft er geen behoefte aan dat u hem gelijk geeft, hetgeen op zichzelf al een
verademing is. Maar toch zijn deze opmerkingen wat men in kerkelijke kringen
‘ontdekkend’ zou noemen en zij bevorderen deswege uw culturele heil.
v.d. S.

David Rousset, De diepte der Kampen, Daamen N.V. Den Haag 1947. Uit
het Frans door Halbo C. Kool.
Een uitstekend vertaald, ontstellend boekje: Het is een in even koele als nerveuze
stijl geschreven verhandeling, die de innerlijke structuur van het concentratiekamp
tot onderwerp heeft. Het houdt zich niet beeldend bezig met gruwelverhalen. Het
laat ons het concentratiekamp zien als een nieuwe, groteske vorm van samenleving:
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een maatschappij, een daemonisch organisme. De lezer wordt ingeleid in de
afgrijselijke sfeer van die normaal functionnerende abnormaliteit, die het kamp was
en, ik moet helaas zeggen, nog altijd is. Hij bemerkt dat stollend pus zijn wetmatigheid
heeft, en op een bepaalde wijze structuur. Hij wordt gedwongen de hand te steken
in een slijmklomp en hij bemerkt dan, dat er draden en vliezen in de walgelijke
substantie zijn, die hij er niet in vermoed had. Zoals een kankergezwel de gezonde
cellengemeenschap imiteert, zo deed en doet dit het kamp. De diepte der kampen!
Het boekje laat ook de allermeest funeste gevolgen zien: de verwoesting van
diegenen, die het kamp hebben overleefd; het kamp brandde de ziel uit. De auteur
noemt het geloof niet. Het schijnt een ongelovig Europa, dat in de hel der kampen
verbleef.
Voornamelijk wordt de strijd om de macht tussen de verschillende groepen
behandeld: Russen en niet-Russen, communisten en niet-communisten, misdadigers
en politieke gevangenen. En dan daaromheen, een rotte muur om een rattenpoel, de
S.S.
In deze helse samenleving was de invloed van het geloof op het publieke leven
klaarblijkelijk nihil. Het zal niet in alle kampen eender zijn geweest. Maar ik ben
geneigd, aan te nemen, dat de auteur objectief is. Want immers voor de poorten van
de dood wordt het geloof tot levenskracht. Dit houdt in, dat het tot geen enkel
compromis meer bereid is, dat het, met andere woor-
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den, volstrekt onbruikbaar is, wanneer het er om gaat, de hel te regeren, het helse
leven te organiseren. Het isoleert zich niet: het wordt ondergronds.
Ik hoop dat duizenden zich dit stijlvol uitgegeven werkje zullen aanschaffen, en
dan leren inzien, dat het afschuwelijke lijden in de kampen niet heeft gelouterd, maar
slechts verwoest. En tevens gaan begrijpen, dat ‘het kamp’ almeer in de geschiedenis
van de moderne, antichristelijke, schyzofrene staat zal uitgroeien tot de ‘normale’
vorm van samenleving: de corrupte, sadistische politie-staat. Het gezwel zal het
lichaam verteren.
Hiertegen helpt slechts een radicaal christendom, dat het alles of niets in practijk
brengt. Kom ik om, dan kom ik om. Tenzij dan, dat God dit radicale christendom
inderdaad zal laten omkomen: Josia's geloofsijver kon de verwoesting van Jeruzalem
niet meer keren: daarvoor was het te laat.
‘De diepte der Kampen’ wekte in mij ook deze laatste huivering.
J.v.D.

Poëzie
Anna Mertens. Voorspel. Bosch & Keuning N.V., Baarn (1947).
Wie de recensie van deze verzenbundel heeft gelezen, die in het Februari-nummer
van dit tijdschrift werd gehekeld, heeft begrepen dat er over de gedichten van Anna
Mertens verschil van mening kan bestaan. Nu geldt dat van alle verzen: er zijn en
blijven mensen, die er niets van snappen. Het aantal niet begrijpenden is echter niet
altijd even groot. Er zijn gedichten, die bijna iedereen wat zeggen - er zijn er ook,
die door bijna niemand worden verstaan. De verzen van Anna Mertens behoren tot
geen van deze beide uitersten, al moet gezegd worden dat de dichteres 't haar lezers
niet gemakkelijk maakt. Eigenlijk is dat niet helemaal eerlijk gezegd. Het is zo, dat
het begrijpen van deze poëzie zonder twijfel voor velen niet gemakkelijk is, maar
aan de dichtkunst van Anna Mertens ligt dat niet. Zij schrijft uiterst regelmatige, zeer
zangerige verzen, zelden stereotiep en nooit gewrongen van taalgebruik, dikwijls
mooi en nooit duister van verbeelding. De liederen aan het begin en de vertalingen
aan het eind van haar bundel zijn wat dit aangaat wel de hoogtepunten. De
drieentwintig sonnetten in het midden zijn misschien tegen de volgorde van ontstaan
in bij elkaar gezet: het eerste sonnet is tenminste naar de vorm een laagtepunt, en het
duurt tot het achtste voor de dichteres weer de hoogte heeft bereikt, waarop Valse
Triste, Sotto Voce en Finale stonden. Van een enkele inzinking afgezien echter biedt
Anna Mertens ons in haar ‘Voorspel’ verzen, die niets onrijps hebben en vaak iets
klasieks, en die dadelijk aanspreken door hun schoonheid van toon, rhythme en
melodie - om deze onbevredigende beelden maar weer eens te gebruiken.
Wie dit niet voelt, kan zich beter voor goed bepalen tot de psalmberijmingen van
Laus Deo Salus Populo. Maar wie het wel voelt, zou toch nog een vraagteken kunnen
zetten bij de inhoud van deze verzen. Niet, dat die op zichzelf raadselachtig is. Wie
bv. niet begrijpt, dat de versregels in de aanhef van het eerste gedicht: ‘Heer, help
mij, want er is geen nood, Verlos mij, ik ben niet gebonden....’ betekenen: help mij,
want ik gevoel niet dat ik in nood ben, verlos mij, want ik besef niet dat ik (aan
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mijzelf) gebonden ben - en dat het paradoxale van deze zegswijzen beduidt, dat ‘help
mij’ voor deze dichteres is: breng mij in de nood, en ‘verlos mij’: bindt mij aan U,
die mag zich zelfs niet wagen aan het beoordelen van proza, want de wegen van de
kunst zijn voor hem ontoegankelijk. Overigens is dit dan het meest ‘duistere’ vers
uit de bundel. De rest is begrijpelijk, wanneer men maar begrijpt waar het over gaat.
Wel niemand zal zich echter aan de lectuur, laat staan aan de recensie van een
verzenbundel wagen, die niet het vermogen bezit iets van de vorm-kwaliteiten van
Anna Mertens' gedichten op te merken, en te beseffen waar zij het over heeft.
Verwerpt men dan toch deze poëzie als waardeloos, dan is dat alleen te verklaren uit
een afkeer, gewekt door het onderwerp van haar verzen. Dat onderwerp is een liefde,
die het leven geheel beheerst - maar een vergeefse liefde, waarmee de dichteres
worstelt zonder haar nog te overwinnen. Ik kan mij voorstellen, dat iemand, die
midden in het leven van deze hopeloze wereld staat en van uur tot uur
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de wurgende nood voelt, die er heerst, de schreeuw hoort die er opgaat om troost,
om licht, om een uitweg en om kracht, een bittere ontgoocheling ondervindt wanneer
hij in de verzen van een christen-dichteres ‘niets anders’ meent aan te treffen. Ik wil
ook grif toegeven, dat deze bundel daarom - ondanks zijn grote kwaliteiten - niet tot
mijn lievelingslectuur kan behoren, omdat ze ‘naar mijn behoef wel veel te droef’
is. Maar op grond van deze overweging, hoe geldig ook, deze poëzie te veroordelen
zou toch wel zeer onbillijk zijn. Het zou een bewijs zijn, dat men de draagwijdte van
de woorden dezer dichteres niet heeft bevroed.
Wat de meeste lyrische poëzie, en bijna alle poëzie van de nieuwste tijd drijft, is
het verlangen, en wel - naar de aard van dit aardse leven - het onvervulde verlangen.
Zelfs waar het tegenovergestelde het geval lijkt, jankt en hinkt het verlangen omdat
het in een hoek getrapt is. Van dit onvervulde verlangen geeft Anna Mertens in haar
‘Voorspel’ een nobele verbeelding. Let wel: niet alsof haar vergeefse liefde niet heel
concreet zou zijn wat zij het noemt, en niet alsof wij hier zouden moeten gaan
‘vergeestelijken’. Maar is de worsteling met God in de practijk van het leven niet
juist een worsteling met de dingen, en is de worsteling met de dingen voor de christen
niet eigenlijk een worsteling met God? Hoe schoon zijt gij, liefde; hoe heerlijk onder
wat men verlangen kan! (Hooglied 7 : 6, vert. N.B.G.) Het is altijd hachelijk,
commentaar te geven op zeer persoonlijke poëzie; en zelfs indien men de dichter
door en door kennen zou, dan werd die onderneming niet veel minder hachelijk.
Maar wat mij uit deze verzen toespreekt, dat is een vrouw die geheel verdiept is in
het leven van haar eigen hart, en het toch met dat hart alleen niet durft te wagen; een
vrouw, die ook in de overgave van haar liefde zich tenslotte overgeeft aan wat zij
zelf in die liefde heeft ingedragen; een vrouw, die met het vruchteloze, met de
onvruchtbaarheid van zulk een in zichzelf gevangen liefde worstelt en met nederlaag
noch vergelijk genoegen nemen kan. Wat is de zin van deze poëzie? Lotgenoten licht
te verschaffen over hun ‘geval’? Anderen de ogen te openen voor zo'n ‘geval’?
Daarvoor zou men toch de woorden troost en taak niet mogen gebruiken. Maar dat
is ook ten enen male strijdig met de aard van deze dichteres. De zin der verbeelding
van deze strijd is, dat het een strijd is aan de Jabbok. Een strijd, die nog niet is beslist.
En dat is ook het enige, dat men tegen de bundel ‘Voorspel’ zou kunnen inbrengen:
dat het nog maar een voorspel is. Maar de dapperheid van de worsteling, en de roep
tot God die het boekje opent - en zo stempelt - doen de beslissing voorzien. En leest
men het motto tegenover het titelblad: ‘Mijn handen beefden te vergaren Al wat daar
nog van mij verbleef, De geur der doode, jonge jaren, Die op den dooven luister
dreef.’ (Boutens), dan vermoedt men dat hier eigenlijk ook al een naspel klinkt. Anna
Mertens is een dichteres, wier poëtisch vermogen niet meer belooft, maar reeds geeft.
Naar haar stem blijf ik vol verwachting luisteren, want zij zal stellig nog veel te
zeggen hebben - indien althans haar werk geen litteratuur wordt en zij zich aan het
leven blijft vastklemmen.
J.D.

Albert Kuyle, IX Gedichten, uitg.: ‘De Koepel’, Nijmegen 1947.
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Een kleine bundel zuivere gedichten, die mij weldadig aandeden door de blijmoedige
levensaanvaarding en de zeer reële geloofsbeleving, veelal kenmerken van het roomse
vers. En terwijl ik deze gedichten las, genietend van hun verrassende beelden,
genietend ook van hun vaak zoet, nergens zoetelijk rhythme, besefte ik dat onze
roomse broeders het leven toch zo anders benaderen dan wij, protestanten. Zij zijn
veel meer kinderen, wij opgroeiende jeugd in onze houding ten opzichte van
phenomeen en mysterie. Een heimwee naar hun vaak argeloze levensstijl komt in je
op, vergezeld van het bittere weten, dat je toch anders bent en blijven zult: veel meer
problematisch, eenzamer.
Maar toch niet alleen bitter: er is ook de blijdschap om het moeilijker pad, dat
schoner vergezichten opent. Schoner? Laten we liever zeggen: andere. Al lezende
oogstte ik dit: te ervaren, dat wij, roomsen en protestanten, tezamen reizen naar het
beter vaderland, en dat roomse liederen daardoor ook het protestants verlangen
gestalte kunnen geven.
J.v.D.
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[Ontmoeting 1948, nummer 10-11]
Lidy van Eijsselsteijn
Van den nachtvlinder
De kleine vlerk van Uw verlangen
slaat gansch den avond aan mijn raam,
in de betoovering gevangen
die vloeit uit licht en warmte saam.
Gij werpt in sidderend begeeren
wild en gejaagd de wieken uit,
en tusschen U en Uw ontbeeren
is deze dunne wand: de ruit,
waardoor het licht in transparanten
over Uw grauwe vleugels glijdt,
en koel zijn heldere vierkanten
den nachtelijken tuin insnijdt.
‘Zuster, die in dit licht moogt leven,
luister, ik roep door den nacht Uw naam,
zie mijn extase, zie mijn beven,
zuster, open, open Uw raam!’
‘Vlinder, mijn kleine zuster vlinder,
hoe ware het licht, waarin gij gelooft,
wanneer Uw verlangen het zou vinden
ten éénenmale U uitgedoofd!
Het reet de toppen van Uw vleuglen,
het nam U op in vuur en pijn...’
‘Zuster, mijn zuster, luister, o luister,
zie dit leed wil doorleden zijn -
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Ziek van onrust en verterend
versmachten rek ik de vlerken uit,
en tusschen U en mij dit weren
en tusschen mij en dit de ruit...
Beter in licht en vuur te sterven
dan, de moegevlogen vleugels saam,
in hunkering en nacht te derven Open, open Uw raam.’

Lidy van Eijsselsteijn
De jongen in den tuin
De zomernacht ligt aan den tuin,
maar ergens wil de lucht verkleuren
en teekenen geheime scheuren
de strakgespannen wolkenkuid,
als van een vogel het gefluit
den schemer breekt, die zwaar van geuren
den ouden tuin, het slapend kuis,
hemzelven, en ook mij besluit,
en dringt door Uw gesloten deuren
en roept: ‘Het Wonder wil gebeuren,
liefste ontwaak, kom uit, kom uit -’
En daar is niets dan dit geluid
den teedren toover te bezweren
waarmee de slaap Uw kart omsluit,
wanneer ik wacht in dit verterend
verlangen in den schemertuin Aan Uw versloten, slapend huis.
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Lidy van Eijsselsteijn
Het oor
In de nachten zijt Gij het Oor.
Daar stamel ik mijn gebeden.
Daarin giet ik deze wreede
eenzaamheid over. Hoor!
Is achter dit oor een gelaat?
Is daar de stem, die zal spreken?
Ruischt de zee, waar de kleine beek van
mijn wezen in vergaat?
Gij, Eeuwige, Gij zwijgt,
zwijgt, zoo Gij eeuwen deedt Doch in dit zwijgen weet
ik, dat Uw oor zich neigt.
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Lidy van Eijsselsteijn
De beek
Gij zijt de Zee. Van alle streken
stroomen rivieren in U uit.
Soms, in de nachten, als de weekere
winden aan mijn spiegel breken
hoor ik, verrukt, Uw ver geluid Dan barst een heimwee in mij uit,
als op het eerste lenteteeken,
zwellend en schuimend, hoog en luid..
Maar in den dag, in kleine kreken
vermoeid verzandend, vloei ik uit.
De weg tot U is eindeloos.
slechts voet voor voet mag ik die weten.
Stroomend langs woud en wilde roos
kan nimmer ik Uw stem vergeten O eeuwig heimwee naar Uw schoot!
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Diet Kramer
Ontwaakt
Toen Maarten later terug was in Holland, zocht hij in een atlas dat vreemde oord nog
eens op, waar hij maanden gebivakkeerd had. Een peervormig stuk land, schuin onder
Zuid Brits-Indië. Ceylon... Ceylon, de parel van de Indische Oceaan. Zijn brede,
harde werkmansvinger volgde de lijn van de spoorbaan Colombo-Kandy. Hij
verbaasde zich er over, dat ze daar een hele dag over gedaan hadden. Zijn gedachten
zwierven terug. Het was nog steeds een eenzame weg.
Januari 1946. De oude, vuile wagons hobbelden voort achter de locomotief. Een trein
met vluchtelingen. Twee ambulance-wagens achteraan. Soms reed de trein uren
achtereen, soms stond ze lang stil. Kleine jongetjes, naakt en onzindelijk, kwamen
bedelen bij de landverhuizers, kregen niets en spuugden verachtelijk. Ook de jongetjes
van deze Brits-Indische parel hebben hun eigenaardigheden, zoals alle jongetjes over
de gehele wereld.
In Kandy stonden de leger-trucks klaar om de vluchtelingen naar de kampen te
brengen. Een grauwe rij in nog grauwer middaglicht. Het regende. Hier en daar zag
men een glimp van een brede, nog onbekende rivier. Langs de wegkant bomen en
door slagregens omlaag gebogen, rafelige heesters. Raven en kleine kinderen waren
de toeschouwers bij deze mistroostige tocht, ver het binnenland in. De raven waren
luidruchtig-nieuwsgierig, hun blauw-zwarte veren somber tegen de achtergrond van
dofbeslagen bomen en kale rotsen. De kinderen waren stil verwonderd. Ze hadden
merendeels geen ander kledingstuk dan een amulet aan een touwtje of kettinkje om
de bolronde buik. De mensen letten weinig op dit alles. Een enkele, onbekeerbare
intellectueel begon uitleggingen te geven naar aanleiding van die amulet. Hij sprak,
hobbelend en schuddend temidden van wagenzieke en versufte mensen, over paria's
en kaste-stelsel. In een niet te herhalen kamp-jargon werd hem het zwijgen opgelegd.
Hij sloot de lippen opéén... berustend.
De mensen wilden zwijgen. Het moddervuil spatte omhoog tot hun kleren, tot in
hun gezichten. De chauffeurs reden alsof ze vee vervoerden. Het deerde hen niet.
Het deerde hen niet eens, dat ze zich doodvermoeid en wagenziek voelden en die
eigenaardige sfeer van halve bewusteloosheid om zich heen hadden. Ze waren aan
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veel gewoon geraakt. En het voornaamste was dit: ze waren veilig!
Wanneer bij een te snel genomen bocht een van de wankele banken omklapte of
wanneer een kleine jongen langs de weg een klappertje af deed ratelen, werden de
vrouwen wat bleker en sommige kinderen krompen inéén. Dwaasheid, er wáren hier
immers geen extremisten! Dat ze veel verder het binnenland werden ingevoerd dan
ze verwacht hadden, dat ze een ellendige reis achter de rag hadden op een Engels
schip, tussen Engelsen, die hen behandelden zoals ze er uitzagen... verpauperd,
vermagerd en haveloos... wat deed dat alles er nog toe? Ze gingen naar de kampen
van Lord Mountbatten, een paar duizend weduwen en half -wezen en een dertigtal
mannen. De kampen van Mountbatten! Had men niet verteld dat hier een half millioen
soldaten gelegerd kon worden? Hier zouden ze ruimte krijgen, hier zouden ze enkele
maanden lang de gelegenheid hebben tot zichzelf te komen.
De man, die men Maarten noemde, zat in de voorste truck. ‘Man’ was eigenlijk
geen goed woord voor hem. Hij was nauwelijks vijf-en-twintig. Zijn gezicht was dat
van een somber verongelijkt kind, dat altijd aan het korste eind trekt. Tegen zijn
linkerknie leunde een jongetje. Het was zijn kind. Hij was er nog steeds niet aan
gewend een kind te hebben. Het was voor hem een vreemd kind. Toen hij het voor
het eerst zag was het bijna drie jaar. Dat het wagenziek was deed er weinig toe. De
vloer van de truck was toch vuil. Als op een breekbaar steeltje hing het kinderhoofd
tegen de mannenbenen. Soms verveelde het de man. Dan schoof hij met een rukje
opzij en het kinderhoofd bonsde tegen de scherpe rand van de bank. Tot het vanzelf
weer een steunpunt zocht tegen de vuil-khaki short van de vader. Want dit wás toch
zijn vader? Men had hem gezegd dat dit zijn vader was. Eens, in het kamp, had zijn
moeder 's morgens heel stil en bleek naast hem gelegen. Hij had aan haar getrokken
en geduwd. Het gaf niets. Ze zeiden dat ze dood was. Dat kon het kind niet begrijpen...
dóód. Maar ze verdween spoorloos en ze keerde nooit terug. Nu was ze slechts een
heel bleke, heel wazige herinnering geworden. Later was er een man gekomen en ze
hadden hem gezegd: ‘Dit is nu je vader’. Dat betekende blijkbaar, dat hij bij deze
man hoorde. Andere kinderen hadden ook vaders teruggekregen. Daarom zocht het
jongetje steeds weer die harde, blote mannenknie, die vuile, doorgetranspireerde
short. Hij kroop er tegen aan als een zieke, kleine poes tegen de moederkat. Het was
het enige wat hij bezat van zichzelf.
De trucks bereikten eindelijk een hoger punt. Men kon de traag-
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stromende rivier zien met zijn droogliggende zandplaten, zijn kleine draaikolken en
een overdaad van verregende, maar toch nog goud-gele marygolds langs de oevers.
Nu kon men ook de kampen zien. Kampen... kampen... kampen. Daar lagen ze in
het beangstigende, grijze middaglicht. Verspreid tussen de rotsen, het groen van de
rimboe en de heesters. Rijen van bruingeverfde loodsen, daken van gegolfd plaatijzer
en in ieder kamp zo'n brede, zanderige hoofdweg waar zeker vroeger de soldaten
moesten aantreden. Loodsen; prikkeldraad er omheen; borden met ‘No Admittance’;
soldaten bij de ingang, de stengun onder de arm. Wel Brits-Indische soldaten, maar
tóch opnieuw soldaten en tóch opnieuw sten-guns en geweren.
Toen reden ze tot voor hun eigen kamp. D.P. 5. De jonge man keek naar het bordje,
keek naar de gewapende schildwacht, naar het prikkeldraad en het ‘no admittance’.
Hij zag om zich heen de bleke, vermoeide vrouwengezichten. Hoewel hij zeer weinig
en zeer traag dacht, ontstond er een zonderling tumult van gevoelens in hem. D.P.
Zij wisten nog niet wat het betekende; hij wist het toevallig wèl. D.P.... displaced
persons! Eerst vechten in een ongelijke strijd, zonder leiding, zonder organisatie in
een ver tropenland, dat je toch heus lief bad gekregen. Dan gevangen genomen,
weggeleid als slachtvee. Krijgsgevangene! Vechten voor je eigen hachje met
schouders en elbogen en allerlei misselijke zelfzuchtige methodes. De hele dag, de
hele nacht slechts één gedachte: ‘Ik wil niet dood, ik wil blijven leven. Ik wil terug
naar háár! Ik wil mijn kop tegen haar schouders drukken en álles zeggen... hoe'n
ellendig, egoïst en misdadig mens ik ben geweest en hoe bang ik was... hoe bang...
hoe bang...’
Hij was van Java op Singapore terecht gekomen. Thailand werd hem toevalligerwijs
bespaard. Hoe hij kans had gezien zo kort na de capitulatie te drossen naar Java, had
nooit iemand precies begrepen. Het is beter daarover te zwijgen. Een fraaie
geschiedenis was 't niet geweest. Maar als een man, die vervolgd wordt door een
boze geest en voor wie er slechts één veilige plaats bestaat, zó was hij naar
Midden-Java getrokken om haar terug te vinden. Ze waren in 1941 getrouwd, enkele
weken voor de oorlog. Ze was een paar jaar ouder dan hij en sterker, wijzer. Hij wist
dit, doch erkende het alleen tegenover zichzelf. Dat er een kind geboren was, tien
maanden na hun huwelijk, had hij langs vele omwegen gehoord, maar het had hem
volkomen koud gelaten. Hijzèlf was het kind, zij was zijn moeder. Voor een ander
kind had hij nooit een plaats kunnen vinden in zijn gedachten.
Midden-Java! Hoe had hij gezocht, alle kampen was hij langs
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gegaan. Tot hij eindelijk stond voor een lage brits in een kale, vervuilde zaal met
wandluizen en ratten. Men had hem verteld, dat ze dáár geslapen had en dáár ook
gestorven was aan uitputting en hongerbuikloop. Op haar plaats zat het kind en het
keek naar hem. Piekhaar, fletse ogen, bange ogen... zijn ogen! Een mager borstkastje
als een wasbord en daaronder een gezwollen oedeembuik. Dit was hun kind! Hij had
er naar gekeken, de sigaret in de mondhoek, de ogen dichtgeknepen tot spleten zoals
zijn gewoonte geworden was. Nooit opende hij die ogen helemaal. Tenslotte had hij
het kind meegenomen, beter gevoed en beter gekleed. Later zocht hij naar haar
eigendommen. Hij vond wat oude kleren en wat gedeukt etensgerei. Geen brieven
saamgebonden met een blauw lintje, geen dagboek met goede woorden voor hem.
Wèl een schoolschrift met recepten... ‘men neme een ei, enkele lepels suiker en wat
meel...’ Toen had hij gelachen, die lach van rauwe kamphumor, die de mensen voor
het merendeel na enkele maanden achter zich hadden gelaten, niet begrijpend hoe
juist déze grove, dwaze humor hen staande gehouden had, drie jaren lang. Hij zocht
háár en hij vond een lelijk, miezerig kind. Hij zocht brieven, een dagboek; hij vond
recepten... ‘men neme een ei, enkele lepels suiker en wat meel......’ Zijn lach was
hard, bitter, verongelijkt. Hij had te intensief, te kinderlijk verlangd naar moederlijke
warmte, naar armen waarin hij met al z'n kleine trieste ellende kon wegkruipen, naar
liefde en zorg en een troostende hand op zijn hete ogen. Hij ontleedde zijn gevoelens
niet. Hij dacht eigenlijk nooit na over wat hij onderging of voelde. Hij was een van
die primitieven, die gelukkig zijn als dieren in de zon, of ongelukkig als dieren onder
de zweep. Hij begreep niet, dat hij brandend, hels-jaloers was op het kind, dat hij
niet kende. Hij nam het mee om het te kwellen en bang te maken desnoods... maar
ook dat ontleedde hij niet.
Zijn duister gezicht verstrakte nog meer, de zware wenkbrauwen vormden één
lijn, de lippen waren altijd smal toegenepen om pijp of sigaret. Het kind negeerde
hij, voorlopig liet hij het met rust.
En nu... D.P. Displaced persons! En je toekomst? Die van displaced person. Voor
hoelang wist niemand.
Een soldaat opende de poort. Ze reden langs ‘no admittance’, langs ‘D.P. 5’. En de
man spuugde op de grond, vlak voor de schildwacht. Die lachte. Hij wist niet wat
dit te betekenen had. Die omlaaggetrokken mond, die messcherpe, toegenepen ogen,
heel dat jonge, bedorven, minachtende gezicht. Gelukkig dat dit het geheim bleef
van de man. Zijn gelaat was het massa-gelaat
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van de dommen en de weerlozen; stukken bazalt, zwaar, enkel lichaam, enkel
spieren...... stom, begriploos en primitief.
In de trein van Colombo naar Kandy hadden de mensen papieren ontvangen waarin
blijmoedig en optimistisch gesproken werd over lakens en slopen en handdoeken,
over een recreatiezaal, een bibliotheek, een naai-kamer, een strijk-kamer. Kinderlijk
hadden ze zich verheugd en hun bedelaarscritiek op de Engelsen vergeten. Toen ze
goed en wel in het kamp waren, begrepen ze, dat dit alles wel waarheid kon worden,
mits...... ja mits, zijzelf er voor zorgden. De barakken waren onzegbaar vuil, het
terrein verwaarloosd. Er was geen orde en er was geen eten. Er liepen een paar
Engelse soldaten rond, die ook geen raad wisten met deze verkommerde horde. De
Brits-Indische kok bracht hen met ongeduldige gebaren aan het verstand, dat er voor
zóvelen geen eten was. Maar ze konden een douche nemen, ze konden water drinken
en slapen. Dat was erg belangrijk. In iedere barak stonden veldbedden, soldatendekens
er op gestapeld. In de hoeken lagen vuil en stof decimeters hoog. Tegen de wanden
kropen spinnen. Het plaatijzer van de daken en de dun-houten muren waren vol gaten.
De man keek om zich heen. Hij had zich leren redden. Hij veegde het gezicht en de
handen van het kind schoon met een natte lap, legde het gekleed en wel op een
veldbed en gooide een soldatendeken over het kleine, platte lichaam. Daarna zocht
hij wat takken bijéén, bond die met een touw vast en haalde het ergste vuil weg uit
de hoeken. Hij sloeg een paar spinnen dood. Hij dronk en gaf het kind een mok water.
Het werd avond. Het werd donker. En hij wist, dat twee schuwe, angstige ogen hem
overal volgden in die hut. Twee ontwijkende, laffe ogen. Daarom ging hij naar buiten.
Hij ging op de drempel zitten. Hij keek uit in de heldere nacht. Een maan was er niet,
maar wel veel grote sterren, zoals alleen in een tropennacht sterren groot en dichtbij
kunnen zijn. En palmbomen. De kruinen bewogen zacht heen en weer en het was
alsof de sterren zich tevergeefs achter de kruinen verbergen wilden. Achter de heesters
en de bomen lag de rivier... een onberekenbare, gevaarlijke, zilveren slang.
De man was bang, bang zoals een wilde bang kan zijn in het oerwoud, bang voor
geesten en onbekende gevaren. Er was maar één ding, dat hij denken kon: ‘Vrouw...
vrouw... moeder!’ En dan sloeg die vreemde, onbegrepen angst nog hoger op in zijn
binnenste. Daar zat hij nu op dit eiland, zonder een enkel houvast, zonder iets van
zichzelf dan het gehate en vreemde kind. Van mensen en van God verlaten, ja ook
van die God, over Wie ze thuis
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wel gesproken hadden, over Wie ook zij gesproken had, die God van liefde en
barmhartigheid, met Wie hij niets meer uitstaande had. O, hij was bang, bàng, hij
voelde zich alleen en verraden. Een Engelse soldaat kwam langs, op weg naar de
‘soldiersmess’. Onder de arm drukte hij een grote fles whisky stijf tegen zich aan,
als zijn kostbaarste bezit. En plotseling werd hij overvallen door een van die
sentimentele buien, die soldaten nu eenmaal eigen zijn. Hij bleef staan, maakte front
naar de man op de drempel.
‘Hallo comrade! Quite alone?’
De man antwoordde stug: ‘Quite alone!’
‘Geen vrouw?’
‘Doodgehongerd op Java’. Over het kind sprak hij niet.
‘Too bad, too bad!’ zei de soldaat en hij zette zich naast hem op de drempel en
ontkurkte handig de whisky-fles, ‘My dear, dear fellow, what you need is a good
and healthy drink. Come on... cóme on!’
En ze dronken pure whisky tot ze allebei niet meer gewoon lopen en niet meer
gewoon spreken konden. Arm in arm slingerden ze langs het smalle straatje voor de
barakken en ze vertelden elkander hun weinige en niet zeer diepzinnige hartsgeheimen.
Wie zal zeggen waarom? De soldaat was eenzaam, ver van huis en de oorlog had
hem bang gemaakt. Thuis had hij niet gedronken... niet zó! Zijn vader zou het hem
verboden hebben. Hij was nog heel jong. De man was óók jong en angstig en eenzaam.
Hij was een menselijk brok heimwee en verlangen, zonder dat hij het zelf besefte.
En de whisky gaf alles zo'n bizondere mooie, zacht-gouden gloed. Ze lag warm in
het lichaam, ze maakte een mens los van zichzelf. De whisky vergoedde veel.
Maar daarbij bleven de dingen niet stil staan. Er kwam een nieuwe morgen. De
man werd bij de kampleider geroepen. Met een lodderige kop stond hij tegenover
de majoor in z'n onberispelijk khaki-shirt en short.
‘Van der Linden, jij was vroeger timmerman van beroep.’
Oudergewoonte was de man in de houding gesprongen.
‘Jawel, majoor!’
‘Dan kom je bij het timmercorvée onder van Dam. Er is hier veel op te knappen.’
De strakke, heldere ogen keken hem recht aan. Deze man was zijn commandant
geweest gedurende de korte oorlog, ook had hij de jaren van gevangenschap in
Singapore doorgebracht. Hij had enkele weken geleden bericht ontvangen, dat zijn
zoon illegaal gewerkt had en door de Duitsers gefusilleerd was, kort voor de
capitulatie. De majoor zag de stroeve mond van de man voor zich, de
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stekende, halfgeopende ogen, de polsen en armen, onbehaard en kinderlijk als van
een jongen. Hij stelde niet teleur. Hij had nog nimmer teleurgesteld. Zijn eigen kind
had daarvoor te dicht naast hem geleefd, dag en nacht, al die vreselijke jaren door.
‘Van der Linden, je hebt immers een kind? Geer het aan een vrouw die het
verzorgen kan. En ga aan het werk. Het zal je goed doen......’
En Maarten ramde spijkers in het hout. Hij paste en meette en schaafde, maar
spijkers slaan was 't prettigste van alles. Hij werkte woordeloos, domweg. Hij sprak
niet en dacht niet. Hij sloeg, hij beukte. Alle woede en onrechtvaardigheid beukte
hij eruit. Het was alsof hij het hout onder zijn handen strafte. Ondanks dat was zijn
werk goed en op tijd gereed... alleen gebruikte hij te veel spijkers en kreeg daarover
een berisping van zijn baas. Hij trok de schouders op, smalend. En iedere avond lag
hij op het veldbed en luisterde naar de ademhaling van het kind en iedere avond was
daar dat troosteloze, dompe gevoel. Bomen waren er genoeg. Touw was er ook wel
te krijgen. Maar dan verborg hij zijn gezicht in schaamte... voor de rivier, voor de
sterren, voor háár, zelfs voor zijn kind hoewel het laf was en geen kind waarvan hij
houden kon, omdat het op hèm leek.
Voor God schaamde hij zich nimmer.
Toen kwam de muziek, de dwaze muziek. Een Engels officier kwam nu en dan met
een oude gramofoon en nog oudere platen. Dan werd er een klassiek concert gegeven
en de mensen verdrongen zich om een plaatsje. Hij niet. Hij nóóit. Maar soms lag
hij languit buiten in het gras, kauwde op een sprietje en luisterde een pooslang. Eerst
deed hij dat uit verveling. Later gebeurde er iets vreemds tussen hem en deze muziek.
Hij begon de muziek te haten, omdat ze hem wakker maakte en niet van hem afliet.
Want zo is het voor velen van ons. Er liggen velden braak in onze harten en de muziek
ploegt die velden om. Het wordt vruchtbaar land. Soms levert het koren, soms levert
het bloemen. Maar de ploeg door een mensenhart, hoe dan ook en welke dan ook, is
een pijnlijk ding en daarom kwam de man op een vreemde manier in opstand tegen
Brahms, tegen Bach en tegen Chopin. Ze waren even zovele onbekende vijanden.
Hij voelde zich verward, ontvreemd van zichzelf. Er raakte iets in hem op drift, er
sloeg iets los van de boeien en hij was eigenzinnig kwaad omdat hij dit niet begreep.
Toen kwam er een dag, dat de hamer een ander geluid maakte en minder bezeten
leek. Toen kwam er een dag, dat de spijkers weloverdacht en zeker dáár geslagen
werden, waar ze nodig
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waren, niet één te veel en niet één te weinig. Hij droeg alleen een short. De zon
brandde op zijn rug en op zijn smalle nek. Als koorden lagen de spieren op zijn
armen. Hij keek met welbehagen naar die spieren. Ha, dit was goed, dit kon bij
begrijpen. Het kind speelde altijd om hem heen. Hij liet het maar begaan. Hij trapte
het niet meer weg. Hij zweeg, hij hamerde en wierp nu en dan een blik op het jongetje.
Het zou niet lang meer om hem heen zijn. In Holland zou hij het aan haar ouders
brengen en hij zou zijn brood wel verdienen... brood voor zichzelf en dit kind. Met
een stug gelaat vroeg hij aan een van de vrouwen een pakje te maken van khakistof.
Het kind was zo blij, zo hondachtig dankbaar. De man had het kunnen slaan om die
dankbaarheid. Hij wenste geen contact met zijn zoon. Hij dacht zelden aan hem. Wat
was dit voor een man, voor een zonderlinge man? Hij was er een van de tienduizenden
waar knappe mensen boeken over schrijven... ‘de eenzaamheid van de massa’, ‘de
opvoeding van de massa’. Hij was zo maar een van die handarbeiders, die onze tafels
en stoelen timmeren en naar onze lekkende kranen komen kijken. We geven hen een
sigaret en een kop thee en ze bedanken ons en gaan heen.
De man vond alle politiek ‘rotzooi’. Welke muziek het was, die hem soms met
een vloek deed opstaan en op de vlucht sloeg, wist hij niet. Van Shakespeare en
Goethe had hij nooit gehoord. Economie en sociologie waren uitzonderlijk vreemde
woorden voor hem. Eens had hij toevallig een plaat gezien van Rodins ‘Burgers van
Calais’ en de man met de sleutel had hij tien minuten lang aangestaard en toen nooit
meer vergeten. Maar wie Rodin was wist hij niet. Men zou zeggen: veel gevoel zat
er óók niet bij. Een goed werktuig, dat prettig in zijn hand lag, maakte hem gelukkig.
Dat was al.
Dicht bij het kamp waren kleine rotsen, waar men met enige moeite kon
opklimmen.
Een weelde van marygolds omheinde het smalle bospad, dat er heen voerde. De
stenen hielden de zonnewarmte lang vast, tot Iaat in de namiddag. Het was er goed.
Hij voelde zich daar dierlijk-behagelijk, stopte zijn pijp, lag languit, de armen wijd
gestrekt. Het kind dat hem overal volgde, deed eerst pogingen om ook omhoog te
komen. Maar het was te klein en te zwak. Het was nog maar juist drie jaar. Het kwam
niet eens halverwege en jammerde dan erbarmelijk om het vaderdier, zoals een jonge
hond jankt om zijn moeder. Het kind deed hem altijd denken aan een armzalig beest,
dat warmte zocht. Hij keek naar zijn wanhopige pogingen met die eigenaardige, bijna
wrede uitdrukking in de toegenepen ogen. Soms grijnsde hij. Goed zo, laat 't wurm
maar

Ontmoeting. Jaargang 2

445
vechten, laat hem maar jong leren dat je tegenover veel dingen machteloos staat.
Had hij niet 't leven van de moeder gekost? Laat hem er dan voor boeten!
Maar er kwam een dag waarop het kind niet jammerde. Het zocht zich vastberaden
een weg naar boven, voorzichtig, weldoordacht en zonder enig geluid. Het was bang
voor gevaar en pijn, maar vocht verbeten. Boven was de vader. Hij had alleen maar
die vader. En die man daarboven was wel heel anders dan de verre herinnering aan
de moeder, doch één ding wist het kind: de vader haatte en verachtte het, maar hij
stond altijd tussen hem en ‘de anderen’, hij verdroeg niet dat ànderen hem sloegen
of plaagden. Waarom begreep het kind niet. Er waren zoveel dingen die niet te
begrijpen waren.
En hij kwam boven. Eerst zijn hoofd, toen zijn schouders, toen heel zijn kleine
lichaam. Hij stond triomfantelijk op de warme rots, de kin vooruit, de ogen glanzend.
‘Hier ben ik!’
De vader keek. Had de muziek de velden reeds geploegd, had het werk hem reeds
enig evenwicht gegeven? Wie zal het zeggen? Maar voor het eerst zag hij het kind
zoals het wàs. Hij zag het gladde, blonde haar en de open, blauwe ogen. Hij zag dat
het kind niet op hem leek. Het leek op háár. Een ondeelbaar ogenblik gaf dit hem
het gevoel van grenzenloze verlatenheid. Daar stond het, dwaas-klein en smal, en in
de hand hield het twee kleine, wilde, rode canna's. De man wist wat dit betekend
moest hebben... de klimpartij èn de bloemen in de warme kinderhand. Nee, het kind
was niet laf. Het was niet dom. Het had zijn stappen berekend en de juiste stenen
gezocht. Het was met moed en verstand te werk gegaan. Het was de vrucht van háár
schoot. Het zou eerlijk zijn en flink als zij... eens, als het ouder werd. En hij? Hij zou
achterblijven, altijd!
‘Kom hier!’ zei hij op z'n korte, brute toon. Het kind kwam. Het dacht dat het
geslagen zou worden of afgesnauwd. Maar dat deerde hem niet, want zijn overwinning
op de rots was gróót en belangrijk. Hij kwam op handen en knieën aangekropen. Die
handen en knieën waren geschramd en vol bloed. Op een paar meter afstand hield
het kind halt en keek onderzoekend met een scheef hoofdje naar het donkere, scherpe
gelaat van de vader. De vader zag de schrammen, de kleine bloeddruppels en het
verhitte, smalle gelaat.
‘Kom hier...’ zei hij nogmaals. Er was iets vreemds in zijn stem... een dubbelklank
als van een beschadigd instrument. Hij trok het kind naast zijn lichaam. Daar lag het
heel stil, vreemd stil
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om dit onwezenlijke, dit ongelooflijke. Het rook de geur van de vader... hout... tabak...
het nieuwe khakihemd. De man keek omhoog. Het kind keek omhoog. Boven hen
trilde de lucht. Op het khakihemd van de man lag een kleine canna als een druppel
bloed. Op de borst van het kind lag een kleine canna als een druppel bloed. Twee
wilde canna's. Die had het kind, argeloos en moedig, naar de vader gebracht en
ongeweten had het de laatste weerstand weggenomen.
Nu wist de man dat het kind bij hem hoorde, zoals zij bij hem gehoord had. Hij
vroeg zich niet af of hij van het kind hield. Het hoorde bij hem.
Een ogenblik keek het kind schuw terzijde. Hij zag iets op het gelaat van de man,
dat hij niet kende. De ogen staarden omhoog naar de hemel. Hij wist niet dat die
ogen zo wijd konden zijn. Hij had zijn vader nog nooit gezien met werkelijk open
ogen. Hij moest er in verbazing naar staren. En langs de hoek van de wang, tussen
oog en oor, liep één enkele druppel omlaag... een traan, één maar. Het kind zuchtte:
deze éne traan en deze open ogen namen zoveel afstanden weg.
Wat het kind niet wist was dit: dat zó een mens schreit omdat hij verlost werd van
zichzelf, dat zó een mens schreit, die opnieuw het leven beginnen gaat, dat zó een
mens schreit die zijn God terug durft vinden en weet wat dit betekent.
Want voor sommigen van ons is het terug-vinden van God een werkelijke
verandering vol licht en vreugde; voor sommigen van ons is het 't moeizaam vinden
van dàt punt waar gevoel en verstand te samen komen. Bergachtig terrein, heuvelen
en dalen, oceanen en ravijnen, maar achter dat alles God, die hen tegemoet schrijdt
en aan Wie zij nimmer twijfelen kunnen.
Voor anderen is het een zwaar voortkruipen op handen en knieën over ruwe rotsen.
Geschramde handen, geschramde knieën. Kruipen... vóórtkruipen, blindelings en
wanhopig. Niet een dag; niet een maand; niet een jaar; maar een mensenleven lang.
En één enkele wilde bloem als een druppel bloed. Een druppel bloed die zij overgeven
aan God, als het enige dat ze gered hebben en vasthouden tijdens deze oneindig lange,
oneindig vermoeiende tocht.
En God zal de bloem nemen en Zijn hand leggen over hun blinde, stervende ogen.
En God zal hen zegenen.
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Andries Dongera
Opvlucht
Gun mij, vogel van 't hunkrend verlangen,
nog eenmaal een tocht langs de zon.
Te lang reeds hield Gij mij gevangen,
waar het duister het licht overwon.
Want buiten de kwellende staven
zal de zon met genezende schijn
mijn hart en mijn leden gaan laven
om van krachten verzadigd te zijn.
Dan vlieg ik op dwingende wieken,
waar het zonlicht verzilvert op sneeuw,
langs vergeefs zich verheffende pieken,
in het blauw der onsterflijke eeuw.
En mijn lied zal ik horen weerklinken
aan de wanden alom van 't heelal.
Duizend zonnen zie 'k rijzen en zinken,
rondom als een goudwaterval.
En ik spoed mij, als Gij van hierboven
de lof van mijn lied hebt gehoord,
door het hemelse lichtstof bestoven,
naar Uw troon, door de regenboogpoort.
Dan, vervuld van de hemelse luister,
val ik neer op de aard' en haar nacht.
Wie mijn liederen hoort door het duister,
hij gelooft en hij hoopt en hij wacht.
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Gun mij, vogel van 't hunkrend verlangen,
nog eenmaal mijn tocht naar Uw licht.
Dan geloven, wie nu zijn gevangen,
dat zeker het traliewerk zwicht.
En de duizenden stemmen die zwijgen,
hervatten hun lied, met een moed,
die, ontstegen aan 't machteloos hijgen,
in een jubel van liefde U groet.

Andries Dongera
Na Pinksteren
I
Mijn God, het wordt in Uw heelal zo koud,
nu lang het vuur van Pinkster dreigt te doven.
Ik kan niet meer in warmt' en licht geloven:
De wereld en de mensheid worden oud
en dulden krachtloos, dat de gloed verflauwt,
die eenmaal machtig neerbrak van hierboven.
De laatste vonken schijnen reeds verstoven
en lieten niets dan walm van 't dorre hout.
Nu krimpt alom des werelds winterkou
over de grauwe uitgebrande landen
en heerst zelfs in de ogen van de vrouw,
die tevergeefs mij nog haar troost toefluistert.
Helaas! Ik kan die niet meer scheiden van de
as van Europa, die de zon verduistert.
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II
Vanmorgen werd ik wakker in het licht,
waarin nog oude as hing na te gloeien.
Terwijl mij bloesemgeuren tegenwoeien
heeft nieuwe hoop zich in mij opgericht.
De liefste sprak met een bezield gezicht:
Zie in de tuin de pinksterbloemen bloeien
en in de lucht de blanke duiven stoeien,
door een opnieuw gezuiverd morgenlicht.
Toen wist ik het: Voorbij is het verleden,
een gouden eeuw vervangt het doffe uur.
Rondom het puin van stukke wereldsteden
herschept de Heer ook heden de natuur.
Verzoende mensen gaan de weg naar Eden
onder een regenboog van Pinkstervuur.
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A. Romijn
Voorjaar zonder lente
Het duizelt je op het laatst. Je hoofd is zwaar van het voorjaar en je ziet geen gat
meer in je werk. Morgen is de repetitie, waar zo veel van af hangt: over in-, om- en
aangeschreven cirkels en daar móét je voldoende voor halen, tot elke prijs. Er staat
al een drie voor meetkunde op de nieuwe lijst en als er geen zeven tegenover komt,
ben je verloren, reddeloos. Dat weet je en daarom heb je vanavond je staatsinrichting
al laten schieten, daarom heb je aan Engels maar de halve aandacht besteed, in goed
vertrouwen, dat je er door zult rollen... Maar waarom is deze avond zo mild van
goedheid en de lucht zo zwaar van geur: die van seringen en andere voorjaarsbloemen?
Je bent moe en je m o e t voort... De straal van de omgeschreven cirkel... Vanavond
om zeven uur ben je naar boven getrokken en nog even voor de verleiding bezweken,
je hebt wat uit het raam liggen hangen, omdat het voorjaar zon dwaas blij gevoel in
je oproept, omdat de zoele wind aan je slapen zo'n weldaad is. En tòèn had je de
moed om aan je werk te beginnen, werk, dat je hele aandacht vraagt, maar waar je
al te gauw van afgeleid bent, omdat het je te enen male niet interesseert. Meestal zie
je er tegen aan, haast nooit er ‘in’. En in-zicht heb je juist nodig bij het ‘vak der
vakken’, zoals Jager het altijd noemt.
Om acht uur was je zowat klaar met de rest, afgeraffeld, en lag de hele avond voor
je om de meetkunde er goed in te pompen. Want je hèbt een kans. Heintje Hoek heeft
vanmiddag de jongens van je klas bij elkaar getrommeld en een heleboel verteld.
Jager zal wel met wat gemakkelijker proefwerk voor de dag komen bij het
overgangsrapport, want Heintjes vader heeft zich er mee bemoeid. En die kan 't
weten, want hij is de directeur. Jager heeft zo'n ontzettend stel onvoldoenden op het
Paasrapport gehad, dat iedereen er schande van gesproken heeft. En gisteravond zat
Heintje in de serre te werken, lekker in een hoekje, en zijn vader en moeder zaten
samen in de kamer te praten en hadden helemaal niets in de gaten. Nou, zijn vader
vertelde alles aan zijn moeder en - kon hij het helpen dat hij niet doof was? Alles
heeft hij gehoord.
Dat zijn de feiten en daar klem je je aan vast. Alles klinkt volkomen logisch. Meer
dan twee derden van de klas had onvol-
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doende, voor algebra e n voor meetkunde. Daar was je natuurlijk zelf ook bij, geheid
zelfs. Met een twee voor meetkunde en een drie voor algebra kun je het doen. Zo
zelfs, dat de lust je voor eeuwig vergaan zou, er nog één poot voor uit te steken. Als
daar niet was - Vader! Vader, voor wie je alles zou willen doen, uit waardering en ja, 't is mogelijk een gek woord, maar 't i s toch zo - uit liefde. Al een paar weken
zit je te rekenen, want je wilt over. Met de talen loopt het best. Aan beurten en
proefwerken heb je één zeven te pakken, de rest was allemaal hoger. Natuurkunde
draait tot nu toe om de zes en als 't met de scheikunde een beetje meeloopt, kan dat
een zeven worden. Maar Wiskunde... o, die Wiskunde! En daarbij - Jager! Als je
Heuverman had, dan stond het anders. Die kan geen kei van je maken, maar in ieder
geval had je niet dat rot-leven, dat je bij Jager door moet maken en je kreeg een
eerlijke kans. Jager is anti-Semiet. Dat steekt hij niet onder stoelen of banken. En jij
bent de enige Semiet in de klas, al ben je je nooit één moment bewust geweest, dat
je Jood bent. Dat is veranderd op de morgen, dat Jager de derde klas instapte, als
opvolger van de oude meneer Middelkoop, bij wie je het tot vijven bracht. Je herinnert
je als de dag van gisteren, hoe het ging. Jager kwam binnen, een jonge kerel met
blauwe ogen. Hij ging zitten voor de klas en keek de lijst met namen in, las ze voor,
stuk voor stuk:
Bronsgeest Rudolf... Bührmann Kees... Buitendijk Elly... Cohen Leo... en toen,
geen volgende naam, maar een ogenblik stilte, waarin je niets vermoedde. Dan het
verzoek om even op te staan. Je deed het, je merkte nog niets, je vond het hoogstens
een beetje vreemd... Twee harde, staalblauwe ogen rustten op je, zochten je gezicht
af en toen klonken de woorden, die je nu nog het bloed naar de wangen jagen en je
hoort nog het vlijmend sarcasme, dat in een stem klonk:
- Het is goed!... Ga maar zitten!... Ik heb genoeg gezien!... De natie verloochent
zich nooit!
Had je toen maar alles ‘door’ gehad, zoals je het nu ‘door’ hebt. Alles was anders
gelopen.
Had Heintje Hoek ook in 3 A gezeten, dan zou die waarschijnlijk wel bij zijn vader
geklaagd hebben! Maar Heintje zit in 3 B en heeft meneer Heuverman. Natuurlijk
had je zelf ook kunnen spreken, maar dat heb je niet gedaan. Terwille van Vader!
Ter wille van hem heb je een ellendige tijd achter de rug. Je zit er nòg wel in, maar
het einde nadert. En daarom m o e t je over. Als dat voor elkaar komt, ben je in alle
geval Jager kwijt. Want in de toekomst zie je licht. De A-H.B.S. of - wat nog veel
heerlijker
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is - de muziekschool. Nog een week of wat. Dan valt de beslissing. Die moet gunstig
zijn. Absoluut. A l s Heintje nu gelijk krijgt en Jager d o e t morgen water in zijn
wijn... Stel je voor: een paar theorievragen er bij, net als Heuverman altijd doet. D i e
kun je in orde hebben. Die z a l j e ook in orde hebben!... En daarom...
Het laatste licht is al lang uit je kamer verdwenen. De voorjaarsnacht is niet zwart:
donkerblauw, heel diep, met een enkele diamanten ster. Je schrikt! Hoe laat moet
het al wel niet zijn? Je knipt het licht aan boven het bureau en met een schok ontdek
je, dat het al over half elf is... Nooit kom je meer klaar! Koortsachtig begin je weer
te werken met je passer, maar het duurt niet lang.
- Leo!
Lang en nadrukkelijk. De stem van Julie. Je doet de deur open en je roept je
antwoord naar beneden.
- Zit je te slapen, joh? Ik heb al een paar keer geroepen en je zegt maar niets. Kom
je thee drinken? En Moeder zegt, dat je naar bed moet!
Thee drinken? Naar bed? - Maar morgen heb je meetkunde repetitie en daar hangt
zo verschrikkelijk veel van af.
- Nog een paar minuten! roep je, ik ben zo klaar!
Maar dan is daar Vaders stem aan de trap, rustig en in zekere zin gebiedend. Je
gaat dus de trap maar af. In vredesnaam dan maar morgen heel vroeg op staan, extra
vroeg. En dan leren. Dat zal nu toch wel niet meer lukken, want je bent zo krankzinnig
moe. Het voorjaar maakt loom...
Beneden in de rustige intimiteit van de huiskamer, kom je wat meer tot je zelf.
Daar wijkt ook even de dreiging van morgen naar de achtergrond.
Het kopje thee is heerlijk, maar verlokkender is het glas limonade, dat Julie voor
zich zelf aan het klaar maken is.
- Hè Juul, mij ook een! bedel je. Julie lacht tegen je. Dat betekent toestemming.
Maar grappig, dat je dat zo in eens realiseert, wat is Julie, als ze zo lacht typisch
een Jodinnetje. Dan komen er de kleine rimpeltjes langs haar neus, die zo
onmiskenbaar het ras aanduiden. Je zus i s Jodin en je Moeder is 't ook. Vader en jij
zijn 't haast niet. Als 't de naam niet was, die je altijd weer verried, och, dan liep je
een beste kans, dat niemand 't ooit zou weten. Vooral, omdat je van je prilste jeugd
af, zo heel anders bent opgevoed. Vader heeft, toen je nog een heel kleine baby was,
gekozen, na jaren van strijd. Hij is Christen geworden en met hem Moeder en je bent
zelf Christelijk gedoopt, met Julie, die toen een meisje
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van een jaar of zeven was. Je bent op een Christelijke School geweest en bij de
overgang naar het middelbaar is er geen ogenblik van twijfel geweest: je ging naar
een Christelijke H.B.S. Iedereen vindt het normaal, dat je daar bent, dat ze bij je thuis
Christelijk zijn. Iedereen, behalve Grootvader en Jager.
Grootvader heeft Vader in de tijd v o o r de overgang heftige verwijten gemaakt
over zijn omgang met ‘Gojim’. Orthodoxe Grootvader heeft, toen het eenmaal gebeurd
was, ‘sjiwwe’ gezeten en sindsdien is zijn zoon dood voor hem. Daarom haat je die
Grootvader diep in je hart, ook al ben je telkens nieuwsgierig naar hem en al zegt
Vader telkens, dat je moet trachten de zaak te bekijken van Grootvaders standpunt
uit.
Vader is nooit kwaad geweest, wel altijd erg bezeerd. Steeds zegt hij: - Je moet
nooit vergeten, wat in het vijfde gebod staat: Eert Uw Vader en Uw Moeder, opdat
het U welga... Daar zit een belofte aan!
Al deze dingen gaan weer door je heen, nu Vader vertelt, dat hij vanmiddag de
oude man gezien heeft, heel oud en heel eenzaam. Het is niet de eerste maal in deze
zestien jaar. Wel is het steeds een teleurstelling geworden, als Vader een poging tot
verzoening deed. Eens ben je zelf, toen hij heel ziek was, met bloemen naar
Grootvader gestuurd. Je kwam in het ziekenhuis, maar de oude man heeft gezegd,
vol ingehouden afkeer en met afgewend gezicht:
- Ga terug, jongen en zeg je Vader, dat hij zich vergist. Ik heb geen kleinzoon. Ik
heb eens een zoon gehad, maar die is al jaren dood...
D a t is het, wat je zwijgen doet, wanneer Jager ten koste van jou lollig is. Als
Vader het te weten komt... En daarom kòmt Vader het niet te weten. Daarom zul je
je eigen weggetje moeten gaan, ook al valt het niet altijd mee.
- En heb je hem nog gesproken?
Na de korte pauze richt Moeder zich tot Vader. Ze is nieuwsgierig en ze is nooit
het Joodse accent helemaal kwijt geraakt.
Vader knikt, mistroostig. Och ja, zijn leed is wel klein bij het leed van de wereld,
bij de dreiging van de tijd, maar het ligt zo dichtbij, het is zo tastbaar. Hij kijkt op
en zegt:
- Vier en zeventig is hij nu en nog even hard. Tot verleden jaar September zou ik
het begrepen hebben. Nu niet meer... Al zestien jaar!
Hij zwijgt. De rook van zijn sigaar kringelt rustig op. Buiten zingt een vrouwenstem
door de radio: Bei mir bist du schön! Een erg ordinaire stem, doorgerookt en sensueel.
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Er wordt nog even gepraat. De stemming wil niet komen. Julie is bij baar verloofde
geweest. Daar beeft ze wonderlijke geruchten gehoord. De Duitsers zouden aan de
grens staan...
Moeder is dadelijk actief, foetert tegen Vader: - Zie je nou wel?
Zelf luister je geïnterresseerd. Steeds weer duiken er geruchten op, even vaak
blijken ze onwaar te zijn. Maar sinds een maand ben je van veel dingen niet meer zo
zeker. Het is wel een feit, dat de Duitsers in het Noorden de handen vol hebben, waar
de Noren in de minst toegankelijke gebieden hardnekkig doorvechten, hand in hand
met een groot Engels expeditie-leger, maar even werkelijk is de inval daar. Die had
toch niemand verwacht. Zo verraderlijk en onverwacht. Dat kan hier ook... Je bent
benieuwd wat Vader zal zeggen.
- Zenuwenoorlog! is diens commentaar. Wat jij daar nu zegt, Juul, wordt in de
krant van gister tegengesproken. Ze noemen het Engelse propaganda!
- Vertrouw jij het woord van e e n Duitser? vraagt Moeder verontwaardigd.
- Z o kunnen ze hun eigen nest niet met leugens bevuilen. En bovendien - een heel
leger aan de grens. Dat is nog al zo wat. Dat houd je immers nooit verborgen!
Ze praten er rustig over, Vader, Moeder en Julie. Nu en dan zeg je zelf ook wat.
Het gerucht! Zenuwenoorlog! Je Vader zal wel gelijk hebben... Er zijn al sinds
September Joden, die weg trekken. Rijke Joden, die angststuipen krijgen, als ze de
naam Hitler horen. Maar Holland zal neutraal blijven, weet je. Als het moet zal het
van zich af bijten en ten slotte - je bent geen Jood meer en de rest ook niet. Sinds
zestien jaar ben je al Christen.
- In ieder geval gaan we nu naar bed! beslist Vader met een lachje. Het moet
opgewekt schijnen, het is triest en vermoeid. De dreiging van de tijd is immers maar
zo klein bij het eigen leed van een Vader te hebben, die geen zoon erkent, al jaren
lang.
Je geeft Moeder een zoen, Moeder, die nog haastig de ontbijtboel voor morgen
klaar zet. Je maakt een zwaai naar Julie, je geeft Vader een hand, extra-stevig, omdat
je probeert daar in te leggen, dat je met hem meevoelt en dan ga je zelf ook naar bed.
Het is Iaat geworden vanavond, kwart over elf. En 't wordt maar een kort nachtje.
De wekker staat op half zes. Als 't meeloopt, heb je dan nog twee uur voor je werk.
Dan ben je nog lekker fris... Belangrijker dan de angst voor 't gerucht is immers de
kwestie van voldoende voor meetkunde.
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Maar - als je er eenmaal in ligt, wil de slaap niet komen. Is 't de warmte, of beb je je
toch te veel ingespannen? Of is zo'n gesprek vlak voor het naar bed gaan niet goed?
Na een half uurtje stap je er uit en je gaat op je knieën voor het open raam liggen.
De nachtwind strijkt zacht langs je gezicht. Je kunt je niet herinneren ooit zo'n mooie
Meinacht te hebben meegemaakt, heel in de verte slaat een klok: twaalf uur... Kijk,
aan de overkant gaan ze naar bed. Er wordt een licht aangeknipt in een slaapkamer:
een geel vlak in een zwart huizensilhouet Dan worden er gordijnen dicht geschoven
en blijft alleen een geel streepje in een grijze vlek tussen het zwart.
Na een paar minuten ga je er toch maar weer in. Je gedachten zijn weer bij je werk,
dat niet vlotten wilde. Dit jaar heb je op school de Camera gelezen. 't Staat er zo
mooi:
Hoe zalig als de jongenskiel
Nog om de schouders glijdt.
Dan is het lente in de ziel
En alles even blijd...

Mooi gezegd, maar dan moet je geen leraar hebben, die Jager heet. Wat ben je
eigenlijk weerzinwekkend bang voor die vent! Zo bang, dat je laf bent. Dat heb je
een paar weken geleden getoond, toen je naar zijn huis bent gegaan. Nergens kon
hij aan een piano-uittreksel van de Mattheus-Passion komen. Hij vroeg er in de klas
een te leen voor de Toonkunstuitvoering. Natuurlijk wist hij niet, dat je Vader een
muziekhandel heeft en toen heb je er aan Vader een gevraagd. 's Middags ben je hem
gaan brengen om toch ook eens een goede beurt te kunnen maken. Zijn vrouw deed
open en bij het noemen van je naam zag je het gezicht van dat jonge, blonde vrouwtje
betrekken. Cohen! Ah ja! Maar even wachten, dan zou ze meneer roepen. Natuurlijk
had Jager over je gesproken. Je merkte het aan alles, dat hele plotselingstugge in
haar doen. En toen kwam meneer Jager zelf, met de achterdocht op zijn gezicht.
Maar je hebt net gedaan, of je niets zag, je hebt blijmoedig geglimlacht en - geleurd
met je partituur, die je kwam verkopen, tegen factuurprijs. Dat had Vader zo gewild,
omdat het voor een van je leraren was. Toen veranderde hij, je mocht even binnen
komen, hij riep zijn vrouw, je werd vriendelijk bedankt, je kreeg drie gulden en
zeventien cent en na nog een paar woorden stond je weer op straa - met de pijnlijke
zekerheid, dat, wat je gedaan had, als een Jodenstreek werd gequalificeerd. ‘De natie
verloochent zich immers nooit!’ In ieder geval heeft Jager er een partituur mee
gekregen. En 't heeft per saldo
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iets geholpen, tot op vandaag toe. Dat is 't fijne en tegelijk 't ellendige. De treiterij
is wat verfijnder, je hebt het niet meer zo gauw in de gaten. Maar - tot dusver is je
de naam Paulus bespaard. En dat is wat waard. Paulus is een grote in het rijk van
God geweest, zijn naam zou een erenaam kunnen zijn. Jager bedoelt het zeker niet
zo. Nee, in de naam Paulus zit al het smadelijke van het Jood-zijn, als je geen Jood
meer bent. Nooit heb je gevoeld, als het over de Joden ging, dat je er een van was.
Sinds Jager in je leven is, weet je het weer.
Thuis wordt over dit alles zo anders gesproken. Vader heeft nog een paar oude
vrienden van vroeger overgehouden, uit de tijd, toen hij zelf nog Sjabbes hield. Beste
trouwe mensen, liberale Joden. Moeder en Julie, ja, die zijn veel Joodser gebleven.
Moeder heeft het het sterkst. Moeder kan zelfs met een zekere weemoed terugdenken
aan de tijd, toen ze nog met mevrouw Nathans omging en de Gobitsen over huis
kwamen, mensen, die je nooit gekend hebt, maar waar nog altijd over gesproken
wordt. Ze vertegenwoordigen in hun typisch Joodse namen een zeker begrip.
Vader is evenmin als je zelf gemakkelijk als Jood kenbaar. Zat Vad er niet zo
dikwijls in zorg over Grootvader en enkele Duitse zakenrelaties - muziekuitgevers
- dan zou je het helemaal kunnen vergeten. Want Vader, met zijn typisch ‘Westers’
profiel, wat grijzend aan de slapen, is totaal los gekomen van het Jodendom. Vader
is ouderling in de kerk, waar je elke Zondag met hem naar toe gaat. Soms gaat Moeder
mee, maar, hoewel aangenomen, voelt ze zich altijd wat vreemd. Julie gaat met haar
verloofde, dominees-zoon, student nog. Grappig, Julie zal later domineesvrouw
worden.
Maar Grootvader is Vaders grote verdriet. Met al zijn liefdevan-zoon heeft hij bij
de oude niets kunnen bereiken. Deze schuwt hem als een melaatse, weigert zijn
kleinzoon te zien, na alle jaren is hij nog onverminderd fel. Je moet proberen het van
Grootvaders standpunt te bekijken... Het is je nog nooit gelukt, omdat je je nooit zult
kunnen indenken, dat Vader jou, om welke reden dan ook, vervloeken zou.
Weer slaat de torenklok in de verte. Dat moet half een zijn. Je krijgt het toch wel
erg warm in bed, je springt er uit en drinkt wat water. Weer sta je aan het raam en
de grootsheid van de nacht is vlak bij. Je hoort het geritsel van de populier in de tuin
bij de buren. In de verte gonzen vliegmachines. Ze vliegen erg vannacht.
Die Julie met haar malle geklets van een Duits leger aan de grens. Zenuwenoorlog!
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Dat willen ze graag. En daarom voeren ze hem, Engeland en Duitsland, over en weer.
Om elkaar bang te maken. Het kan niet waar zijn, want het m a g niet waar zijn. Een
paar weken geleden heb je een boek gelezen van Lion Feuchtwanger: Geschwister
Oppenbeim. Je hebt lang niet alles begrepen, want het Duits was moeilijk en je las
het eigenlijk stiekum. Vader heeft dit soort boeken liever niet in huis. Maar w a t j e
begrepen hebt, is genoeg. Een jongen van je eigen leeftijd dreven ze de dood in en
't was voor hem op school net zo begonnen als voor jou, met dezelfde pesterijtjes
van een andere Jager. En die jongen heeft ook laffe dingen gedaan, van dezelfde
soort als jij. Hij heeft daarmee gesmeekt om een beetje gunst, net als jij. D a a r o m
kan het niet waar zijn. A l s de Duitsers hier zouden komen, doen ze, wat ze overal
gedaan hebben:
Wenn 's Judenblut vom Messer spritzt,
Dann, ja dann, dann geht 's erst gut!
Julie had haar mond moeten houden... Honderden Joden hebben ze met borden om
hun hals laten lopen: Ich bin ein Saujud! Daar hebben ze om staan brullen van het
lachen... Maar dat was in Duitsland. Je zit hier in het veilige, verdraagzame Holland.
Maar hier is Jager... Nee, je moet niet meer denken. Je moet slapen. Het loopt al
tegen enen. Je nacht kan dus nog maar vier en een half uur duren... Als je het voor
elkaar krijgt en je repetitie wordt voldoende, dan haal je mooi op. Stel, je brengt het
tot een vijf op je rapport, desnoods kan een vier nog met je goede talencijfers en er
komt een vijfje voor algebra naast, dan ben je Jager kwijt. Het liefst wil je naar de
muziekschool, daarna naar het Conservatorium. Door de zaak heeft Vader daar wel
relaties. Maar Vader wil, dat je in alle geval de drie jaar hier af loopt, het liefst nog
de twee jaar A-H.B.S. daarna. Ook daarin zit Vaders liefde. Je krijgt de zaak later,
dat is vast. Liever wil je in de muziek. Vader heeft daar geen bezwaar tegen, maar
heeft gegronde argumenten voor het H.B.S. diploma. Dezer dagen is er nog een
gesprek over geweest. Zo is ongeveer Vaders gedachtengang geweest: - Leo, ik weet,
dat je talent hebt. Veel zelfs. En toch weet ik niet, of je genoeg talent hebt om in de
Kunst door te gaan. Want talent alleen is niet voldoende, jongen. Je moet wat van
het genie hebben om te slagen. Als je een leven zou moeten krijgen van lesgeven,
heb ik je veel liever in de zaak. Ik dien de kunst ten slotte ook, op mijn manier. En
ik geloof niet, dat ik het erg slecht doe!
Dat zal uitkomen. Vorig jaar bestond de zaak vijf en twintig
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jaar en Vader is gehuldigd door de muziekwereld, ondubbelzinnig. Geprezen om de
moed, waarmee hij de moderne muziek durft uit te geven, geroemd om het vertrouwen,
dat hij in aankomende arme kunstenaars beeft. Er is ook baast geen concert, waar
Vader geen uitnodiging voor krijgt.
- Juist omdat ik er op het podium zo veel beb zien mislukken, Leo, wil ik graag,
dat we bij jou eerst een vaste basis leggen. Wat je geleerd hebt, is nooit weg. Dat
kun je ook eventueel als artist gebruiken...
Weer slaat de klok. N u i s het dan een uur. En nog heb je geen oog dicht gedaan.
Grootvader, de Duitsers, Jager... Tellen maar, van een tot duizend. Dat wil wel eens
meer helpen, als je niet in slaap kunt komen... En je telt, maar het geeft je niet. Er
gonzen vannacht veel vliegmachines en ineens schiet je een mopje te binnen, een
Duits Jodenmopje. Twee oude mensen weten niet, wat een ‘Sadist’ is. Ze vragen het
aan hun geleerde buurman. Weet je dat niet? vraagt deze. Dan moet je een
woordenboek nemen. Je zoekt maar bij de S.A.... En opnieuw begin je te tellen, maar
het enige, wat je merkt, is, dat je klaar wakker bent... Zul je er maar niet uitgaan en
in het holst van de nacht je repetitie verder gaan doen? Een zeven is toch wel het
minimum, dat je halen moet. Met een zes sta je op vier en een half en Jager is vast
en zeker niet bereid er bij jou een vijf van te maken. Blijven zitten gaat niet.
Uitgesloten. Als 't zou moeten gebeuren, ga je bij Vader pleiten, of je er af mag.
Zelfs, al zou hij het plan voor de A-H.B.S. er voor op moeten geven. Hij z a l het op
willen geven, want hij denkt bij alles aan jou. Een derde klas overdoen is niet
mogelijk, want Jager beeft de beide tweede klassen en zal die dus na de zomervacantie
als derde klassen hebben. Hier op school raak je Jager niet kwijt. Met Vader er over
spreken? Niet dan in uiterste noodzaak. Zeker nog niet in dit stadium. Och, nooit!
Liever zul je nog drie jaar vernederingen ondergaan, kleine vernederingen, die je
leven volkomen vergiftigen, dan Vader hiermee lastig te vallen...
Het is toch de waanzin gekroond: Vader met het eeuwige verdriet, omdat hij
Christen is en jezelf met dat kleine, alles beheersende gejudas, ook al omdat je
Christen bent. En de motiveringen er voor zo lijnrecht tegenover elkaar...
Als je de klok nu nog een keer hoort slaan zal er nog maar vier uur voor slapen
over zijn... En in deze wanhoop begin je te bidden: Here God, laat mij alstublieft een
paar uur slapen... Ik heb 't zo broodnodig voor morgen... en wees mij morgen nabij,
want ik m o e t een voldoende hebben...
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Voor je gevoel word je iets kalmer, vaag boor je nog eens de klok slaan, maar je
dommelt weg, eindelijk...
Of je geslapen hebt, weet je niet, maar plotseling schrik je op. De lucht, ver weg, is
vol gedaver. Korte, blaffende knallen en zwaar gedonder, dat in brede golven op je
aan loopt. Je springt zenuwachtig uit je bed, je stoot je voet gemeen aan de tafelpoot,
maar je merkt het nauwelijks. Je moet naar het raam. Het lawaai, dat dwaze lawaai
in de nacht, heb je nooit eerder gehoord, maar je weet direct wat het is. Julie heeft
gelijk gekregen met haar gerucht... De nacht licht steeds weer op, alsof er verweg
een donderbui is, en de lucht in de richting van het vliegveld is rossig gekleurd. Van
tijd tot tijd zijn er zware explosies. Steeds rolt de donder voort en met korte
tussenpozen slaan er ratels lawaai over je heen. E e n keer zie je een klein vuurwerk
in de lucht: een grote boog van rode stippen, keurig achter elkaar in de rij. Dat moet
lichtspoormunitie zijn. Plots staat in de lucht, door de stippen heen, een helgele vlam,
die langzaam en statig naar beneden glijdt achter de huizen. Maar - het verandert al.
Beneden wordt geroepen.
- Leo! Leo dan toch!
Je gaat naar beneden. In het holst van de nacht. In de kamer staat Vader bij Moeder,
die op een sofa ligt, flauw gevallen. Julie komt juist met eau de cologne aan. Zij heeft
je geroepen. Grappig gezicht, Vader zonder bril, Julie met papillotten in het haar...
De radio staat aan. Hij doet het ook. Hoor maar:... Hier bericht luchtwachtdienst...
bericht Iuchtwachtdienst... Almelo meldt vliegtuigen, op middelbare hoogte, vliegend
in Westelijke...
- Leo, zet die radio af en help even!
Vaders stem, dringend, nerveus. Je bent weer terug in de kamer, waar je even
helemaal, helemaal uit weg was. Je luistert naar Vader, maar hij moet het twee keer
zeggen, eer je weet, wat hij bedoelt. O ja, Vader, natuurlijk, water halen uit de
slaapkamer, een washandje, een handdoek...
In de slaapkamer is het onwezenlijk stil. Het lawaai buiten is verstomd. Een
ogenblik heb je nog de illusie, dat alles een droom is, een ellendige, boze nachtmerrie,
maar weer komt, nu bij de benedenburen, die stem in de nacht, knalhard: Hier bericht
luchtwachtdienst... bericht luchtwachtdienst... Tegelijkertijd breekt buiten de herrie
weer los.
Vlug pak je de gevraagde dingen, je neemt Vaders bril mee, die op het nachtkastje
naast zijn bed ligt en je gaat terug naar de huiskamer. Daar ben je natuurlijk juist iets
te laat. Moeder is
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net weer bijgekomen. Met een beetje glazige ogen ziet ze om zich heen en drinkt
met klapperende tanden uit het glas water, dat Vader tegen haar lippen drukt. Vader,
die je met zijn ogen bedankt heeft voor het meenemen van de bril, die nu met zachte
stem lieve, tere woordjes tegen Moeder zegt, woorden, die je je herinnert van de
schaarse malen, dat je ziek was... Dan hoort Moeder het lawaai buiten en ze kreunt
zacht voor zich heen:
- O God! O God!
Julie zegt niets. Ze staat maar te kijken en tranen rollen langs haar wangen. Beneden
hoor je de radio: een zware stem dreunt, maar hier komen geen woorden uit naar
voren. Het hoeft ook niet: je weet wat het is... Bericht Iuchtwachtdienst... bericht
luchtwachtdienst...
Moeder komt weer tot zich zelf. Ze zucht diep, gaat rechtop zitten en luistert naar
de radio, waar ze de woorden niet van verstaat. Ook zij hoort alleen maar de k l a n k
van een stem, die in-dringend is en zenuwachtig. Dan vraagt ze en háár stem is
kinderlijk en ijl:
- Maar wat is er dan toch?... 't Is toch niet waar?... Ik noor dat malle schieten al
niet meer...
De woorden zijn haar mond nog niet uit, of het is al weer aan de gang. Geblaf van
mitrailleurs, gerol van zwaarder geschut.
Het is w e l waar, Moeder, het is w e l waar. De Duitsers zijn hier bezig en ze
proberen het vliegveld te nemen. Dat heb je je al wel gerealiseerd. Met dat idee ben
je al vertrouwd, daar ben je feitelijk mee opgegroeid: de komende oorlog zou een
luchtoorlog zijn. De komende oorlog, dat is de oorlog van d i t ogenblik. En het i s
een luchtoorlog. Een maand geleden, in het holst van de nacht zijn op deze manier
Denemarken en Noorwegen overvallen. Daar leed de Duitser zware verliezen, want
de Noren zijn ontzaglijk moedig. Maar toch is hij nog zo sterk, dat hij ook hier binnen
durft te vallen, in het kleine Nederland. Maar het zal zich verdedigen, reken maar.
Engeland zal helpen, Frankrijk en België zullen doorstoten...
- Hier bericht luchtwachtdienst... bericht luchtwachtdienst... Arnhem meldt sterke
formaties vliegtuigen op grote hoogte, in Westelijke richting vliegend... Vader heeft
de radio weer aangezet. Moeder zit stil voor zich uit te soezen, haar lippen mompelen
al maar zachtjes woorden voor zich heen, die je niet thuis kunt brengen.
Vader is besluiteloos. Julie is even weg, komt dan terug. Ze heeft haar ochtendjapon
aangetrokken, de papillotten uit haar haren gehaald.
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Plotseling ratelt in de hoek van de kamer de telefoon. Moeder schrikt fel, kermt dan
weer zachtjes: - O God! O God! Vader is al tij het toestel. Zijn stem is beheerst.
- 't Is voor jou, Juul! zegt hij, Arend!
En Julie vliegt naar de telefoon, zegt dingen, die ze anders zeker nooit in de
huiskamer zal zeggen.
- Nee, ik beloof het je, lieveling, ik zal niet bang zijn... Jongen, je eigen meisje zal
moedig zijn, voor jou... Ja, kom maar gauw...
Als ze de telefoon op de haak gelegd heeft, zegt ze, dat Arend zo gauw mogelijk
zal komen, als het licht begint te worden. Dan kunnen ze overleggen. Natuurlijk!
Overlegd moet er worden. Dat voel je best. Niet dat je bang bent. Net zo min als
Vader. Je bent Christen, al vele jaren. Dat is aantoonbaar. Rustige gedachte is het...
Maar toch:
Wenn 's Judenblut vom Messer spritzt...
Verdomme!... Je hebt geen Judenblut. Je bent Christen. Je bent...
- Ik wil hier vandaan!
't Is Moeder, die dit ineens zegt, met diepe denkrimpels in haar voorhoofd. - Ik
wil hier vandaan. Nu kan 't nog. Hoeveel Joden hebben 't al niet voor ons gedaan.
Man, je hebt er het geld voor. Ik wil hier weg. Naar Engeland of Amerika. Maar weg
van de Duitsers. Nu kan 't nog...
En dan begint haar kin te beven en haar stem fluistert haast als die van een heel
oud vrouwtje:
- Ik ben zo bang... Ik ben zo bang... Ik ben zo bang...
Ze i s bang en daarmee zet ze de klok bijna twintig jaar terug. Alle jaren door is
Moeder zichzelf gelijk gebleven, ondanks het feit, dat ze lidmaat is van een
Christelijke kerk. Je kijkt haar aan. Wat h e b je een medelijden met dit arme mensje,
dat je Moeder is. Dan gaat je blik naar Vader. Zelf kun je Moeder niet antwoorden.
Je antwoord is ook niet belangrijk. Het enige, wat je doen kunt, is het kleine, dikke
handje met de twee zware gouden ringen vasthouden... Vader moet spreken. Maar
Vader weet zeker niet goed, wat hij zeggen moet. Een paar maal zie je, dat hij wat
zeggen wil, maar het dan toch niet doet, zich op de lippen bijt. De stilte, waarin zo
nu en dan Moeders stem zacht nog wat nabibbert, wordt een muur om je heen. Het
gedreun van vliegtuigen in de verte, de donder der kanonnen, ze zijn er slechts om
de stilte te onderstrepen.
- Luister eens, Roos!
Vader spreekt als tegen een kind, zo teer en bedachtzaam.
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Moeder wordt stil. Ja Vader, zo moet U tegen Moeder spreken. Dat is de toon. Moeder
is een klein, bulpeloos meisje, Vader, en wij tweeën zijn mannen, want wij dragen
ieder ons eigen leed...
- Roos, in de schrift staat: Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die
zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
Maar Moeder wil de zin hiervan kennelijk niet vatten.
- Voor wie dat gelden mag, mag het gelden, maar niet voor ons, Joden!
Wat moet je daar nog op zeggen? Dat het niet waar is? Denk eens aan de oude
heer Goldstein... Toch doet Vader het. Omstandig betoogt bij nog eens, dat al die
verbalen uit Duitsland overdreven zijn en al zijn ze waar, dan gelden voor h e n zeker
de Duitse Jodenwetten niet. Ze horen tot de gemeente van Christus en daar hebben
ze contact mee. Is Julie niet geëngageerd met de zoon van een predikant? Is hij zelf
geen ouderling? Nou dan!
Moeder knikt, maar je ziet, dat het niet tot haar door dringt. Zelf heb je nu en dan
ook instemmend geknikt, maar in je hart sta je aan Moeders kant. Deze dingen, die
Vader nu naar voren brengt, heb je een paar uur geleden ook tegen je zelf gezegd,
maar Jager is een symbool...
Het is tegen vieren en al aardig licht. De lucht is bleekblauw en dun. Het schieten
is al een poosje verstomd. ... Moeder wil weg. Wat wil Vader? Wat kan Vader?...
Julie staat voor het raam en kijkt de straat af, waar steeds mensen lopen. Aan de
overkant staan ze op de daken met verrekijkers. Ze wijzen elkaar in de richting van
het vliegveld en praten. Net als 't schieten weer begint, zegt Julie:
- Daar is Arend! en ze haast zich open te doen. En dan komt Arend binnen. Prettige,
jonge kerel, lichtblond met een open snuit. Een zwager, waar je best mee over weg
kunt. Hij gaat eerst naar Moeder en zegt zo losjes weg:
- Nou, ouwetje, zit je nu al in de zorg?... Valt nog wel mee, hoor! We houden het
wel!
Hij geeft Vader een hand en... zegt niets. Wel tegen jou:
- Leo, als we nou konden, we zouden meehelpen om ze d'r uit te slaan. Wat jij!
Maar in z'n stem is onrust. Julie hoort het, Vader, en je hoort het zelf ook. Alleen
Moeder niet. Moeder is van nu af bereid iedereen te geloven, behalve haar eigen
stelletje... Julie kwam gisteravond van Arend thuis met het bericht, dat er troepen
aan de grens stonden. Dat bericht is uitgekomen. Dus Arend weet
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het. Als Arend nu zegt, dat we het houden, is dat ook waar. Er komt werkelijk iets
van een glimlach om haar mond en ze wil nog meer, nog veel meer van haar
aanstaande schoonzoon horen.
Die staat bij de radio en hoort het laatste bericht van de luchtwachtdienst. De
Duitsers gooien parachutisten af, tij Delft, bij Overschie, bij Valkenburg, bij Harmelen,
waar al niet. Parachutisten in de rug van het leger. Wat later zul je begrijpen, dat dit
niet de opzet is. Het gaat om alle vliegvelden in het Westen. Maar wat doet het er
toe? Een gevoel van machteloosheid overvalt je...
Arend is met Vader en Julie aan de tafel gaan zitten, Vader aan de ene kant, de
verloofden aan de andere, hand in hand. Moeder blijft zitten, waar ze was. Vader
luistert ingespannen naar wat Arend vertelt, maar verliest Moeder geen moment uit
het oog.
- Ja, Vader dacht, dat het het beste was, wanneer Julie en ik zo gauw mogelijk
trouwden. We weten niet, wat het worden zal. Maar, getrouwd met een niet-Joodse
Nederlander, is Julie in ieder geval veiliger...
De rest ontgaat je, omdat het je duizelt. Dus bij Arend houden ze ook al rekening
met de mogelijkheid, die Moeder als de enige ziet, die je zelf niet verwerpt, omdat
je een boek gelezen hebt en Jager kent. Dus toch!...
Wrenn 's Judenblut vom Messer spritzt...
- Hier bericht luchtwachtdienst... bericht luchtwachtdienst... Boven Naaldwijk
werpen ongeveer dertig laagvliegende Junkervliegtuigen parachutisten af... Moedertje
hoort alleen nog maar het donderen van het afweervuur, het geblaf van mitrailleurs
en ze rilt als een ziek vogeltje.
Vader geeft na lang denken zijn antwoord:
- Arend, ik vind jullie plan nobel en ik ben je er dankbaar voor, jou en je ouders.
Want als er gevaar komt, laad je risico op je hals en geen klein beetje ook. Maar
k o m t het zo ver? Ik vind alles in dit stadium nog zo vaag. Natuurlijk, we houden
't niet lang, als er geen hulp komt. Die zal komen... die zal immers wel komen!
Gelooft Vader het allemaal zelf nog? Vader is de beste man van de wereld, maar
van politiek weet hij zo'n ontzaglijk klein beetje af. Van kunst, speciaal van muziek,
daar heeft hij verstand van.
Julie zet thee. Vader heeft een sigaar opgestoken, Arend rookt zijn sigaret. Ja, er
heeft zo iets als gisteravond bestaan. Toen zat je in angst voor een meetkunde-repetitie.
Toen voelde je, dat je een zeven moest halen, minstens. Hoeveel uur is dat helemaal
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geleden? De hele wereld is totaal veranderd... Het is klaar dag. Het licht van de prille
morgenzon heeft in de kamer, de vogels buiten gaan te keer als bezetenen. In de lucht
is het nu stil. Het wordt een ideale voorjaarsdag.
Om zeven uur wil Arend naar huis gaan, maar hij blijft, omdat juist de eerste
uitzending van nieuwsberichten wordt aangekondigd. Voor het eerst krijg je bevestigd,
wat je allang weet en toch, wanneer een bekende stem deze woorden uit spreekt,
wordt het je koud om het hart.
Je kijkt elkaar aan. Oorlog met Duitsland! Dat betekent, dat de kat een vogeltje in
zijn klauw heeft, of met een juister beeld, dat de geweldige roofvogel het begrepen
heeft op een hulpeloos klein lam. Hulpeloos! Daar wil je niet aan, maar dat zal wel
komen, omdat je Jood bent. De niet-Jood Arend is niet zeker van geallieerde hulp.
- Dacht je heus, dat je van een land, waar een slapstaart als Chamberlain de baas
is, iets te verwachten hebt? Denk eens terug aan München en het lot van
Tsjecho-Slowakije... Engeland is nog niet eens klaar...!
Hij zegt het zacht. Moeder hoeft het niet te horen.
Julie wil mee naar haar aanstaande schoonouders. Arend ontraadt en Vader verbiedt
het. Nu in ieder geval nog niet. Wat de dag oplevert, weet niemand nog, maar - het
vermoeide glimlachje is er weer - e e n ding staat vast: deze dag zal lang genoeg
duren.
- Leo, zet nu eerst de radio af. Dat ding moet ik voorlopig niet horen. De berichten
van de luchtvaartdienst zijn niet voor ons en in muziek heb ik n u geen zin!
Je gaat naar je kamertje om je te kleden. Op de tafel ligt een meetkundeboek,
kladpapier, een passer, een driehoek. Kolder! Er is tòch geen school vandaag, al zul
je natuurlijk wel gaan kijken... Wordt er geroepen? Ja, Vader staat aan de trap.
- Ja Vader, is er wat?
- Je hoeft je niet te haasten, Leo. Er is geen school, wordt net door de radio
omgeroepen!
Zie je wel, geen school. Toch moet je lachen. Van Vader moest je de radio afzetten
en nauwelijks was je de kamer uit of hij zette hem zelf weer aan. Geen school - geen
repetitie - geen Jager! Maar geeft het opluchting? Staat er geen catastrophe achter,
honderd keer erger dan alles, wat je meegemaakt hebt?
‘Juda verrecke!’ Dat is een Duitse leus. En nu komen de Duitsers hier! ‘Juda
verrecke!’ Met de Duitsers komt dat hier.
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Maar je bent Juda niet! En ‘verrecken’ wil je ook niet!
Nee! Nee! Nee! Je wilt niet! Je wilt niet. Verdomme! Verdomme! Je wilt niet! En
daarom zal Duitsland verslagen worden. Daarom zullen ze de Hunnen terug slaan
naar hun eigen land... Omdat je niet ‘verrecken’ wilt... En daarom weet die stomme
Arend er geen bliksem van... Haast huilend van gebroken spanning begin je je aan
te kleden. Je staat voor de spiegel, om je das vast te strikken en je ziet niet eens een
das.
En toch - als je een minuut of tien later naar beneden zult gaan, kijk je in de spiegel
even nauwkeurig je gezicht na, of er niets aan te merken valt. Want merken mogen
ze niets.
Er is heus een gewoon ontbijt. En je merkt zelfs, dat je trek hebt, normaal trek.
Het smaakt je. Vader eet haast niets. Moeder helemaal niets. Moeder zit voor zich
uit te staren. Je weet, wat ze denkt, je voelt het: mevrouw Nathans zit in New-York
en mevrouw Gobits waarschijnlijk ook. Waarom, waarom zijn w i j niet weggegaan?
Na het ontbijt vraagt Vader om de Bijbel. Er is een zekere verwondering. Aan het
ontbijt wordt nooit gelezen. Maar Vader motiveert, haast om hulp zoekend, bij wat
hij zelf als vreemd aan voelt:
- Ik weet dat jullie het gek vinden. Maar ik heb er zo'n behoefte aan... Niemand
van ons weet, wat de dag brengen zal... De goedige ogen achter de brilleglazen gaan
van de een naar de ander. ... Lees maar, Vader! U helpt het zeker en misschien ons,
anderen, ook! En nu leest Vader de drie en twintigste psalm:
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtkens aan zeer stille
wateren.
Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om Zijns naams
wil.
Al ging ik ook in een dal der schaduwen des doods, ik zou geen kwaad vrezen,
want Gij zijt met mij; Uw stok en staf, die vertroosten mij...
De psalm is niet uit, maar toch stopt Vader en hij herhaalt voor zich zelf nog eens
zachtjes: Al ging ik ook in een dal der schaduwen des doods, ik zou geen kwaad
vrezen...
Na het ontbijt sta je met lege handen en een leeg hoofd. Eigenlijk zou je het liefst
naar school willen, maar ja, er is niets te doen. Verveeld sta je voor het raam. Oorlog!
De radio staat weer eens aan en geeft muziek, die om de haverklap wordt afgebroken
voor meldingen van de luchtwachtdienst. Het is eentonig: steeds komen er berichten
van parachutisten. Maar, omdat je nooit para-
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chutisten in actie hebt gezien, zegt het je uiteindelijk zo weinig. Wat je van de oorlog
merkt, is de politie-agent, die met een helm op loopt. Verder is er het prachtige
voorjaar met een stralend blauwe hemel en tuinen vol bloemen.
Je hoort Vader wat tegen Moeder zeggen en meteen ben je er bij. Als Vader naar
de zaak wil, ga je mee, als 't kan.
Maar Moeder voelt er niets voor. Ze is wel wat moediger, nu hier nog niets gebeurd
is. De Duitsers zullen tegen gehouden worden.
- Man, wees wijzer. Niemand zal er nu aan denken om muziek te kopen!
Nee, dat is 't niet, waarom Vader wil. Hij legt alweer uit. Nu het oorlog is, kan er
zoveel gebeuren. Hij wil eerst orde op zijn zaken stellen en dan zal hij niet meer
uitgaan, zeker niet...
- Dan moet Leo met je mee! Alleen gaan laat ik je niet!
Zie je wel, je bent niet voor niets zo gaan staan, dat Moeder je wel zien moest. Nu
Vader nog! Maar aan diens gezicht zie je, dat hij het fijn vindt. En dus loop je samen
naar de zaak, de voorname muziekwinkel in een van de hoofdstraten. Onderweg
praat Vader veel. Hij probeert zijn eigen onrust weg te praten.
- Zie je, Leo, even de post nakijken, een paar dingen regelen en dan vlug op de
tram naar Grootvader. Misschien dat hij n u veranderd is en dat ik wat voor hem
doen kan!
Van buiten heeft de zaak cachet, van binnen nog meer. Langs de wanden rekken
met muziek. Op een paar tafels de nieuw verschenen muzieklitteratuur. Wat opzij
de gramofoonplaten-afdeling. Die is er nog niet zo lang. Feitelijk tegen zijn zin is
Vader er mee begonnen, hij had zich liever beperkt tot muziek. Maar de klanten
drongen aan en de verkoop is belangrijker gebleken dan iemand verwacht had.
Het licht is hier bescheiden en accentueert de heel eigen sfeer, die versterkt wordt
door de onbestemde geur van papier.
Er zijn een paar brieven. Je moet dus wachten en gaat ook maar even zitten in het
kleine kantoor. Rustig wachten, des te eerder is Vader klaar. Hij leest een brief, die
kennelijk zijn hele aandacht vraagt. Even gaan de vingers van zijn slanke handen,
die ter weerszijden van de brief op het bureaublad rusten, dicht, als balden die handen
zich tot vuisten. Dan kijkt Vader je aan en geeft je de brief. Zijn gezicht is krijtwit
en de mond daarin een bleke streep.
- Lees! commandeert hij.
En je leest. Eerst zie je het briefhoofd. Een grote zangvereniging
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uit de provincie, waar Vader al jaren prettig zaken mee doet, waarvan een paar
bestuursleden wel eens thuis koffie gedronken hebben, als ze Vader kwamen
raadplegen over de uitvoering van een nieuw werk.
Je voelt, hoe alle kleur uit je gezicht weg trekt bij het lezen, hoe je begint te trillen.
Tranen springen in je ogen, als je naar Vader kijkt. Je ziet hem door een floers. Maar
Vader heeft zich al weer in zijn macht.
- Jongen, ik had waarschijnlijk beter gedaan je dit niet te laten lezen... Maar ik
kon op 't moment niet meer... 't Was te zwaar!
O, wat is dat erg! Wat is dat erg! Daar wordt Vader eenvoudig meegedeeld, dat
de zangvereniging de bestelling van een oratorium afzegt met de infame woorden,
dat ze het in het huidige tijdsbestel niet langer verantwoord vinden bij een Joodse
firma te kopen...
Dat staat er, zo maar, zonder meer. Je kijkt weer naar Vader. Die lacht, wat
verlegen, als hij met vriendelijke stem zegt:
- Zo schoppen ze je terug naar waar je niet meer hoort... En nu moet het eigenlijke
spel nog beginnen... De oude Heer Goldstein had wel gelijk!
Je weet, wat dit betekent. De oude Heer Goldstein is een Duitse Jood, die naast je
woont en een enkele keer een babbeltje komt maken. Je hebt het nooit prettig
gevonden, omdat de oude heer altijd zo lamenteert. Ze hebben in Duitsland zijn
vrouw doodgeslagen en zijn beide zoons vermoord. Met zijn enige dochter is hij er
in geslaagd naar Holland te ontsnappen en hier treurt hij verder. Hij treurt en vervloekt
de Duitsers. Over iets anders kan hij niet praten. Daarom ga je haast altijd weg, als
hij komt, want je wilt die verhalen niet horen.
- Geloof me, Cohen, wenn de Nazi's hier kommen, ga ik mit de Lotte an de
gaaskraan. Want de Nazi's bringen de moord mit. Die fragen niet naar Gelaube of
positie. Die fragen nur nach Rasse... En dann sind wai alles te wachten!
Wij, daar hoor je zelf bij. Alles te wachten! Ondanks het feit, dat Vader ouderling
is en je zelf op een Christelijke H.B.S. bent. Daar lopen ook Nazi's: daar is Jager...
Het gaat komen, je zult het zien! Dit ploertige van die zangvereniging is het begin,
voor Vader. Voor jou niet! Voor jou is het al bijna een jaar aan de gang, niet in deze
schofterige vorm, maar verfijnder en wreder. En - het eigenlijke spel m o e t inderdaad
nog beginnen. Het is net als Vader zegt. Maar Vader zegt nog meer.
- Daarom wilde ik in de eerste plaats naar de zaak. Je kunt thuis niet alles zeggen,
maar ik voelde, dat er iets niet in de haak
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was. Verleden week Zaterdag kreeg ik een brief, waarin de bestelling opgeschort
werd. Binnen een week zou ik nader bericht krijgen. Dat kon dus alleen vandaag nog
zijn, b i n n e n een week!... Dat het nu oorlog is, komt er alleen nog maar bij!
In je laait wilde woede op. Je wilt vloeken, zoals je vanmorgen gedaan hebt. Maar
je durft het niet te doen, waar Vad er bij is. Die vuilakken. Je vraagt nog aan Vader,
of hij dat zo maar nemen zal. Er is toch nog... En dan zwijg je. Ja, er zal recht zijn,
als er hulp komt. Arend zegt, dat van een land, waar een slapstaart als Chamberlain
de baas is, geen hulp te verwachten is... Vader antwoordt. Wat hij zegt, is, in andere
woorden, de weergave van je eigen gedachten. Hier in het kleine kantoortje spreekt
hij heel anders tegen je dan thuis. Als tegen een volwassene.
En zo veilig en innig is de sfeer, dat je nu ook maar het liefst jezelf binnenste
buiten zou keren en alle dingen vertellen van Jager, die je eigen leven in dit laatste
jaar vergiftigd hebben. Je zit in tweestrijd, of je het doen zult of niet... Maar als je
merkt, dat Vader geen idee van alles heeft, als hij besluit met deze woorden: - Leo,
vergeet het maar weer. Je bent nog te jong om al die dingen nu al te moeten
verwerken... Alleen, beloof me: bespaar dit Moeder en Julie!, dan weet je, dat je
zwijgen moet.
Vader sluit de zaak. De winkeljuffrouw is niet op komen dagen. Honnef, de oude
magazijnbediende, moet ook maar naar huis gaan. Hij krijgt wel een boodschap, als
er weer geopend wordt.
Het is druk op straat. Er zijn extra-edities verschenen en ze worden de
straatverkopers uit de handen gerukt. Maar Vader ziet het nauwelijks. Hij is met zijn
gedachten ver weg. Er komt een tram en je wordt er op gedrongen door nerveuze
mensen.
En dan sta je voor het Joodse tehuis, waar ouden van dagen verpleegd worden.
Een prachtig gebouw, nog niet zo lang geleden feestelijk geopend. Daar heeft
Grootvader een onbezorgde oude dag. Daar gaat Vader het w e e r proberen, nadat
Grootvader gister verzoening geweigerd heeft. Maar - tussen gister en vandaag ligt
een mensenleven.
Na een minuut of tien is Vader terug. Je hebt de tijd gekort met naar de
voorbijgangers te kijken. Er lopen hier veel Joden: meest kleine handelaartjes, arme
scharrelaars, met nu meer dan ooit de zorg op hun gezicht en de angst in hun ogen.
Want ook zij kennen de gruwelverhalen uit het Derde Rijk... Je ziet meteen, dat Vader
niets bereikt heeft. Grootvader heeft hem niet eens willen ontvangen. En dan laat
Vader zich een woord ontvallen, dat

Ontmoeting. Jaargang 2

469
hij zeker in al die jaren niet gebruikt heeft en ook, normaal, nooit gesproken zou
hebben:
- Verschwarzt is die oude!
Hij lacht er zelf om en je lacht mee. Maar de lach is niet opgeruimd. Thuis is Vader
gewoon. Julie verdwijnt dadelijk met de fiets naar Arend. Moeder is in de keuken
bezig. Ze is toch flinker dan je gedacht hebt. Och, ze is wat primitief in haar denken
en haar reacties. Maar ze is zo goed en ze houdt zo van haar heel kleine wereldje van
vier mensen, dat ze bang is voor elke aanslag van buiten af, ook al zou die nooit
plaats vinden.
Vader vraagt, of je de radio maar niet af zult laten. Z o snel ontwikkelt de toestand
zich toch niet en - hij maakt een gebaar met zijn hoofd naar Moeder. Dat laatste geeft
de doorslag. Alleen - wat moet je dan doen? Lezen? Je probeert het, maar het wordt
niets. Vader geeft je een advies, dat uitvoerbaar is en practisch:
- Ga een uurtje op je bed liggen. Al slaap je niet, je rust toch. Je nacht is niet zo
erg lang geweest...
En daarvan heb je nog haast niets geslapen ook, vul je in gedachten in. Maar je
voelt, hoe moe je bent. En boven - op je kamertje, waar het warm is en de lucht zwoel
van seringengeur, val je in een loodzware slaap, waar je pas uit wakker wordt, als
de zon uit je kamertje weg is. Het moet dus later zijn dan vijf uur.
In de avond, als het licht gedempter wordt, is er de melancholie, de niet wijkt als
Dominee Rievers met zijn vrouw komt. Ze zijn de ouders van Arend. In de wijk van
Dominee Rievers werkt Vader mee, vooral in het werk onder de buitenkerkelijken.
Vanavond is er maar weinig aandacht voor ‘het werk’. Terloops wordt even gesproken
over de groots opgezette Pinksterdienst, waar mogelijk niets van terecht komt. Doch
al deze dingen wijken terug bij het acute, het allesbeheersende.
De Koningin heeft een proclamatie uitgevaardigd in duidelijke taal, de eerste
legerberichten zijn lang niet ongunstig... Maar zijn ze waar? Deze eerste dag ging
om de vliegvelden en vast staat nu wel, dat de aanval afgeslagen is, met uitzondering
van die op Rotterdam. Daar moeten gekke dingen gebeurd zijn. Verraad en nog eens
verraad! Hier is juist alles uitzonderlijk rustig... Rustig ebben de stemmen voort,
maar de onrust in je hart kun je niet uitbannen. Die neemt weer toe, wanneer het
gesprek komt op het vervroegde huwelijk van Julie en Arend. Z i j n ouders beginnen
er over en ze zijn Arisch, hebben dus niets te vrezen. Ze doen het dus zeker niet in
h u n belang. Bovendien is Arend pas vier

Ontmoeting. Jaargang 2

470
en twintig en nog in geen jaar klaar. Er zit meer achter! Z i j weten meer en je beste
Vader is waarschijnlijk een sukkel, die niets weet of - niets weten wil. Koppig houdt
hij vol, dat hij Christen is, met zijn hele gezin. Ze vallen dus onder andere wetten,
als hier de Duitse Jodenwetten in werking zouden komen... De gebogen figuur van
meneer Goldstein komt voor je geest, je hoort zijn gebroken Nederlands: - De Nazi's
fragen niet naar Gelaube pf positie. Die fragen nur nach Rasse!
Tegen elf uur is Vaders tegenstand gebroken en geeft hij zijn toestemming voor
het huwelijk. Zo gauw mogelijk zullen de jongelui aantekenen en trouwen... Dan
gaan de dominee en zijn vrouw weg in het donker, dat niet helemaal donker is. Licht
mag niet gemaakt worden. Daar zul je aan moeten wennen, aan die verduistering.
Nog even luister je naar de radio, maar nieuws is er niet veel. Nee, 't gaat niet gek
op deze dag. Alleen, die regelmatige meldingen van de luchtwachtdienst zijn niet
erg rustgevend. Hoe ontzaglijk veel parachutisten hebben die Duitsers wel niet, dat
ze steeds maar aan de gang kunnen blijven? En dan slapen! Moe ben je, o zo moe!
En al gaan je gedachten nog even over deze dag, die geen repetitie bracht met de
kans op een zeven misschien, maar de grote dreiging van de aanval op je bestaan, je
lichaam doet zijn rechten gelden en de slaap is zwaar en droomloos.
Luchtalarm! Met een sprong sta je naast je bed. Op het volgend blok huizen staat
een sirene en je krijgt het dus uit de eerste hand. Het is klaar dag, volop zon. De
wekker wijst goed zes uur. ... De ellendige jankerd gaat weer omhoog, dan weer
omlaag. Honden blaffen, je hoort mensen schreeuwen... Here God, dat niet... dat niet
ook nog...
Beneden roepen ze. Moeder! Ze gilt haast van angst:
- Leo! Leo! Kom dan toch!
Met een paar enorme sprongen ben je de trap af. Nog steeds huilt de sirene. Je
hoort er meer. Zo gaat het nu over de hele stad. Luchtalarm! Een aanval! Vertrokken,
starre gezichten, bij Moeder, bij Julie, bij Vader. Ja, ook bij hem. Hier weet hij ook
geen raad mee... God zij dank! De sirenes zwijgen. Vreemd valt de stilte. Nu is het
nog een kwestie van minuten. Dan komen ze, de Hunnen, de Vandalen, met hun
bommenwerpers... Dan ga je er misschien aan!
Moeder neemt het initiatief. Warempel, zij is het doortastendst van allemaal.
- Niet hier blijven! beveelt ze. Het gevaar is op een bovenhuis
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het grootst. Vlug naar beneden, in het trapportaal. Daar zijn we veiliger! En ze
dirigeert alles maar naar de deur, de trap af. En dan ben je beneden. Vader staat tegen
een muur, zelf sta je tegen de andere. Op Moeders bevel moet de deur vrij blijven.
Ze is op de onderste tree gaan zitten. Julie zit een paar treden hoger.
Moeder is hier in eens haar fut kwijt en overtuigd van het komende einde. Of ontsteld kijk je naar Vader, die ook even verbaasd kijkt, maar dan een gebaar maakt
van ‘niets-Iaten-merken’. Moeder zegt: Kaddisj: de gebeden der stervenden! Zou zou Moeder... Je weet, dat dat kan. Van angst, van ondraaglijke spanning, kunnen
mensen gek worden. Ze heeft dit alles misschien niet kunnen verwerken. Er komt
een dikke prop in je keel, als je merkt, dat Julie, vertwijfeld haar hoofd schuddend,
geluidloos zit te snikken.
Vad er is een reus in dit ogenblik. Niets merk je van z i j n ontroering. Hij spreekt
je moed in. Zonder enig geluid te maken, spellen zijn lippen:
- 't Zal wel meevallen... Als dit over is...!
Ja, als dit over is. Maar wanneer is 't over en hoe zal 't zijn, als het over is. N o g
is het stil in de lucht, n o g hoor je geen vliegmachines. Maar 't komt immers, want
de Duitser kan toch n i e t s anders brengen dan vernietiging.
Dan - plotseling, weer de sirene. Je hoort het geluid omhoog gaan en het blijft
hangen in een lange snerpende gil.
Veilig! Niets gebeurd! Zuchten van verlichting... Nu Moeder helpen. Maar Moeder
hoeft niet geholpen te worden, ze is n i e t gek geworden. Wel oud en op haar gezicht
ligt het leed van alle Joden tastbaar. Toch vraag je jezelf af: Waarom is ze z o
geschrokken voor dit luchtalarm? Is een plotselinge dood misschien niet te verkiezen
boven het lijden, dat komen gaat? Je komt er niet uit, je komt er niet uit. Deze dag
begint al zo luguber. Als je boven bent, zegt Vader iets tegen je, zacht. Je gaat naar
hem toe en hij neemt je mee naar de wand, waar een versje ingelijst hangt. Een versje,
dat je al lang kent. Toch kijk je er naar en toch lees je:
Een mens lijdt dikwijls 't meest
Door 't lijden dat hij vreest,
Maar dat nooit op zal dagen.
Zo heeft hij meer te dragen,
Dan God te dragen geeft.

- Geloof dat toch, jongen!’ zegt Vader moeilijk. Gelooft
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Vader het zelf, klinkt het in je. Je wilt het antwoord weten op deze brandende vraag
en je kijkt hem aan, als wilde je i n hem kijken. En-Vader-wendt-het-hoofd-af! Hij
kan niet tegen je blik.
Arme, arme Vader, die ter wille van drie anderen, misschien ook nog wel om zich
zelf, geloven moet in iets, waar hij niet in gelooft. Langzaam en diep buig je het
hoofd.
Het wordt een ellendige dag. Om twee uur is er drie keer loos luchtalarm geweest.
Om een uur of vier begint het afweergeschut en huilen de sirenes weer. De grote
schrik komt niet weer, ook als je motorgebrom hoort. Er is één vliegmachine, op
grote hoogte. Je holt de straat op om te kijken, ondanks het roepen van Moeder en
Julie. Je m o e t dit zien... Mensen wijzen elkaar de rookwolkjes aan van de spattende
granaten. Ze zijn er vlak bij. Alles is erg onwezenlijk. Het heeft plaats op zo'n grote
afstand. ...Ze schijnen hem te raken. Het toestel gaat even heen en weer. Dan valt er
iets. Je weet het meteen: bommen! Twee, drie, vlak achter elkaar. Je hart bonst. Er
vallen bommen op je mooie stad. Dood... vernieling... Het vuren gaat door! Ja! Ja!
Je jubelt met andere mensen mee, die van emotie staan te dansen. Hij is geraakt! Met
een grote zwaai buigt het toestel naar het Noorden omlaag. Achter de staart zwiert
dwaas een ijle rookpluim.
Je holt de trap op, met drie treden tegelijk en opgewonden wil je je verhaal doen,
maar Vader dwingt tot stilte. Toen Moeder de dreun van de ontploffende bommen
hoorde, is ze weer flauw gevallen. Suffig komt ze bij, klaagt over hoofdpijn en vraagt
om haar geliefde huismiddel je: Hoffmannsdruppels.
Als 't signaal: alles veilig! wordt gegeven, belt Vader de dokter op. Die belooft
langs te zullen komen, is er inderdaad vlug, met een band om van de
luchtbescherming. Bij alarm mag h i j doorrijden met zijn motortje.
Hij spreekt kalmerende woorden, neemt Moeder even mee naar de slaapkamer en
zegt wat later, als h i j wel, Moeder daarentegen nog n i e t terug is, dat het Moeders
hart is... Nee, nee, de toestand is niet verontrustend, alleen een beetje oppassen, een
beetje ontzien vooral...
- Kijk, meneer Cohen, we hebben het geen van allen gemakkelijk, maar ik kan me
voorstellen, wat er in U allen moet omgaan... Nou ja en dan is de een sterker dan de
ander... Nou, U houdt U maar goed... Sterkte!... Ze h e b b e n ons nog niet... Ik kom
dezer dagen nog wel even bij U aan...
Je hoort het geplof van het motortje, dat in de straat versterft. Ja, we hebben een
beste dokter. D i e kan zich dus voorstellen,
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wat er in ons allen omgaat. Koop je wat voor! Koop je wat voor!... Voor Julie is er
nog uitzicht. Maar wat is er voor jou?
De avondbladen zijn niet pessimistisch. De geallieerden zullen helpen... Fransen
in Brabant... Telegrammenwisseling met Italië om bemiddeling, met Engeland... tal
van maatregelen om prijsopdrijving te voorkomen... en dan: het Noordelijk deel van
Rotterdam nog hecht in onze handen... vijandelijke tankcolonnes doorgedrongen tot
aan de Moerdijk... Verbijsterd kijk je op. Dat kan toch niet? De Moerdijk is het hart
van Nederland. Je springt op, je moet hierover praten. Je wilt naar de keuken, waar
Vader bezig is Moeder wat te helpen. Er valt niets meer te praten. Moeder moet
ontzien worden. - Moeder, Vader, ik moet er even uit. Ik houd het niet uit, de hele
dag in huis. Laat me even naar Kees van Driel. hier vlak bij. Dan weet U ook, waar
ik ben!
Het mag! Wonder boven wonder mag het! Een paar minuten later zit je bij Van
Driel in de kamer en je praat alles uit, wat je kwijt wilt, tot je stil wordt, omdat je
merkt, dat ze anders tegen je doen dan gewoon, erg aardig, erg vriendelijk, haast t e .
Het dringt tot je door: medelijden! Medelijden, omdat je Jood bent. Omdat je niets
meer te wachten hebt... Als een geslagen hond kom je thuis, tegen etenstijd, zonder
trek.
Vader heeft niet stil gezeten, is nog bezig. Er wordt een verduistering
Geïmproviseerd. Dan kun je tenminste 's avonds licht op steken, als je wilt. Maar
Vader is niet handig. Drie, vier doosjes punaises komen er aan te pas. Maar dan zijn
de bovenlichten ook klaar. Daar kan het verduisteringspapier op blijven zitten. De
benedenramen kunnen met een paar dekens afgedekt worden.
Toch sta je elkaar in dit licht, in deze loodgrauwe lijkkleur, die overal alle leven
doet versterven, onthutst aan te kijken. Ook dit geeft een sensatie en alweer geen
prettige. Wat gaat ontwrichting snel!
Wat moet je van de Zondag vertellen, de eerste Pinksterdag, toen je met goed veertig
mensen, verdwaald, in een grote kerk zat te luisteren naar het Evangelie. Uitstorting
van de Heilige Geest... De bezielde toespraak van Petrus... Pinksterfeest
Zendingsfeest... en al dit meer, met in je hart é é n g r o o t brok onrust. Het gerucht
heeft je, op weg naar de kerk, al gezegd, dat er vandaag geen luchtalarm zal komen.
Het kan niet! Sabotage of verraad, dat weet niemand, maar de draden zijn
doorgeknipt... Overal worden mensen gearresteerd. N.S.B.ers. Landverraders.
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Goed zo! Pak ze op! Hang ze op! Tuig! Smerig tuig!... Pinksterfeest Zendingsfeest...
Een normale Zondagskrant met tamelijk optimistische berichten. 't Gaat nog steeds
niet gek. Maar - onze troepen zijn teruggetrokken op de oude, beproefde waterlinie.
Aan de Afsluitdijk zijn alle aanvallen weer afgeslagen. Maar - de Prinses heeft met
de kleine prinsesjes het land verlaten. De geallieerden zullen hulp sturen. Maar straatgevechten in Rotterdam. Hartverheffende beschouwingen over burgerzin, over
Godsvertrouwen...
En wat moet je van de Tweede Pinksterdag vertellen? Volgens de radio redden
we het nog wel... Hier bericht luchtwachtdienst... bericht luchtwachtdienst... bij
Gouda werpen dertig laagvliegende Junkervliegtuigen parachutisten af... Enkele
punten werden na zware strijd door onze heldhaftige troepen hernomen... Die
parachutisten is gemeen goed. Als nonnen verkleed, en als arbeiders en als
Nederlandse soldaten vallen ze uit de lucht en stichten verwarring. Maar ze w o r d e n
vernietigd.
Je valt van het ene luchtalarm in het andere. Op 't laatst lach je er om. Vader gaat
's middags uit. Hij w i l alleen en je weet, dat zijn gang weer naar het Joodse tehuis
voor ouden van dagen is. Als hij terug komt, staat zijn gezicht nòg wat strakker. Half
afwezig vertelt hij, dat hij hele rijen zandauto's de stad heeft zien intrekken, van
buiten af. Hij snapt de bedoeling niet. Dat doe je zelf wel. Die zandauto's werkten
nog in de Grebbelinie, maar zijn daar niet meer nodig...
Toch is de dag een beetje anders dan gister. Toen was Julie bij haar verloofde. Nu
is Arend hier. Maar veel heb je niet aan ze. Dat plotselinge trouwen heeft ze zelf ook
overvallen en ze doen niet anders dan praten over de inrichting van hun etage in het
grote domineeshuis. Af en toe lachen ze, zo maar hard op. Het werkt aanstekelijk.
Als de radio afgezet is, komt er werkelijk iets van de aparte Zondagssfeer.
De Dinsdagmorgen geeft een verlammend bericht: De regering is uitgeweken. De
koningin ook. Om redenen van landsbelang... Maar de strijd op de vaderlandse bodem
wordt voortgezet... Het is verpletterend.
De melkboer brengt echter uitkomst: Er zijn Engelsen in IJmuiden aan land gegaan.
Honderden! Duizenden! Ze zijn al op weg naar de stad.
De bakker bevestigt zijn woorden. Een hele Engelse vloot wordt ontscheept. Wacht maar! zegt hij, over drie dagen zitten de Moffen weer in derlui Heimat!
Je gelooft het, je gelooft alles. Je moet immers alles geloven. Het

Ontmoeting. Jaargang 2

475
k a n toch niet, dat een volk van verraders en moordenaars het wint.
Als je hoort, dat er brand is, klim je op het dak en je ziet dikke, roetzwarte
rookwolken opstijgen met nu en dan de felle priem er door heen van een rode vlam.
Zie je wel: de Engelsen zijn er. Het gaat immers goed...
Het gerucht vernielt alle verwachtingen: er is maar één Engelse torpedojager
gekomen. Honderd vijftig man zijn aan land gegaan met een speciale opdracht. Ze
moesten alleen maar de petroleumtanks in brand steken. Daarna zijn ze weer
verdwenen... Nee! Nee! kreunt het in je. Dat kan niet!
Enorme rookwolken drijven naar het Noordwesten. De oliehaven brandt. Maar
het gerucht zegt meer: Heel Rotterdam staat in brand na een verschrikkelijk
bombardement... Duizenden doden!... De radio-berichten zijn uitermate schaars, over
geallieerde hulp spreken ze niet meer.
's Avonds komt er een mededeling van de opperbevelhebber generaal Winkelman!
Capitulatie! Zwichten voor de overmacht... Brand van Rotterdam... bedreiging van
andere steden... het kon niet anders... Afgelopen!... Het Wilhelmus... Nederland
herademt. God zij dank: deze oorlog is uit.
Maar - een stem is in Rama gehoord, geklag, geween, en veel gekerm; Rachel
beweende hare kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij niet zijn...
Nog altijd is de lente stralend. 't Is vreemd stil in huis, als was er een dode. En
gisteravond heeft Julie toch even gelachen. 't Was, toen de straatlantarens aan gingen.
Ze zei: - Gelukkig, die ellendige verduistering vond ik zo erg!
Het is niets bijzonders, maar ze lachte er om. 't Was juist op het moment, dat die
sarrende regels weer in je hoofd drongen:
Wenn 's Judenblut vom Messer spritzt,
Dann, ja dann, dann geht 's erst gut.

Vader is naar de zaak. Die heeft vanmorgen op zijn werkkamer opruiming gehouden.
Op de zaak gaat hij er verder mee. Als de heren komen, mogen ze niets vinden. Je
mag zelf ook nog wel even kijken, of er geen bezwarende papieren meer zijn. Je gaat
naar boven. De deur van Vaders kamer staat op een kier. Naar die kier word je
getrokken, je kijkt er door. Je gaat de kamer binnen. Je ziet rond. Op Vaders bureau
ligt zijn Bijbel. Opengeslagen. Vanmorgen heeft Vader dus nog uit de Bijbel gelezen.
D a t wil je weten... Zijn leesbril ligt nog op het boek. Als je naderbij komt, valt je
op, dat door de brilleglazen bepaalde worden veel
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groter naar voren komen. Je bukt wat voorover en zeker eens zo groot als de andere
springen door de brilleglazen deze woorden op je af:
- Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
Ontzet wijk je terug, maar komt toch weer naar voren, omdat je lezen w i l t , wat
Vader gelezen heeft. Het is de twee en twintigste psalm:
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlosing,
van de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep des daags, maar Gij antwoordt
niet, en des nachts en ik vind geen stilte.
Dan vlucht je weg van hier, de straat op. Heeft Vader óók gecapituleerd? Dat! O,
dat!
Bij de oude heer Goldstein staan wat mensen te kijken, er komt een ziekenauto
aan. Je weet het al, voor je het vraagt. Hij heeft volbracht, wat hij een goede week
geleden gezegd heeft.
En je vlucht verder, tot je aan een van de grote verkeerswegen komt. Hier zullen
straks de Duitsers langs trekken, bij hun glorieuze intocht. Een motor davert. Ze zijn
er al... Twee prachtige jonge kerels! Voorhoede! De afzetting deugt niet. Een
inspecteur van politie krijgt een snauw in keihard, rauw Duits. Hij salueert en zwijgt...
Je vlucht weg, weg van hier. Je loopt haast tegen Jager op, tegen m e n e e r Jager.
Je groet heel eerbiedig, want hij heeft je moeten zien. Maar meneer Jager heeft je
n i e t gezien, jou Jodenjongen. Zijn staalblauwe ogen zien vooruit in het nieuwe
tijdperk, waar jij niet hoort.
Och Leo Cohen, ga maar naar huis. Ga maar naar huis! Het is voor jou immers
allemaal e e n g r o t e dalles!
Moeder zit thuis aardappels te schillen, klein en in elkaar en scheefgezakt, net als
Zaterdag, toen ze bij het eerste luchtalarm Kaddisj zei.
Je gaat naar boven, naar je kamertje, en daar, in de geur van seringen, in de felheid
van de middagzon, begin je te huilen, omdat er voor jou op aarde geen toekomst
meer is...
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Peter van den Braken
De litanie der verwerping
(Fragmenten)
... ijdel is het, een lang leven te wensen, geringe zorgen te hebben voor
een ander leven; alleen op het tegenwoordige te letten, geen acht te geven
op het toekomende; ijdel is het, te beminnen
al wat met snelheid voorbij gaat...
... maar niet ijdel is het, daarheen te vluchten waar de eeuwige vreugde
heerst.
(Thomas van Kempen)
Onaantastbare, Goede Kracht!
Wie U tot bondgenoot heeft,
is onoverwinnelijk.
Uitgaande vanuit U, mocht ik vinden;
niet om te bewijzen of te behouden,
schoon overal Uw getuigen zijn.
Kerende tot U liet Gij U vinden
aan het pad door de wildernis,
wezenlijk en toch, onvatbaar.
De eerste zonnestraal tast de bergkammen af.
Burijnen graveren in koel morgenblauw.
Gouden griffels etsen de droom-tere huid
der wijkende nevels, ijle contouren
van nog slapende Alpen.
De herder troept zijn schapen bijeen,
terwijl de bashond aan de ketting rukt.
De wilde ram bezoekt het ooi
en het mekkende lam ziet toe...
Als een vermoeid ondier kruipt een rode camion
tegen de steile bergweg op.
De landman heeft ingespannen;
koperen bellen zingen in het haam,
onder het gifscherpe kouter
breekt en krult de rode aarde open.

Ontmoeting. Jaargang 2

478
Stofwolken wandelen in de olijvenhof,
want alle land is droog en dor
omdat Gij, Goede Kracht,
Uw regensluizen gesloten houdt.
Goede Kracht, is dit de middag, door U beloofd?
Een levende fakkeldans van tovervlammen!
Wit zijn de rotsen, naakt en heet.
Het argeloze konijn is ingedommeld;
de laffe schorpioen kruipt uit voeg en spleten;
de loerende slang huichelt slaap.
De goudwaraan ritselt in gras en gewas;
alleen de roestbruine bloedzuigende bergrat
is sneller, en sneller nog
dan de speelzieke hagedis,
die over mijn handen buitelt
en zich tussen boeken verbergt.
Vlinder, bij en wesp walsen
van honig dronken, op en aan
uit het dal, waar de bedwelmende lavendel bloeit...
waar de vijgeboom koelte wuift,
de perzik rijpt en bloost
als een verliefde vrouw.
Pronkziek staat de stamroos
boven de groene druif...
Hoe gloeit de lachende tomaat!
Verborgen koert de houtduif
als een verraste fazant,
luid kokkelend, opvliegt van het open nest
in het landschap beneden mij:
een warwinkel van verten
een onuitpluisbaar weefsel,
zonder einde...
De dauwdrop op de gentiaan
deed mij denken aan de modderweke hand
die een ring droeg
flonkerend als een ster.
Toen heb ik Uw stem gehoord
in de klacht van de brandstapel
en in de stilte rondom de martelplaats.
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In de bergen:
de olijfboom is geknot,
ruk de amandelboom zijn takken af.
Smetteloos is de giftige bloemkelk,
bloeiend aan de flanken der aarde,
als een vaandel over bederf;
een slaande trom boven ontucht,
een koningin in onneembare burchten.
Branding van licht en donker omspoelt hen;
zij heffen een vermetel geweld
boven wildernis van doorn en distel.
De kreunende cypres ziet toe.
Om die geen bed meer heeft
is niemand bedroefd.
Ergens tussen weegbree en boterbloem,
of rijpend graan
waar de papaver vlamt,
sterft een zwerver.
Misschien ook is het winter
en zijn de wegen week
van regen en verdriet.
Klink, lied der liefde.
over golvende korenvelden.
Lied, dat de morgen fluistert
tussen je vlechten van goud,
zuiverder dan er ooit
in Bactrië gevonden werd.
Tropheeën wapperen in lentebries,
wimpels aan schepen waarvoor de vijand vlucht.
Klink, lied der liefde,
alsof een morgen opengaat boven zee...
In de nachtdonkere schoot der schelp
ligt de parel en wacht...
Klink, lied der liefde,
Troost aller ogen, de Poort is open.
De ophaalbrug is neergelaten
en de feestelijke stoet
ijlt naar de wapenzaal,
het hart van ieder kasteel
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waarin de hartstocht brandt.
De weidende lammeren zien op
uit de malse klaver,
purper, roze en wit.
De bloemkelk laat de dauwdrop vallen,
roos en dahlia verbleken;
alleen de trotse zonnebloem
keert zich af...
De harpspeler zal begeleiden
als in strakke tamboerijn
te luide de begeerte roffelt.
Vlindervleugels zingen in schalen van porselein,
zó broos en ijl en oud
dat niemand meer de tijd
der verre geboorte weet.
Maar in kristallen bokalen
pronkend op sneeuw-dons damast
vervluchtigen zij...
Boordevol is het vat van robijnrode wijn;
het bloed der geperste druif
is van de hemel gerukt vuur.
Goede Kracht, verlos mij.
Maak mij vrij van het speelgoed
en de dwaasheid der kinderjaren.
Vrij van geloof, hoop en liefde.
Want zij verdonkeren de verte,
zij maken ieder uitzicht triest.
Verlos mij van de sprookjes der verbeelding,
van de vrouw die ik nooit beminde...
van het fabrieksmeisje
dat iedere avond wachtte
achter de gesloten poort.
Verlos mij van het nichtje
en de deftige dame
per advertentie getrouwd.
Van ergens ritselt water aan;
sijpelend uit donker gewas
waar het de bergwand heeft geslepen
tot gekleurd, blinkend glas.
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De dag breekt en het leeg,
verlaten licht wreekt zich:
alsof ik een vijand was,
zo heeft de stilte mij gegrepen.
Een adder vlucht in het zwarte gras
en ik heb haar niets gedaan...
Nu smijt de maan groen venijn
in het purperen dal... nu zingen spoken
in de schaduw, klanken die als gebroken
accoorden en dissonanten zijn.
Gelaat van angst,
verwekker van al wat doodt.
De verstandige maak je lichtzinnig;
de voorzichtige, roekeloos;
de vruchtbare, onvruchtbaar;
de lankmoedige, ongeduldig;
en de zachtaardige, wreed.
Alleen de goedertierenheid vreest je niet.
AI hing je Hem op Golgotha
tussen moordenaars in,
al heb je de stervende
met gal en edik gelaafd
en aan de voet van het kruis
gedobbeld om zijn kleed...
één graf bleef niet gesloten.
De mier vecht met de schorpioen;
de schaduw ziet toe met bedekte ogen.
Nieuwsgierig licht
heeft zich lui in mijn venster gezet.
Straks klimt het in de spijlen van mijn bed;
in stro, waar de muis schrikt.
Nu is het als fluweel,
maar straks heeft het ijzeren handen...
Wat wil je weten, brutaal licht?
Waarom er vandaag bloemen in mijn kamer zijn?
Het gaat je immers niet aan.
Luister, ik ben een dief in ketens.
Is je dit niet genoeg?
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Wat staar je mij aan?
Zie je dan niet hoe ik gekluisterd ben?
Noordewinden, blaas de bergen kaal
en fluit misericordia
tussen de weerbarstige kapsels
van vijgeboom en laurier.
Roof de gaarden leeg,
leg de wijnstok plat;
maak schaduwen dun
en strooi stof goud uit
in verten, grijs van verlatenheid.
Vlecht zilver en oranje
in de schering van het landschap
dat leeft van dwalende neveldampen.
Noordwinden, ruk de hemel
zijn cirrosstratus mantel af.
Moeder, Uw zoon roept.
Vanuit de diepte der ellende,
een put waarin hij gevallen is.
Zie mij; ik ben doorploegd.
De libel heeft de vlinder aangevreten
maar de vleugels werden versmaad.
De stier is geslacht.
De vilder heeft hem gevild,
het onbruikbare is weggeworpen,
het bruikbare verdeeld
en huid en beenderen werden verkocht.
De tak van een oude moerbeiboom
klopt aan mijn venster.
Een vogel fluistert.
Vraagt hij? Klaagt hij?
Zingt hij van liefde, die niet sterven kan?
Kleine tovenaar,
waarom roep je verbeeldingen op?
Achter het tulen gordijn
slaapt de goede fee
zij droomt...
Hoe verleidelijk is haar stem.

Ontmoeting. Jaargang 2

483
Afschuwelijke Quasimodo.
Dood, die mij wacht.
Je krakende armen zitten vol kruipend gedierte,
neten en luizen nestelen in de plooien van je kleed.
In je lege oogkassen loeren adders;
tussen de ruïnes van je rusteloos gebit
glinsteren zwartgeschubde torren.
Onder je oksels hangen larven; en woekeren cocons;
mier en duizendpoot feesten aan je gebeente.
Op je kaken hangen tranen van etter en bloed.
De blauwe vlieg, de koningin van het graf,
gonst uit je wonden òp,
Zij zal de zuigeling bezoeken,
de vader en de moeder.
Requiem aeternam dona ei Domine.
De rouwvaan waait
en de omfloerste trom gromt.
Goede Kracht
die mij geschapen hebt
naakt en met lege handen,
arm als Franciscus, de heilige dwaas,
die voor de vogels sprak;
die de rat ‘broeder’ noemde
en de zon ‘zuster’.
Goede Kracht,
die uit de Drie-Eenheid
de Zoon offerde,
neem mij aan!
...waarlijk,
ijdel is hij, die zich een lang leven wenst
en die geringe zorgen heeft voor het komende;
ijdel is hij, die op het heden let
en die bemint, alles wat met snelheid voorbij gaat.
Maar niet ijdel is hij
die daarheen snelt
waar de eeuwige vreugde heerst.

Les Baux, berghuis Maja, Juni 1947.
Voor mijn vrinden Paul Pinet, stroper en Lous Montfort, gids.
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Henk Krijger
Drie overwegingen
I*)
Elk gesprek onder Protestant-Christelijke kunstenaars over Christendom en Cultuur
levert vroeg of Iaat de vraag op, of het werkelijk redelijk is om nog te verwachten
dat er eens een waarlijk Christelijk-aesthetische beleving der levensaspecten zal
wezen. Sinds Abraham Kuyper zijn aesthetiek formuleerde heeft reeds zo menigeen
deze vraag bevestigend beantwoord en vergeefs gehunkerd naar het moment waarop
zijn verwachting gerechtvaardigd zou worden, dat het nu, vandaag een mens vaak
als dwaasheid wordt aangerekend als hij zich t.a.v. dit probleem nog optimistisch
toont. Erger nog; heden ten dage zijn er lieden, die niet alleen meewarig het hoofd
schudden wanneer zij zo'n optimist ontmoeten, maar bovendien met klem van redenen
hem ervan trachten te overtuigen dat het denkbeeld van een waarlijk volwaardige en
daarbij specifiek-Christelijke kunststijl een absurditeit betekent.
De goede lezer zal na het doornemen van deze eerste alinea ongetwijfeld denken:
daar zijn wij weer op het oude chapitre - wat doodvermoeiend. - Inderdaad, het is,
vooral voor een kunstenaar-zelf, een zeer lustvernietigende bezigheid om over dit
onderwerp te schrijven, tenzij hij van tijd tot tijd uit de niet specifiek-Christelijke
kunst een duidelijke aanwijzing krijgt, dat ieder levensgevoel, dus ook het Christelijke,
zich kan uiten in een eigen kunsttrant. De pessimist ziet naar de resultaten die op het
punt van de Christelijke kunst bedroevend zijn, maar de optimist kent de potenties
waaruit andere, betere resultaten zullen voorkomen. Hij die in het onderhavige
probleem goede moed heeft ziet soms achter de niet-Christelijke kunstuiting het
waagstuk, de verbreking van de traditie en het vrijkomen van een oerkracht als eerste
voorwaarde voor de grootheid van die kunstuiting en in zichzelf constateert hij
tegelijkertijd de dodende zonde van lafheid die oorzaak is van de kunstzinnige
steriliteit van het huidige Nederlandse Protestantisme. Voor hem is het een kwestie
van bekering als ooit uit die rots, ‘het Christelijk betrouwen’, die tere plant zal
spruiten: een eigen Christelijke kunststijl.

*) Overeenkomstige gedachten formuleert Jaap Das in ‘Sola Fide’ - blad voor Calvinistische
studenten - No. 1 - Jaargang 1948 - blz. 11.
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Zeker, onze tijd kan geen eigen stijl vinden. D.w.z. er is een chaos van religieus
felgekleurde en zachtgetinte schoonheidsidealen, die elk de eigen verwerkelijking
in de bazar des levens uitstallen en aanprijzen. Een groot, universeel schoonheidsideaal
is, zoals bijna alle idealen, ver-puind en het is deze omstandigheid die het levensgevoel
van onze tijd bepaalt. Het levensgevoel van een tijd is de kweekbodem van de kunst
van die tijd en het zijn de grote kunstenaars die aan dit levensgevoel, en vaak reeds
aan het nauwelijks waargenomen eerste beweeg ervan, vorm geven. Is het dan te
verwonderen dat bijna alle grote kunstenaars van déze tijd in hun werk aan de chaos,
aan het gevoel van verdwaald-zijn-tussen-hoge-puinhopen telkens weer een ontstellend
ware gestalte geven? Alleen bij wie kunstbeoefening ziet als een divertissement, een
nutteloze (zij het aardige) tijdpassering van nutteloze (zij het vriendelijke maar toch
geschifte) individuen, kan het verbazing wekken dat deze grote kunstenaars intoïtief
tot dezelfde conclusies komen die de wijsgeer-van-de-dag systematisch denkend ook
vindt. Dit is een evidentie waarmee men eigenlijk niets weet aan te vangen, zelfs de
Christen niet. De Christen-kunstbeschouwer zal geredelijk beamen, dat waar de
aesthetiek, de kunstphilosophie zich minder met de waarden en meer met de blote
verschijnselen in de kunst bezighoudt, meteen tevens de voor de phaenomenologie
karakteristieke schuwheid voor het oordeel optreedt. Alweer geen wonder, zal hij
zeggen, want ook voor de Christen geldt het, dat wie niet één enkel allesomvattend
schoonheidsideaal, dus een stijlvormend doel heeft, bij de verscheidenheid der
hedendaagse stijlen moeilijk kan afwijzen of accepteren, laat staan een synthese, een
grote, omvattende stijl kan stimuleren. De Christen-kunstbeschouwer meent dat het
verontrustend is dat zelfs de Christen, die toch een het leven volkomen beheersende
zekerheid heeft, deze plicht des oordeels en deze taak der
synthese-vanuit-het-Evangelie niet aanvaardt.
Ziet deze Christen-kunstbeschouwer het goed? Het is maar de vraag wat hij bedoelt
als hij het over de ‘zekerheid’ van de Christenmens heeft.
Het Nederlandse Protestantisme heeft geen levensstijl, het heeft een zede, een
moraal, een traditie, het heeft alle mogelijke ‘zekerheden’, maar het heeft geen Stijl.
Het heeft immers geen aesthetisch ideaal. Het heeft een systeem van
dogmatiek-toepassingen, passend ook op de kunst, het heeft een schriftgeleerden-leer,
leiddraad ook voor de kunst, maar daarbij systematisch het getuigenis van het Leven,
ook in en door de kunst, overstemmend en versmorend.
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Daarom is het plantje van onze Christelijke kunst zo armetierig en kwijnt het reeds
vóór zijn bloei onder de angstvalligbeid waarmee het wordt gekweekt. Zoals wij
snoepen van het wereldleven, zo snoepen wij van de wereldkunst. Zoals wij snoepen
van de mode en de cosmetiek, zo snoepen wij ook van de schoonheid, vooral - als
we modern, d.w.z. snobs zijn - van de hedendaagse schoonheid. Natuurlijk vermijden
wij alle aanstoot bij onze kunstbeoefening en kunstgenieting. We temmen het exces,
want onze Christelijke levensvormen zijn voorzichtiglijk negatief, kunnen
gekarakteriseerd worden met: ‘zoiets doe je als Christenmens niet.’ Dat is dan, zolang
wij nog onder de terreur van de schriftgeleerden-leer en -moraal staan, de droeve
rest van het oordeel waartoe wij geroepen waren.
Maar ook onder deze terreur kunnen wij uit, menen wij. Inderdaad, we kunnen er
onder uit, maar niet door ons te ‘bevrijden’ in geseculariseerde levensvormen, die
niets Christelijks meer bevatten. En toch doen we zo en onze ‘vrijbeid’ en ‘innerlijk
evenwicht’ bestaan dan hierin, dat we niet eens meer merken dat er geen conflict
meer is tussen ‘de wereld’ en ons. Deze schijnvrijheid is het die ons in de waan brengt
dat wij zonder Bijbel, zonder kerk, zonder gebed Christelijke kunst zouden kunnen
voortbrengen.
Geen wonder dat er zo van oordelen helemaal niets meer terecht komt, niet eens
een armzalig restje. Al dreunen we ook nog zoveel teksten en catechismus-antwoorden
achter elkaar op.
Hoe vinden we echter een ontsnappingsweg uit de impasse? Ik meen, dat het, om
een antwoord op deze vraag te vinden, nuttig kan zijn het werk van de Russische
beeldhouwer Zadkine een ogenblik te bekijken.

II
Ossip Zadkine, geboren in 1890 te Smolensk, is van dezelfde generatie van
vernielende vernieuwers, waartoe ook Pablo Ruiz Picasso (geb. 1881) behoort. Er
zijn overeenkomstigheden in beider werk. Evenals Picasso is Zadkine bijvoorbeeld
een experimentator.
Waarom? Zadkine vertelt zelf hoe hij in 1911, na een studie van zes maanden op
de Ecole des Beaux Arts te Parijs, genoeg kreeg van de opleiding die hij daar ontving
en vrij begon te werken. Deze daad motiveert hij dan met een relaas over de voosheid
van de artistieke idealen die men hem op die academie trachtte op te dringen. Hij
voelde zich daar in een ‘nauw en steriel kader’
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geperst, het leslokaal werd een benauwend kleine ruimte, waar hij uit weg moest
breken. Met enkele vrienden ‘sloeg hij een bres’ en wijdde zich aan de vrijheid.
Zadkine ging op zoek naar de ‘ware werkelijkheid en de werkelijke waarheid.’
Ik kan mij voorstellen dat de lezer, bij het zien naar de foto's van Zadkine's werk
zich afvraagt of dat dan de portretten van werkelijkheid en waarheid’ moeten wezen.
Ik wil niet ‘ja’ en ik wil niet ‘nee’ zeggen. Ik heb immers in ‘Overweging I’ betoogd
dat wij niet oordelen kunnen. Voorlopig moeten wij ons bepalen tot een neutraal
bekijken.
Zadkine wras in nood, toen, in 1911. Hij beleefde een cultuurcrisis. Zolang men
niet voelt dat het ‘anders moet’, zit men niet in nood. Zolang men tevreden is met
de cultuur zoals die reilt en zeilt, beleeft men geen cultuurcrisis. Zadkine voelde
echter wèl dat ‘het anders moest’ en hij stond daarin, naar wij zagen, niet alleen. Wij
kunnen dan wel niet oordelen maar toch zien wij Zadkine (en anderen, bijv. Picasso)
graag als revolutie-kraaiers. Toch zijn zij dat in wezen niet. Zij waren in nood en zij
trachtten uit die nood te ontkomen door op zoek te gaan naar de ‘ware werkelijkheid
en de werkelijke waarheid’. Deze formulering wijst er al op dat hun zoeken religieus
geaard was, zich niet alleen op artistiek gebied bewoog maar meer existentieel was,
dus heel het wezenlijke bestaan doordrong. Hun nood was dan ook niet alleen een
artistieke nood, maar hij werkte door heel het wezenlijk-er-zijn heen. Zadkine en
zijn vrienden predikten de revolutie niet, zij zagen hem aankomen. Zij waren in hun
jonge jaren helderzienden, die de toen erkende kunstmanier ten dode gedoemd zagen,
omdat daarin aan het omgeslagen levensgevoel van de mens der eerstkomende
decennia geen gestalte zou kunnen worden geschonken. Zij zagen de toch al niet zo
heel vaste, in de 19e eeuw verworven zekerheden van de verlichte mens in hevige
wankeling. Met de zijnen zag Zadkine deze zekerheden liggen als een loze bodem
ter halver hoogte in het menselijk bestaan. Dat bestaan, zijn bestaan, was niet af.
Eerst als de diepte onder de door de ratio gelegde vloer erbij betrokken zou zijn, zou
het volledig kunnen wezen. De schijnbodem moest afgebroken worden, wilde hij
volledig in zijn bestaan geworteld, nieuwe kracht vinden om zich in het anders doen
(omdat ‘het anders moest’) te kunnen verwerkelijken. Hij brak door naar die diepere
volledigheid en vond zichzelf teruggeworpen in een oerstaat, waarin de huivering,
de angst, de verlorenheid karakteristiek zijn voor het levensgevoel. Ik moet hier
meteen wijzen op een kenmerkend aspect van Zadkine's kunst. Hij grijpt n.l. voor
de vormen terug op de alleroudste
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stijlen, de oerstijlen uit de kunsthistorie. Op de achtergrond van het bewogen tafereel
dat zijn oeuvre opent, staan de brokken schoonheid die ons zijn overgebleven van
de meesterwerken van Egyptenaren en Summeriërs, van Cretensers en archaïsche
Grieken. Er zou, tussen haakjes, nog een vierde ‘overweging’ te schrijven zijn over
het feit dat het juist brokken zijn die Zadkine zo fascineren; waarom die puinstukken
en niet, bijvoorbeeld, de Christus van Thorwaldsen? - Zadkine is op oer-vorm en
oerkracht en oer-gebaar uit. Daarom hakte hij zijn ‘Diana’ uit een tweemaal manshoge
boomstam. Wat is er meer oer-vorm dan de stam van een boom? Daarom doet ook
de mensfiguur van zijn ‘Monument voor een gebombardeerde stad’ denken aan een
ontbladerde, nagenoeg onttakte boom, door de bliksem getroffen, opengereten. Schuilt
niet in de bliksem een oer-kracht? Er is voorts weinig verschil tussen het schreeuwen
van deze mens en dat van ‘de Haan’. De kreet van mens en dier wordt immers met
het zelfde achterover geworpen gebaar, het oergebaar, uitgestoten. In deze
onderwereld van het bestaan blijkt dan ook geen wezenlijk verschil: godheid, mens,
dier en plant Ii ggen onder één en dezelfde doem: uit een gemeenschappelijke
herkomst nemen zij hun aanvang en in een gemeenschappelijk eindpunt vinden zij
hun afloop.
De hierboven beschreven doorbraak naar de diepte is niet iets dat eens-voor-altijd
gebeurde. Elk kunstwerk eiste opnieuw de uit vrije wil gewaagde sprong in de afgrond.
Daarom is hier sprake van een voortdurend moeten-kiezen, van een gedwongen keuze
voor wat Zadkine zelf ‘werkelijkheid en waarheid noemt. Het heeft iets van wat de
Christen aanduidt met het woord ‘bekering’. Bekering vindt toch ook niet
eens-voor-altijd plaats, maar wordt dagelijks afgeëist en moet dagelijks vernieuwd
worden. Hier is iets van een zoeken naar God. Er slaat uit Zadkine's werk met
regelmatige tussenpozen een tragisch-verre echo op van het eeuwige De Profundis.
Het is immers op de bodem van deze existentiële afgrond dat de bekering zich voltrekt,
dat psalm 130 gedicht werd en de verborgen omgang Gods begint.
Ik ben ervan overtuigd dat de lezer nu bedenkelijk kijkt en meent aan het oordeel
toe te zijn, zo niet aan het oordeel over mij, dan toch aan het oordeel over Zadkine.
Toch zijn wij zover nog niet.

III
Dit is ònze nood, onze cultuurcrisis: er ligt ter halver hoogte in ons Christelijk bestaan
een loze vloer, de schriftgeleerden-wet.
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I. Ossip Zadkine ‘Diana’, hout 1937
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II. Ossip Zadkine ‘De gevangene’, terra cotta 1943
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III. Ossip Zadkine ‘De haan’, gips 1943
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IV. Ossip Zadkine ‘Ontwerp voor een monument van een gebombardeerde stad’, gips 1947

Ontmoeting. Jaargang 2

489
En om aan het hachelijk verblijf daarop te ontkomen, dringen wij niet door die
schijnbodem heen tot in ‘de diepte’, waar het gebed, de schreeuw naar God
waarachtig, d.i, exstentieël, uitbreekt, maar wij vluchten - mirabile dictu - in een nog
hachelijker vertoef, een equilibristendans, aan de peripherie van ons bestaan. Wij
wagen ons aan evenwichtstoeren op het snoeprandje, waarvan wij kunnen aftuimelen,
òf naar binnen, terug op de loze vloer der beginselen-zonder-meer, terug op het
waggelend plat van de door ons zelf geheiligde leer, òf - en dat verhoede God - wij
kunnen naar buiten vallen, in de letterlijke zin naar buiten, de buitenste duisternis
in. Het is genade als wij naar binnen storten, maar dan door de schijnbodem heen
naar de diepste diepte.
Wij mogen echter niet naar het randje willen ontkomen. Wij, en ik bedoel dan in
de eerste plaats de Christen-kunstenaars, moeten die loze bodem onder onze voeten
zelf afbreken en ons storten in de diepste diepte, waar de bekering zich volteekt,
waar psalm 130 eens gedicht werd en de verborgen omgang met God begint. Dit is
niet iets waartoe wij slechts één keer de moed behoeven te hebben om dan voor altijd
vrij te zijn, maar dit is bij elke bezigheid, ook de artistieke bezigheid, een voortdurend
moetenkiezen, door ons zelf heen, vóór de genade.
Hier nu begint de absurditeit, ja, inderdaad tòch, al is deze absurditeit even anders
dan die de optimist uit de eerste alinea van ‘Overweging I’ werdvoorgehouden. Hier
begint de absurditeit, want gedwòngen kiezen sluit tòch in dat de kiezende vrij wordt,
voordurend vrij-wordend is, bij elke bezigheid, ook bij de artistieke bezigheid, zich
verwerkelijkt als begenadigde. Dit is dezelfde absurd-gedwongen keuze die Abraham
moest doen, door zichzelf heen, d.w.z. tegen alle zekerheid der menselijke leer in,
toen hij het bevel kreeg Isaäk te offeren. Hij stortte zich met een vrij ‘ja’ in de of
grond (‘God zal zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon’*), zich als
profeet verwerkelijkend; en hij werd in de genade opgevangen.
Zo, de beginselen doorbrekende kiezend en kiezend de schriftgeleerden-leer
doorbrekend, wordt de Christen-kunstenaar niet een rebel tegen God, maar hij wordt
getuige van het Woord. Van dat Woord zal hij getuigen in die eigen taal: zijn
Christelijke kunst, die dan een echte ware Stijl zal hebben - Dat is bekering.
Zouden wij nu kunnen oordelen?

*) Genesis 22 : 8.
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Anna Mertens
Toen gij kwaamt uit het heilig land*)
‘Toen gij kwaamt uit het heilig land
van Walsingham,
Hebt gij nimmer mijn lief ontmoet,
Die de weg langs kwam?’
‘Hoe ken ik uw zoetelief?
'k Zag zo menigeen,
Toen ik ging naar het heilig land,
Die kwam en verdween?’
‘Zij is niet donker, niet licht,
Maar als de heemlen zoet.
Niemand heeft een gestalte zo schoon
Ooit op aarde ontmoet.’
‘Zulk ene zag ik wel, heer,
Met een engelgezicht.
'n Koningin scheen ze mij en een nimf,
Door haar gratie en gang zo licht.’
‘Ze liet mij in eenzaamheid staan,
Onbekend en alleen,
Die eens met mij medeging
En mij liefhad als geen.’
‘Waarom laat ze u in eenzaamheid staan
En gaat een ander pad,
Die u eenmaal liefhad als geen,
En haar vreugde in u had?’

*) Vertaling. As ye came from the Holy Land. Sir Walter Raleigh (± 1552-1618)
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‘Heel mijn jeugd heb ik hear bemind,
Maar nu ben ik oud, zo ge ziet.
Liefde mint de gevallen vrucht
Van de dorre boom niet.
Weet, de Liefde is een zorgloos kind,
Die beloften vergeet,
Daar zij blind is of doof, naar haar wil,
En van trouw nimmer weet.
Haar begeerte is geen duurzaam goed,
Doch onzeker van wil,
Die met diepte van wanhoop men wint
En verliest om een gril.’
‘Zo is waarlijk de liefde der vrouw,
Of het woord Liefde onteerd.
In haar plaats heeft men meen'ge lust,
Menig kinderverlangen geëerd.
Ware liefde is een vuur, dat niet dooft,
In het hart immer brandend,
Nimmer zwak, nimmer oud, nimmer dood,
Nimmermeer verandrend...’
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Hans Barendregt
Zomernacht
'k Hoor over de tuinen, over de huizen
de regen, van minnen zwaar, nedersuizen,
warm, tot de naakte, open grond;
ik lig met mijn liefste' in dit geurend ruisen
mond aan mond.
Het murmelt 't gelukslied van 't verbond,
het ritselt en lispelt alom rond
't geheimnis van zijn dringen;
ik lig met mijn liefste mond aan mond
in dit rondom zingen.
Het vocht omhelst de wachtende dingen,
het vocht trekt waaiend en niet te bedwingen
van boom tot boom;
wij liggen tezame' in dit welig zingen
zo licht en loom De bruising zwelt aan tot een vervoerende stroom,
wij liggen tezamen zo licht en loom
met 't liefst verkregen wij liggen verslonden in liefde-droom,
wij, grond en regen.
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P.A. Hekstra
Cultuurpsychologische overpeinzingen in een tovertuin
(bij het werk van Hendrik de Vries)
Wanneer men kennis neemt van de recensies en beschouwingen, welke gewijd worden
aan Hendrik de Vries' jongste bundel ‘Toovertuin’ (verschenen bij A.A.M. Stols,
Den Haag, jaartal MCMXLVI), blijken onze heren litteratoren een vrij vervelende
koekoek-een-zang te zingen, met de steeds weerkerende woorden ‘groots’,
‘daemonisch’, ‘irrationeel’ en meer van dergelijk en vogue zijnd fraais. Met het eerste
woord kan ik instemmen, de andere wens ik echter aan enig onderzoek te
onderwerpen. Daartoe lijkt mij de volgende weg, welke een omweg kan schijnen,
dienstig, ja noodzakelijk, willen wij deze uitzonederlijke figuur recht doen, d.w.z.
zien in het psychologisch-litteraire raam van deze tijd.
Wat deze dichter tot een waarlijk groot dichter maakt schijnt mij gelegen te zijn
in het feit, dat zijn verzen vrijwel langs uitsluitend mediumieke weg ontstaan,
doorgaans in de droom. Ontwakend knipt hij de lamp aan en schrijft binnen de kleine
lichtcirkel op een tafel naast zijn bed. De ‘droom’ is bij deze dichter dus de
voorwaarde voor zijn scheppende arbeid en komt bij hem niet voor in de afgeleide
betekenis van ‘voorstellingswereld’. Het lijkt mij niet overbodig dit nog even te
beklemtonen, gezien de traditioneel wordende besmetting, waaraan het woord in zijn
primaire betekenis is gaan lijden, dank zij het onzalige misverstand van onze talrijke
hysterische verzenfabricerende tijdgenoten, die roofbouw plegen op hun paradijsje
van dagdromen, waarin zij uit vrees voor het alledaagse gezicht van hun
decadent-aristrocratische, zatte burgerlijke of nihilistisch-proletarische werkelijkheid
vluchten. De Vries heeft nog een tweede prae boven deze heren, namelijk deze, dat
hij, geheel mediumiek-dromende, niet als denkend subject verslag doet van zijn
belevenissen gedurende de droomtoestand en daarbij ontkomt aan het gevaar dat,
om een term van Ludwig Klages te gebruiken, de ‘Geist’ zou worden tot een
‘Widersacher der Seele’. Het waarlijk grootse van zijn poëzie komt uit deze attitude
voort en is gelegen in het feit, dat op de om-
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schreven medumieke wijze de ‘oerbeelden’ van het collectief onbewuste zich
manifesteren en neerslaan in versvorm.
Als ik mij niet vergis betekent de poëzie van Hendrik de Vries voor dit - voor
zover mogelijk restloos - uitdiepen van het collectief onbewuste zieleleven een
eindpunt van de ontwikkelingslijn sinds de herleving van onze Vaderlandse letteren
sinds 1880. Bij de tachtigers begint deletterkunde opnieuw de mens te ontdekken en
deze mens verschijnt in de loop van de litteraire generaties telkens onder een ander
aspect, waarbij (logischer-, of nog beter psychologischerwijs) de opeenvolging
geschiedt in een zich steeds meer verwijderen van de periferie en een naderen van
de kern. Daar echter begin- en eindpunt bepaald zijn door een anthropocentrische
instelling (doem van het Gode afvallige denken), sluit zich de cirkel. De tachtigers
met hun sensualisme startten op de vage overgang tussen lichaam en ziel (beter soma
en psyche, daar ‘ziel’ een verre van ondubbelzinnige term is) en onze generatie
belandt wederom in dezelfde zijnssfeer. Achterberg is hun exponent, zich bewegend
in bovengenoemd duister overgangsgebied, door Sartre niet ongeestig als ‘la viscosité’
aangeduid.
Een jongere figuur als Aafjes heeft dit terrein reeds achter zich gelaten en is
daarmee wederom op het plan der tachtigers gekomen, namelijk op dat van de ‘zuivere
zintuigelilkheid’. Begin- en eindpunt, zoëven genoemd, zijn dan ook op te vatten als
tamelijk willekeurige (door de geschiedenis gedicteerde) plaatsbepaling in een
cirkelboog. Beschouwen wij thans het verloop van deze boog binnen het gebied der
menselijke psyche. Daartoe kiezen wij de vorm, welke Jung hieraan toekent, waarbij
wij het voordeel hebben gebonden te zijn aan een weinig omstreden, waarschijnlijk
geniaal systeem.
Het eerste, waarop wij dan volgens Jung (de overgang tussen psyche en soma achter
ons latend en daarbij opmerkend, dat de tachtigers in deze steer en dan voornamelijk
tegen het soma aan, leefden) bij de waarneming van de psyche stuiten is de Persona,
d.w.z. dat deel van het bewustzijn, dat met de buitenwereld in betrekking staat, of
wel die houding van de mens welke overeenkomt met het beeld dat anderen zijns
inziens van hem hebben. De naam Persona, ontleend aan de bokkezangen der Grieken,
verraadt reeds dat de schijn als het belangrijkste wordt gezien. Het literair correlaat
na '80 zien wij optreden bij Van Eeden. Heel de strijd van deze tegen Kloos is te
begrijpen, wanneer men bedenkt, dat het Van Eeden's bedoeling was tegenover het
zintuigelijke aan de mens diens ‘ethisch gezicht’ te redden. Ont-
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dekkend is in dit verband zijn getuigenis bij het zien van een waterlelie niet te denken
aan de slijkbodem, waarin deze wortelt. ‘Schijn’ wordt hier van ‘wezen’ geabstraheerd
en het totaalbeeld door vooroordelen van ethicistische en aestheticitische
(tachligerrest!) aard, vertekend. De consequentie van deze aandacht voor de mens
als ‘betrekkingswezen tot soortgenoten’ trekken de socialistische dichters. Gorter is
hèt voorbeeld van de evolutie van sensualistische tot moralistische interpretatie van
het leven. Het eerste zowel als het laatste heeft hij feller beleefd dan Van Eeden.
Deze laatste onthult echter duidelijker het ‘schijnkarakter’ van de Persona-kwestie,
vandaar dat ik hem de voorkeur gal als voorbeeld te dienen. Van Eeden vond een
gemeenschap (de roomskatholieke kerk) en Gorter vond er een (het socialistische
strijdcomité). Vergelijken wij deze dan blijkt Van Eeden de tachtigerrest te handhaven
in zijn uit schoonheidsbehoefte voortgekomen ‘neerstrijken op het dak van een
kathedraal’, Gorter zien wij zich echter zo volledig mogelijk identificeren met de
geest van de gemeenschap. Hij is dus dieper doorgedrongen in de volgende psychische
laag, waarin wij Henriëtte Roland Holst en Adama van Scheltema zich zien
ontplooien. Indien Waterink's opvatting juist is (en ik zie alle reden om dit aan te
nemen) dat de Persona, in welke vorm ook, op degeneratie wijst, hebben wij hier
een diepliggende ondergrondse verbinding met een pervertering van christelijke
waarheden, namelijk met de roomse verwringing van het christelijke leven en de
marxistische ‘diesseitige’ interpretatie van het christelijke heilsverschiet.
Onder de Persona ligt de sfeer van het bewustzijn in engere zin met als centrum
het Ego: drager van al hetgeen, waarvan ik mij bewust ben. De gang door de eerste
sferen blijkt snel gegaan te zijn, want waar een tachtiger de baanbreker was naar de
tweede sfeer is het wederom een tachtiger die de volgende sfeer toegankelijk maakt,
nl. de denker Albert Verwey. Bij hem zien wij in een prachtige drievoudigheid èn
de zinnenlust van tachtig èn de richting op de gemeenschap èn een zich richten op
persoonlijk-bewuste waarden. Dat er zich na hem geen grote groep bewustzijnsdichters
heeft gevormd komt vermoedelijk voort uit het feit, dat het intellectualisme op
wijsgerig gebied in het eerste decennium van onze eeuw reeds behoorlijke klappen
had gehad.
Een dankbaarder terrein voor onderzoek is de volgende sfeer, namelijk die van de
Anima. Deze sfeer speelt een bemiddelende rol tussen bewust en onbewust leven.
Waar de Persona bemiddelt in het contact van het Ego met de buitenwereld, daar
brengt de Anima het contact met de binnenwereld tot stand.
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Bij Persona-dichters zagen wij een zich bewust richten op de ander, bij de
Anima-dichters een zich bewust richten op het eigen innerlijk. A. Roland Holst en
P.N. van Eyck zijn Anima-dichters bij uitstek. Hierbij zij opgemerkt, dat Anima
tevens de benaming is voor het oerbeeld van de vrouw, dat elke man in zich omdraagt.
Met dit oerbeeld nu houden de genoemde dichters zich intensief bezig. Bij A. Roland
Holst vond zij een weergaloze uitdrukking in de figuur van Helena, bij Van Eyck in
de haast niet minder ‘sprekende’ gestalte van Medousa.
Uit deze derde sfeer stamt eveneens Martinus Nijhoff, die echter in de vierde tot
volle ontplooiing komt. Deze vierde sfeer is die van het persoonlijk onbewuste, d.w.z.
het gebied, waarop de particuliere herinneringen van het subject worden bewaard.
Het domineren van de bijna magische moederfiguur spreekt hier verder voor zichzelf
evenals het veelvuldig voorkomen van jeugdherinneringen.
Op de grens van deze sfeer en de volgende (die van het gemeenschappelijk
onbewuste) ligt de Individualiteit, welke slechts optreedt bij de mens, die zijn eigen
bestaansharmonie vond. Een individualiteit, klein in ontwikkeling, doch intens
strevend naar een steeds hechter persoonlijkheidsstructuur, waarbij de onderscheiden
componenten inderdaad componerend zijn, zien wij in de generatie na Nijhoff: de
moeizame zoekers Marsman, Slauerhoff en Ter Braak. Ter illustratie ga hierbij een
uitspraak van de criticus W.L.M.E. van Leeuwen: ‘Al het werk van Ter Braak is één
serieuze, scherpzinnige, nietsontziende bevrijding der persoonlijkheid. Het is een
uitgebreide zelfbekentenis. Hij is dè vertegenwoordiger van de zoekers naar de kern
van de individualiteit.’ (Opm.: Wat van Leeuwen hier ‘kern’ noemt is bij Jung de
individualiteit zelf, wat Van Leeuwen als individualiteit bestempelt is bij Jung de
geïntegreerde persoonlijkheid).
Evenals het bewustzijn heeft ook het onbewuste deel der psyche een kern (de derde
kern dus die wij ontmoeten, naast Ego en Individualiteit), namelijk ‘der Schatten’.
Deze ‘schaduw’ bergt in zich al de eigenschappen welke de mens liever niet aan het
daglicht ziet treden. Zij is de tegenhanger van de ‘Ego’.
Met deze schaduw houdt voornamelijk Vestdijk zich bezig, althans in zijn vroegere
werk (bv. ‘Meneer Vissers hellevaart’); in de werken die de laatste tijd verschenen
zijn blijkt trouw aan zijn leeftijdgenoten, meer de Individualiteit te zoeken.
Het grote domein om deze schaduw heen, het gebied van het gemeenschappelijk
onbewuste is het element van Hendrik de Vries.
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De structuur van dit collectief onbewuste is bij alle mensen gelijkvormig, doch bij
ieder domineren verschillende inhouden. Het is het domein van de reminiscenties
aan afgodendienst, daemonen, natuuraanbiddingen, mythen en mystieke handelingen.
Nu is het zeer merkwaardig, dat ‘Boden’ bij de bepaling van de inhouden van dit
collectief onbewuste de voorrang blijkt te bezitten op ‘Blut’. Voor ons onderwerp is
dit van belang.
Er is namelijk rondom Hendrik de Vries, mede dank zij zijn voortreffelijke copla's,
de legende ontstaan, dat hij van Spaanse afkomst zou zijn, via de bezettingstroepen
tijdens de tachtigjarige oorlog. Mocht dit juist zijn, dan is dit echter nog geen
steekhoudend argument tegenover het onmiskenbare feit, dat de inhouden van De
Vries' onbewuste germaans pur sang zijn.
Jung heeft namelijk aangetoond, dat de hedendaagse Amerikaan van germaans of
romaans origine in zijn onbewuste Indiaanse oerbeelden vertoont, welke dus van de
‘bodem’ zijn overgenomen. Hierom dus alleen reeds kan De Vries, al of niet van
Spaansen bloede (nog afgezien van de eeuwenlange Friese en Groningse infiltratie)
germaanse oerbeelden ‘opspuiten’. Doch verder is de kans op Spaanse afkomst zeer
gering. De soldaten, die hier vochten, waren immers bijna uitsluitend Italianen en
Kroaten. Slechts de bevelhebers waren Spanjaarden, te weten edellieden en derhalve
van west-gotische, is germaanse afkomst!
Hoe het zij: Hendrik de Vries geeft ons oerbeelden te zien van een
bewonderenswaardige helderheid en eigensoortigheid. Wie deze echter wil begrijpen
zal er goed aan doen zich Ter Braak's woord te herinneren: ‘Wie tot het dichtwerk
van Hendrik de Vries wil doordringen, moet beginnen iedere bijgedachte aan betoog,
moraliseren, zoetvloeiendheid op zij te zetten.’
Nu is het ‘begrijpen’ van poëzie nooit een uitsluitend verstandelijk gebeuren en meer
dan door het verstand door de intuïtie bewerkstelligd. Het vatten van het dichtwerk
van Hendrik de Vries vraagt echter een bijzonder gedifferentieerde intuïtie, die
daarenboven bij haar werkzaamheid het verstand aan zich weet te subordineren.
Wordt er aan deze laatste voorwaarde niet voldaan, dan zien wij misvatting optreden,
in casu door de gedichten van Hendrik de Vries in eerste instantie te zien als sprookjes
(of nog erger: als balladen). De overeenkomst met sprookjes is daar in gelegen, dat
beide hun materiaal ontlenen aan de oerbeelden van het onbewuste deel der
volkspsyche. Deze nu was bij Grimm en De Vries van hetzelf de, namelijk
nedersaksische origine. Zo keren al de ons uit de noordse sprookjeswereld bekende
figuren
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opnieuw bij onze dichter voor het voetlicht: de heks en de boze profetes, feeën en
bosgodjes (‘als bokjes met hoorntjes aan 't stoten’), monsters en stieren, prinsessen,
vorstinnen en ridders en niet te vergeten het germaanse symbool uitstek: de oude
koning. Ook de omgeving, waarin zij optreden is door en door noords (niet Noors!):
wooden, wilde stromen, vervallen burchten. In de vormgeving der verzen zoo verder
te wijzen zijn op prachtig stafrijm en verrukkelijke assonances. Dat deze dichter geen
sonnetten schrijft (die meest duidelijke manier van romaanse vormdwang) spreekt
verder boekdelen. ‘Sehnsucht’ en ‘Fernedrang’ en de zielsattitude de spanningen
tussen de absolute polen God en duivel intens te doorleven completeren het beeld
van de germaan. (Wellicht ten overvloede merk ik bij al deze ‘germanismen’ op, dat
noch de bedoeling tot bewonderen, noch die tot denigratie bij mij voorzit. Ik trachtte
alleen te wijzen op het verdienstelijke van enkele inzichten van de diepte- en de
geopsychologie en deze in objectief-wetenschappelijke zin te gebruiken).
Resteert mij thans nog de behandeling van de vraag welke waarde gehecht dient
te worden aan het zich in deze tijd manifesteren van dit natuurphaenomeen. Aangezien
het in deze ‘overpeinzingen’ alleen om het cultuurpsychologisch aspect gaat, laat ik
het literair-critische rusten. Bij de beantwoording van genoemde vraag ga voorop
het leveren van een omschrijving van ‘het daemonische’, daar dit ons in het hart der
kwestie brengt. Wil men de term ‘daemonisch’ voor het werk van Hendrik de Vries
gehandhaafd zien, dan ga ik hiermede slechts accoord op de volgende voorwaarden.
Ten eerste is ‘het daemonische’ niet identiek met ‘het irrationele’. Deze misvatting
is sinds Goethe in zwang als het product van een rationalistisch tijdperk. Ten tweede
is het aandeel van ‘het daemonische’ aan het werk van Hendrik de Vries alleen te
herleiden tot het aandeel wat het had bij het tot standkomen van de oerbeelden in de
volkspsyche, waaruit deze dichter ze mediumiek wilt te laten opduiken. ‘Daemonisch’
is deze poëzie dus slechts in zoverre ‘daemonen’ (of beter: Satan) onze voorouders
dreven (dreef) tot afgodendienst, natuuraanbiddingen, verering van magische
personen, mystieke handelingen enz. Af te wijzen is dus de oude misvatting (erfenis
van Parzisme en hierdoor beïnvloede Griekse filosofie en gnostiek) het hogere in de
kosmos en in de ziel als ‘het goddelijke’ en het lagere als ‘het daemonische’ te zien.
Dit spreekt - helaas! - in Christelijke kring nog steeds niet vanzelf. Het zal duidelijk
zijn, dat, wanneer ‘het daemonische’ wordt teruggebracht tot beïnvloedend princiep,
ook de poëzie van het bewuste zieleleven ‘daemonisch’ is te noe-
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men. De platonische wereldbeschouwingen van Boutens en Van Eyck vallen dus
onder hetzelfde oordeel en zijn misschien voor een Christen nog gevaarlijker. Want
deplatonische traditie kapselde de Christelijke heilswaarheid onherkenbaar in zijn
fraaie gedachtenspinsels in, terwijl verdieping in zijn onbewuste zieleleven de Christen
tot zelfkennis en ootmoed kan brengen. Het instinctieve verzet uit Christelijke kring
tegen De Vries' oeuvre is er dan ook een van een bedenkelijke soort. Het onthult niet
alleen, dat de Nederlandse Christen slechts twee uitersten kent, n.l. een
over-beredenering of een botte ofwijzing zonder de motieven te kennen, die hem
daartoe drijven, doch ook dit wordt veroorzaakt door een - hopeloos? - vastzitten in
een rationalistische traditie, die de ‘uitholling’ van het Christendom op haar geweten
krijgt.
Uit de beschouwingen welke ik aan de aan Hendrik de Vries voorafgaande
generaties wijdde, zal gebleken zijn, hoe deze dichter als exponent van de heersende
‘tijdgeest’ (ook zo'n mal begrip, dat we nog eens zullen moeten ontleden!) alleen
mogelijk was, doordat deze tijdgeest gekarakteriseerd werd door het missen van de
hoger dan het collectief onbewuste liggende psychische sferen. Dus door het afbreken
van de bewustzijnssfeer en het verhinderen van de ontwikkeling van een sterke
individualiteit. Wil men hiervoor de term ‘decadentie’ gebruiken, dan ga ik hiermee
accoord op voorwaarde, dat men deze term ook van toepassing acht voor het
absoluteren van elke sfeer, waardoor een harmonische ontplooiing wordt
tegengehouden. Normatief gezien is de mens sinds de zondeval decadent en is verder
slechts sprake van nuanceverschillen binnen het door dit begrip aangeduide. Liever
noem ik derhalve de bovenomschreven mentaliteit ‘primitief’. Te liever, daar zij de
kenmerken vertoont welke Van der Leeuw typerend acht voor de primitieve
geestesstructuur. De primitief namelijk kent, met de Westerling vergeleken een
aanmerkelijk kleiner distantie tussen subject en object, hetzelfde tussen subject en
subject, als ook tussen object en object, ‘voelt’ voorts een fundamentele identiteit
tussen voor het moderne besef gescheiden wezens. (Met het oog op dit laatste is de
visie van het existentialisme een bijkans onovertrefbaar specimen van ‘Westerse’
mentaliteit).
Vanuit rationalistisch standpunt is deze terugkeer tot het primitieve dus inderdaad
als ‘verval’ (decadentie) te beschouwen, doch vanuit irrationalistisch standpunt is
de rationalisatie van mens en maatschappij evenzeer verval. Een Christen kan er dan
ook m.i. verkeerd aan doen ach en wee te roepen over het primitief karakter van onze
tijd, daar het een rationalistisch absolutisme kan zijn, dat hem de klacht ingeeft.
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En, Goddank, gaat het Christelijk geloof niet restloos op in rationalisme, noch in
irrationalisme, noh ook in het ‘harmonisme’ met zijn ideaal van de voorbeeldig
geïntegreerde persoonlijkheid.
‘Gevaarlijk’ alS verleiding voor ‘zwakke broeders’ (die het door onze bijzondere
tijdgeest toch al zo moeilijk hebben, nietwaar?) acht ik deze bundel dan ook niet. Zij
is niet gevaarlijker dan het narcisme van A. Roland Holst of de mystiek van
bovengenoemde Platonici. Alleen zijn de epigonen van De Vries ongenietbaarder
dan die der bewustzijnsdichters, daar irrationele elementen nu eenmaal moeilijker
op hun juistheid te controleren zijn dan rationele. (Men leze er eens de artikelen van
Hendrik de Vries in ‘Critisch Bulletin’ op na, waarin hij Diels, Schuur, Voeten plus
Den Brabander van zich of schudt!)
De enige zelfstandige figuur naast Hendrik de Vries, die waardevol materiaal aan
het collectief onbewuste ontleent en dat in aanvaardbare verzen aanbiedt, is de jongere
Leo Vroman.
En mocht men mij nog willen vragen naar de ‘bruikbaarheid in de gemeente’ (O,
onwaardeerbaar criterium!) dan zou ik willen antwoorden: Onze literaire dominé's
zullen na een confrontatie met ‘schaduw’ en onbewuste daemonenrelieken eens
heerlijk ‘ontdekkend’ kunnen gaan preken, bij voorbeeld over de laatste vraag en
antwoord van Zondag 2. Alleen vraag ik mij af, of ze er nog zijn, die fijnzinnige
heren. Ik hoor namelijk steeds minder citaten van Kloos uit pastorale mond. De
herder en leraar die met onze tijd meegaat schijnt voorzien te moeten worden van
het epitheton ‘psychologisch’. Ook een afkeurenswaardige eenzijdigheid natuurlijk,
maar ja, laten wij of wachten. Misschien maakt Hendrik de Vries nog een kans. Ten
einde deze voor hem te vergroten mag ik hem wellicht hierbij aan de eerwaarde heren
voorstellen met zijn meest ‘positieve’ vers, ontleend aan zijn ‘Capricho' s en
rijmcritieken’, waarin hij als ‘verdediger des geloofs’ optreedt tegen een de dorpse
kerkgang belachelijk makend sonnet van Gerard den Brabander (uit liens ‘Gebroken
lier’). Let u op: die beide eerste ‘rare’ regels zijn van Gerard.
‘De mannen duiken eerst in 't urinoir:
Het water mocht hen bij de preek verrassen’.
- Ja, Gerard: zulke dingen zijn wel waar
En 't schilderij mag soms wat raar zijn... maar
't Is daarom dubbel nodig: op te passen
Dat men toch ééns de ziel ervaar,
Geen ander hinder door grimassen,
Noch eeuwig blind zich staar
Op kladden en op krassen.
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Peter v.d. Braken
Eenvoudig lied
'k Zou willen, dat ik vleugels had
en dat ik vliegen mocht...
Ik scheerde over dorp en stall,
lijk het mijn hartje docht;
en rustte ik hier, aldaar een wijl,
op toren, mast of kerk,
dan had ik snel mijn liedje veil
en lachte om aller werk.
Dan zong ik van de lentezon
en van de sterrennacht.
En elke dag, die ik begon,
werd zingend doorgebracht.
En zwerven zou ik overal.
Naar waar? Ik weet het niet.
Vernachten zou'k in bos en dal,
met vreugde en verdriet.
Of: zonder deze? Ach! wie wéét,
wat ik al zwervend vond?
Misschien wel werd mijn lied een kreet,
die God alleen verstond.
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Peter v.d. Braken
Mijn schemel en ik
Vlag aan de hemel.
Vendel van vuur en goud.
Hoor, hoe mijn stoere schemel
rent door het woud.
Ziet, hoe zijn kloeven slaan
gensters, fel en koud.
Wel is zijn stampend staan
mij vertrouwd.
Vier ik de teugels, vrij
draaft hij dan weg.
Dwars door de zwarte hei,
dwars over sloot en heg.
Waar zal ons leger zijn
in deze nacht?
Wat lokt de verre schijn?
Wie houdt er wacht?
Is daar het bed gespreid,
voor jou en mij?
Worden wij daar gewijd
in witte pij?
Een, die de hoefslag hoort,
is als een vrind,
die aan de open poort
ons wacht... en vindt.
Voort, naar de einder toe;
daar drukt de nacht
daags moede ogen toe
in louter pracht;
dekt ons de donzen vacht
van 't scheidend licht.
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In onze ogen lacht
zacht Zijn gezicht.
Hij wenkt met milde hand
era zònder woord
brengt Hij ons naar het land,
dat Hèm behoort.
Heeft Zijn verdroogde mond
stil ons gekust,
dan neemt de zwarte grond
ons in Zijn rust.
Vlag aan de hemel!
Vendel van gloed en goud!
‘Hij’ is 't, die van mijn schemel
de teugels houdt.
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J. van Doorne
De martelaar spreekt:
Wie ben ik, Heer, dat Gij mij tot
het martelaarschap verheft?
Neem dit mij af. O God, ik ben
een pijl die 't doel niet treft.
Ik ben een rank die zonder vrucht
zijn lover spreidt in 't licht;
een lege bedding, weerlichtloos
onder Uw bliksemschicht.
Waarom dan, Heer, verleent Gij mij
zo kostelijke kroon?
Hoe vrees ik dit. O God, ik ben
te klein voor zulk een loon.
Geef, dat ik in 't verborgen sterf:
mij past geen vuren kleed.
Was ik het niet, die slechts uit plicht
aan Uw bevel voldeed?
Heb ik wel ooit mij gans en al
met wat Gij wilt vereend?
Wie ben ik dan, dat Gij aan mij
zóveel gena verleent?
Wat zocht mijn liefde anders dan
wat Gij hebt overmocht?
En waar de schat is, is het hart.
Maar Gìj hebt mìj gezocht.
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't Is al genade wat Gij doet:
de pijl trilt in de roos,
de late vrucht bloost in het licht.
O blijdschap eindeloos!
Laat dan mijn vlees de laatste pijn
niet achteloos doorstaan,
opdat geen trots wanneer ik sterf
mijn glorie zal verstaan.
Want U zij alle eer. De lof
zij U slechts toegebracht.
Ik leef, doordat ik sterf in U,
Lam, staande als geslacht.
Ach Heer, ach, woorden zijn de as
van 's harten laaiend vuur.
Gij hebt mij lief. Dat is genoeg.
Niet mijn, Uw is dit uur.
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Vluchtige notitën
Het altijd actueele
In het tijdschrift ‘Libertinage’ heeft de dichter H.A. Gompertz een interessant artikel
geschreven ‘Het gevaarlijk Tevroeg’ (blijkbaar als toespeling bedoeld op Vestdijks'
Eeuwig Telaat), waarin hij o.a. afrekent met de redeneering, dat men zich wel met
de politiek moet bemoeien, omdat ze zich anders met ons bemoeit. ‘Wat gaat het mij
aan,’ zoo vraagt hij, ‘wie of wat zich met mij bemoeit?’ De politieke fanatici zijn,
volgens hem, misschien wel geïrriteerd omdat anderen intusschen ‘naar de zee zitten
te staren of hun meisje kussen’. Ik zou de dichter Gompertz willen karakteriseeren
als iemand, voor wie, evenals voor zijn geestelijke vader Ter Braak, alle standpunten
verouderd zijn. Hij spreekt zelfs van de ‘ouwe koek’ van het existentialisme. Hij
doet mij denken aan een acrobaat, niet een koorddanser (dat is een te rechtlijnige
gedachte), maar zulk een, die door bliksemsnel heen en weer springen, zich op
rollende ballen in evenwicht houdt.
Ook de primitieven hebben hun politiek, in de tegenwoordige wereld echter hebben
staat en maatschappij zooveel macht over de individuen gekregen, dat men geen stap
kan doen, of men bevindt zich reeds midden in de politieke situaties of men in Londen
zit of op Haïti. Men kan er wel met de rug naar toe gaan staan, maar om een andere,
ook reeds tot gemeengoed versleten wijsheid te debiteeren: door niet te handelen,
handelt men ook en door niet te stemmen stemt men evengoed. En wat meer zegt,
men draagt er ook de verantwoording voor. Dat de dichter Gompertz naar de zee kan
staren (wat inderdaad een conditio sine qua non van het dichterschap is) heeft hij te
danken aan een bepaalde politieke situatie. Heeft hij daar zelf niet voor gezorgd, dan
hebben anderen het gedaan en of hij wil of niet, is hij hun schuldenaar (wij worden
vaak zonder ons toedoen schuldig).
Om rustig naar de zee te kunnen staren, zal men eerst de politiek moeten veranderen
van machtsapparaat van een systeem tot instrument van een gemeenschap. Dat zal
men echter met staren wel niet gedaan krijgen.
‘Maar’, zoo laat Gompertz z'n staarder zeggen, ‘ik ben inzet in een spel, waarbij
deze dingen nu eenmaal hooren,...... als de Dood mij grijpt, wel dan heb ik tenminste
tot het laatst gedaan, wat ik wilde: gestaard of gekust’. Ziehier een vorm van
humanisme, dat zichzelf voor de gek houdt. Dat iemand uit reactie zoo spreekt, uit
dépit tegen een wereld, die zelfs z'n hartslag zou reglementeeren, als ze daartoe de
kans kreeg, is begrijpelijk, niet, dat hij het als een serieus alternatief stelt. Tagore
schrijft in een zijner gedichten, dat het zijn wensch is: ‘dronken te zijn en naar de
haaien te gaan’. Dat zegt men op zoo'n moment met z'n heele ziel en een dichter, die
deze menschelijke en dichterlijke stemming niet kent, is misschien, om met Goethe
te spreken: ‘ein trüber Gast’. In werkelijkheid is het niet zoo gemakkelijk, om naar
de haaien te gaan; als levensprogram is het veel moeilijker, dan een gedicht over de
haaien te schrijven. Maar, zal iemand zeggen, voelt u dan niet, dat 't hier een boutacde
betreft, een boutade op het politiek dilettantisme van intellectueelen, in casu van
litteratoren? Dat geloof ik toch niet, want wat is een boutade? Het is de humor van
iemand, die ingezien heeft, dat de genade geen levensrecht is, maar de keerzijde
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van een levensplicht, de plicht o.a. om zich met de politiek te bemoeien. Staren naar
de zee kan niet een bedrijf zijn, dan ware de aardigheid er af, het kan slechts een
verpoozing zijn, ook voor een politicus zonder partij.
J.A.R.

Het weert om.
Charlientje komt voor me staan. Ze heeft een vingertje van haar linkerhand geheven
ter hoogte van haar hoofd. Het weert om, zegt ze en ze heeft gelijk. Een langdurige
donderslag is bezig uit te rommelen. Maar voordat de natuur hiermee gereed is heft
Charlientje het vlaggetje, dat ze in haar rechterhand draagt, reeds weer omhoog en
ze gaat door met in haar eentje, om de tafel heen, een optocht te vormen. Het is een
verkiezingsoptocht. Ze heeft er een half uurtje geleden één, en nog wel van de
communisten, voorbij ons huis zien gaan. Dat ze juist een vlaggetje de hand heeft is
een gevolg van het feit, dat vandaag Prins Bernhard jarig is. Ze zingt bij haar
omwandeling met de dreigendste stem, die ze op kan zetten: stille nacht, heilige
nacht, het versje, dat ze het beste kent. Ze houdt haar buikje vooruit en heeft de
wenkbrauwen gefronst. Ik sla het schouwspel gade en krijg er een eigenaardig
ongerust gevoel van. Het heeft alles bij elkaar iets van een film van Sartre of van een
schilderij van Picasso. Het kind heeft gelijk. Het weert om. En daarom stem ik Tilanus.
Zou men kunnen zeggen. En zegt het ook. En moet men misschien wel zeggen. Het
weert om en daarom stem ik Stalin. Die millioenen eens zaligen zal, zingt Charlientje.
Kind, kind. Er valt weer een donderslag langs de dreigende lucht en Charlientje komt
naar me toe met gezakte vlag en geheven vinger: Het weert om. Ik geef geen
antwoord. Het weert óm, zegt ze, het weert ohhom. Non, nou. Niet dreinen. Goed,
het weert em, maar het weert niet ohhom. Dat is ook een kant van de zaak. Het weert
gewoon om en daarom stem ik Vorrink. Zou men kunnen zeggen. En zegt men ook.
En moet men misschien wel zeggen. Onweer is een natuurverschijnsel. Charlientje
houdt allang weer optocht en ze zingt nu, even dreigend, van Sinterklaasje
rom-bom-bom. Het weert ohhom en daarom stem ik Marshall. Zou men kunnen
zeggen. Enz. Het is maar, dat men de dingen zo moeilijk uit elkaar kan houden.
Charlientje zou Jan Schouten kunnen zijn met haar: het weert om. Hij houdt niet op
hetzelfde te zeggen en ik denk dat hij ook bereid is er Kerstliedjes te zingen. En
Sinterklaasversjes evengoed. En denk niet, dat ik dit in hem misprijs. Want hier
liggen tenslotte de grondslagen ener Christelijke politiek. Als ik eerlijk ben meet ik
zeggen, dat ik wel graag of zou willen van het wacht betrekken ergens bij en dammen
opwerpen ergens tegen. Ik kan er niet goed tegen als ik op verkiezingsbiljetten zo'n
keurig nette en geciviliseerde arbeider met een stoer, kernachtig en open gezicht in
de stralende toekomst van het socialisme zie kijken, maar ik kan het evenmin hebben
als ze op andere biljetten van die reusachtige dammen tegen het communisme
opwerpen. Dat arbeidersgezicht is een theatergezicht en die dam is een theaterdam.
Wat is eigenlijk Het Beginsel? Het weert om, en eigenlijk moesten we bij onze
optochten Kerstliedjes zingen. Want er is uit 's werelds duistre wolken... Niet waar?
Waarmee niet ontkend is dat bedrijfsorganisatie of inkrimping van de bureaucratie
belangrijk is. Ze behoren echter niet bij de te zoeken maar bij de toegeworpen dingen,
door welke laatste vrijwel alle verkiezingscampagnes worden beheerst. Stemt
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K.v.d. Tuin en dan... hou je hand of een zak of een schort op want er wordt je van
alles toegeworpen. Daarom vind ik die Kerstliedjes van Charlientje nog niet zo dwaas.
Want me dunkt hier ligt Het Beginsel. En het lijkt me nogal verdrietig dat de wervende
kracht van de Sinterklaasliedjes hoger wordt aangeslagen.
Charlientje zingt trouwens al lang niet meer. Ze staat voor de tuindeuren te kijken
hoe de bui zich in regen en hagel ontlaadt. Haar handjes met het vlaggetje houdt ze
op de rug. Als er weer een donderslag komt draait ze zich om en komt bij m'n knie
staan. Het weert om, zegt ze ernstig. Ja, zeg ik. Want daar gaan we samen van uit.
Het is me je weertje wel. Maar wie zal ik stemmen, Charlientje? 't Is duidelijk, dat
we met twee zetels geen dammen opwerpen, wachten betrekken of rechte koersen
gaan varen. We kunnen ook het weer niet veranderen. Wees gerust, mijn kind, als
het zover is zal ik mijn vaderlandse plicht weten te vervullen. Ook zal ik op de avond
van die dag met rooie oortjes bij de luidspreker zitten. Ik gun de een de winst en de
ander de debacle. En dan de volgende dag kunnen we de dam opstoken en de stoere
arbeider afschminken. Zing nog een versje kind, een versje over Het Beginsel. Want
dit is 't wat wij nog behouden: het liedje van verlangen.
v.d. S.

Groote gedachten
Er is gezegd (door Rathenau), dat groote gedachten op straat liggen, voor 't grijpen
zou men zeggen. Het gaat er dus maar om, ze op te rapen. Maar dan blijken ze
plotseling zoo zwaar, dat een schier bovenmenschelijke kracht noodig is, ze in
beweging te brengen.
J.A.R.

Dichters
Men vertelt van de bekende staatsman Von Stein uit de Napoleontische tijd, dat enkel
z'n tegenwoordigheid al de arbeid van zijn medewerkers kon doen gelukken. Zoo is
het in zekeren zin ook met de groote dichters; hun gestalten (Don Quichote, Antigone,
Tijl Uylenspiegel) zijn eigenlijk volksverbeeldingen; het dichterlijk vermogen eerst
brengt, als een geestelijke wichelroede, deze latente verbeeldingen aan het licht.
J.A.R.

Droom, en liefde
Degene, die gezegd heeft, dat droomen bedrog zijn, droomde zelf, maar slechts een
helderziende kon beweren, dat de liefde blind is.
J.A.R.
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Kritieken
Romans en novellen
Oscar Wilde, Het granaatappelhuis. Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Voor wie van Oscar Wilde de brilliante humor van zijn toneelstukken kent is het
bijna onbegrijpelijk, dat hij ook deze fijnzinnige, maar hier en daar toch min of meer
sentimentele sprookjes geschreven heeft. Ze zijn bewonderenswaardig door stijl en
compositie en ook wel treffend van gedachte, de doorlichte klaarte van Andersens
sprookjes missen ze echter.
Liana van Oosterzee gaf ze een prachtige Nederlandse vertaling. De illustraties
vind ik minder gelukkig; ze doen een (vergeefse) poging om dit in 1892 voor het
eerst verschenen boekje ‘modern’ te maken. J.M. Vr.

Hans Nesna, Troebel water. Roman van de binnenvaart. Uitg. Scheltens
en Giltay. Amsterdam.
Het tweede deel van Hans Nesna's trilogie over de binnenvaart heeft mij meer geboeid
dan het eerste. Dat komt waarschijnlijk doordat de problemen naderbij gekomen zijn.
Het schippersleven van de laatste jaren voor de oorlog tot het begin van het verzet
wordt in dit boek met liefde en warmte beschreven. Zelfs de figuren van de beide
N.S.B.-ers blijven menselijk, dus meelijwekkend.
Dit tweede deel kan een op zichzelf staande roman genoemd worden - en een in
vele opzichten goede roman - maar er blijven toch nog enkele vragen open tot de
afsluiting, die het derde deel van de trilogie brengen moet.
J.M. Vr.

Louise Jordan Miln, Rijst. Uitg. De Kern, Den Haag.
Deze roman over China van Mrs Miln - een Amerikaanse, door huwelijk Engelse
geworden - verdient minstens evenveel aandacht als de beroemde boeken van Pearl
Buck. Beschreven wordt het harde leven van een boerenvrouw, een doodarme
weduwe, die na de dood van haar man nog een kind ter wereld brengt, een meisje.
Zij is moedig genoeg om de geweldige teleurstelling, die de geboorte van een meisje
voor iedere Chinese moeder betekent, te boven te komen. Haar leven, dat eigenlijk
geen betekenis meer heeft, nu haar geen zonen meer geboren zullen worden, wordt
één voortdurende toewijding aan het dochtertje. Het enige wat zij voor zichzelf
verlangt is: rijst; eenmaal in haar leven wil zij het voedsel der rijken eten. De
vervulling van deze wens, waarvoor de dochter zoveel heeft opgeofferd, wordt voor
moeder en dochter allebei een erbarmelijke teleurstelling, maar toch een
levensbekroning.
Een boek dat men geboeid en bekoord kan lezen, maar dat wel wat al te gemakkelijk
doet vergeten, hoe verschrikkelijk het eigenlijk is, dat zoveel millioenen mensen in
zó grote stoffelijke en geestelijke armoede moeten leven en sterven.

Ontmoeting. Jaargang 2

De uitstekende vertaling is van Co Kars.
J.M. Vr.

Jef Last, De vliegende Hollander. Tweede omgewerkte druk. Uitg. N.V.
De Arbeiderspers. Amsterdam.
De figuur van de Vliegende Hollander, afkomstig uit een bijgelovig zeemansverhaal,
heeft zich in de literatuur ontwikkeld tot het zinnebeeld van de zijn Schepper
trotserende opstandige mens. Door zijn eigen halsstarrigheid komt kapitein Van der
Decken onder de vloek, dat hij tot de Dag des Oordeels op zijn schip over de zeeën
zal moeten rondzwerven, zoals Ahasveros, de Wandelende Jood, tot in eeuwigheid
de landen der aarde doortrekken moet. Het Vliegende Hollander-verhaal en het
verhaal over de Wandelende Jood brengen allebei, binnen aardse en tijdelijke
verhoudingen, Gods eeuwige straf over de menselijke zonde in beeld. De kunstenaars,
die zich met deze thema's bezig houden, komen dus voor het probleem te staan: is
er verlossing mogelijk voor een groot zondaar als Ahasveros, als Van der Decken?
Kapitein van der Decken uit de roman ‘De Vliegende Hollander’ van Jef Last is
niet helemaal de gebruikelijke figuur van de Vliegende Hollander. Hij is niet zomaar
een overmoedige spotter of een God en men-
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sen trotserende halsstarrige; hij is de strijder tegen ieder onrecht en elke
onderdrukking, de mens, die het waagt, als Job en Jacob, met God Zelf te rechten en
te vechten. Gebruikmakend van een versie van het verhaal, die de Vliegende Hollander
toestaat in iedere eeuw één jaar aan de wal door te brengen, geeft Jef Last Van der
Decken en zijn manschappen een aandeel aan iedere revolutie, die de geschiedenis
van de laatste eeuwen gekend heeft, o.a. aan de worsteling van Cromwell tegen Karel
I, aan de Franse en de Russische revolutie. ‘Telkens schijnt het of de revolutie
zegeviert, maar telkens wordt ook de oorspronkelijke overwinning door een nieuwe
tyrannie gevolgd, die de Hollander dwingt opnieuw de vaste wal te verlaten’.
Als ‘bijfiguren aan de wal’ treden op: een meisje, dat in de verschillende tijdperken
onder verschillende namen (Mirjam, Marianne, Maroesja) de Vrijheid symboliseert
en een jongen (Dave, Jean, Iwan), die de strijdbare Liefde belichaamt. Jonathan, de
scheepsjongen kiest tenslotte partij voor Iwan en tegen Van der Decken. Dan komt
de bevrijding: het spookschip lost zich in de golven op. En Jonathan hoort, dat aan
Van der Decken, een groot en rechtvaardig mens, het enige ontbrak, dat werkelijk
onsterfelijk is: de liefde. Het is niet nodig hier uiteen te zetten, dat de oplossing voor
het probleem van de verlossing van de zondige mens, die in Gods Woord wordt
aangewezen, oneindig hoger, dieper en wijder is dan deze door menselijke fantasie
gevonden bevrijding van de zondevloek.
De roman van Jef Last voegt aan de overgeleverde stof enkele voor de literaire
ontwikkeling van de Vliegende Hollander-figuur merkwaardige nieuwe elementen
toe. Als bezwaar tegen de bewerking, die immers een roman-bewerking is, moet
echter genoemd worden, dat in feite Jonathan de hoofdpersoon is en dat Van der
Decken bijna even schimmig blijft als de bijfiguren.
En verder zijn de verschillende episoden teveel losse fragmenten gebleven, terwijl
de roman nu eenmaal eenheid van handeling eist. Het omvatten van een tijdsruimte
van eeuwen binnen de eenheid van handeling van het verhaal is technisch misschien
wel de grootste moeilijkheid, waarvoor de Ahasveros- en Vliegende
Hollander-verhalen de bewerkers stellen. Onoverkomelijk is deze moeilijkheid
evenwel niet. Dat heeft de enkele jaren geleden verschenen Vliegende
Hollander-roman van P. Verhoog aangetoond.
J.M. Vr.

Alfred Neumann, Het waren er zes. Vertaling C.C. Bender. Uitg. Allert
de Lange, Amsterdam. 1947.
In de bezettingstijd hebben we zo terloops gehoord van onlusten onder de studenten
in München, van het Duitse verzet. Dat verzet was naar veler inzicht miniem en
vruchteloos. De titel van deze roman schijnt dit te bevestigen. Maar als in de aula de
executie van de eerste zes wordt bekend gemaakt, vallen door de luchtkokers bij
honderdtallen biljetten in de zaal en van het dak op straat. De S.D. weet de daders
dadelijk te arresteren: het waren er zes. De eerste zes zijn voortrekkers geweest. Naar
het woord van hun aanvoerder, de professor in de criminele psychologie,
vertegenwoordigen zij de anderen, tot 6 millioen toe. Even als het getal is de
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vruchteloosheid van het verzet maar schijn. Er is een doelmatigheid die boven succes
uitgaat, de gerichtheid van de geest.
Deze aangrijpende roman maakt duidelijk, wat het gemeenschappelijke geweest
is in het verzet in de onder de voet gelopen landen en in Duitsland zelf. Er is verschil.
De verhouding, het krachtenveld is anders geweest. Wie op totalen en resultaten let,
kan het Duitse verzet verwaarlozen. Maar die zal zich afkeren van alles wat oorlog
en verzet heet.
Wie beseft wat de inzet is geweest, zal in dit boek de heerlijke bevestiging vinden
van de zaak waarvoor hij gestreden heeft en nog strijdt, zij het op andere manier.
De zes mensen, vier mannen en twee vrouwen, die het opgenomen hebben tegen
de overmachtige, genadeloze vijand, zijn niet tegelijk gestart. Twee zijn frontsoldaat
geweest en Stalingrad heeft het moment betekend van hun tegengerichte activiteit.
De professor en zijn vrouw hebben al voor '40 de geboden kans tot emigreren laten
voorbijgaan, omdat in Duitsland zelf hun taak lag. Het jonge meisje is bij alle
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innerlijke afkeer en heldhaftige tegenstand de weg door B.D.M. gegaan tot zij met
haar broer, de frontsoldaat, eerder nog dan hij, het Neen heeft leren zeggen.
De meest opvallende figuur is haar verloofde. Zijn verzet heeft gestalte aangenomen
in zijn lijfelijk bestaan. Hij heeft de gave, het niet willen over te brengen op zijn
lichaam. Opgeroepen voor de dienst is hij veranderd in een soort hout, ongevoelig
voor alles wat van buiten komt, mishandeling, verschrikking of een appél op zijn
normaal redelijk inzicht. Eigenaardig is de symphatie die dit niet als zodanig herkende
verzet wekt tot bij de Nazi-bonzen toe. Hem willen zij behouden, gebruiken voor
hun doel. Maar zijn neen is ondubbelzinnig. Het is weer een neen van de daad. Even
zonder toezicht gelaten, hangt hij, de gelovige katholiek, zich op in zijn cel. Dat is
voor hem de enige weg om bij de andere vijf te komen. Deze bizondere mens spreekt
in de rechtzaal ook het beslissende woord. Zijn laatste woord is over de nacht die
Duitsland zal ingaan, over de jaren van boete die komen. Hij strijdt tenslotte niet
meer met de tyrannieke staat. Ziet hij de Nazi's als verwoesters, hij is niet meer dan
een verwoeste verwoester. In hem, die wilde sterven op de grens van dag en nacht
voor het Duitse volk, gaan nacht en dag zich scheiden, anders dan hij verwacht heeft.
Nacht: het hier en nu en daarna, jaren lang. De dag: het eeuwige leven. Haarscherp
is hier de levensvraag voor de Duitser geformuleerd: solidariteit in de schuld.
Neumann's roman is het sterkst, waar ze het leven van de daad beschrijft. Zijn
kracht ligt in de handeling, in het reageren van de handelende en niet meer kunnen
handelende personen. Waar hij ideeën typeren wil of mensenlevens samenvat, wordt
het verhaal soms verward en, zij het zelden, goedkoop. Een duidelijke inzinking
betekent m.i. het proces, de beschrijving van de Nazi-rechters. Spot en bitterheid
verleiden de schrijver hier tot caricaturen die alleen gedekt worden omdat men van
die kant nu eenmaal alles verwachten kan. Het fantoom Nazi is nog steeds onbenaderd,
onmogelijk als partner in een Auseinandersetzung. De motieven van de verrrader
Vierck, collega van de professor, zijn niet duidelijk en voor het Hof afkeurenswaardig.
Maar ze zijn even onduidelijk en onbegrijpelijk voor de lezer. Kan iemand als Vierck
zo stompzinnig zijn?
Met dat al rijst deze roman boven het tekort uit. Ook de slordige, al te haastige
vertaling verminkt het geheel niet. Er zijn misschien zakelijker documenten mogelijk,
in zijn menselijkheid is Neumann's werk moeilijk te vergelijken. Zijn waarde ligt,
boven litteraire verdiensten, in het ‘Opdat wij niet vergeten’, echter gezuiverd van
haat en wrok: een duidelijke wegwijzer in een donkere toekomst.
Ou.

Ethel Mannin, Idylle in de Dauw. Satire bewerkt door Beatrice Willing.
Uitg. De Driehoek, 's Graveland, '48.
Een jonge Fransman maakt een vacantiecursus mee van een gezelschap vegetariërs,
die natuur en geest op hun manier zwijmelend vereren. Hij hoort in dat gezelschap
natuurlijk niet thuis, heeft ‘gezonde’ opvattingen, maar blijft er desondanks en houdt
een lezing waarin hij die opvattingen verkondigt. Dit gegeven zou een prachtige
gelegenheid tot satire bieden, wanneer de lezer in de huid van de Fransman kon
kruipen - er is overigens ruimte genoeg - en echt kwaad kon worden op de
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natuur-en-geest-vereerders. Maar deze maniakken zijn niet belangrijk genoeg om er
kwaad op te worden en de Fransman mist nu eenmaal vlees en bloed ondanks zijn
liefde daarvoor. Nù staan de zaken zo dat de schrijfster meer dan eens voorwerp van
satire voor haar lezers zou kunnen worden.... wanneer ze in dit boekske maar
belangrijk genoeg was. Al met al een mistige affaire. De uitgever heeft gezorgd voor
een motto: du sublime au ridicul il n' y a qu' un pas. Maar als ik passages lees als op
blz 28 en 29, ach arme, het mes snijdt naar twee kanten.
Ou.

Agaath van Ree, Bronsdale, het nageslacht van den Phoenix. Uitg. Holland,
Amsterdam.
Agaath van Ree, de schrijfster van ‘Land zonder einder’ en ‘De inzet’, schrijft een
uitstekend, vaak verrassend, beeldend proza. Zij heeft stijl, zoals elke ras-auteur stijl
heeft. Haar boek ‘Bronsdale’ handelt over een Nederlands, aristocratisch koop-
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lieden geslacht, waardoor een merkwaardige onburgerlijke ader loopt: sommige
leden bezwijken voor de verleiding, hun deftig, weelderig milieu te ontvluchten en
een avontuurlijk bestaan te leiden. Dit avontuur vindt de een in het circusleven, de
ander in Amerika, en de hoofdpersoon van het boek, de historicus Caspar, de
intellectueel van de familie, in de wetenschap. Zijn familie leeft bij haar eigen
grootheid, bij burgerlijke zekerheden en traditie. Zij stoot de ‘vreemde’ elementen
niet uit: ook déze blijven èn voor zichzelf Brondale's, èn voor de familie, wier zuil
het sierlijk ornament niet behoeft te schuwen.
God, wie en wat is Hij? Hij is de zekerheid, behorende bij het stijlvolle sterfbed.
Hij is de lege schaal, waaruit het kuiken kroop van de verwaterde, vooral voorname
religiositeit, door de Bronsdale's ten onrechte en onbewust voor geloof aangezien.
Kuiken? Neen, Phoenix. Want er is een familie-legende. Deze behelst, dat de eerste
Nederlandse Bronsdale uit Vlaanderen hierheen is gevlucht, nadat zijn vader op de
brandstapel zijn geloof beleden had. Het ketterskind, de zijn adel formeel verloren
hebbende ‘eerste’ Bronsdale wordt als de Phoenix gezien: hij is symbool en vrijbrief,
voorvader en type.
Maar de historicus Caspar heeft minder belangstelling voor de zoon dan voor de
vader. Wat is zekerheid? En Caspar gaat, gedreven door onrust, op zoek naar de
martelaar. En dan komt hij tot de ontdekking, dat die stamvader alleen maar Bronsdale
heet, doordat hij een poos in een schuur van het aldus genaamd kasteel gewoond
heeft. De ouders van de Phoenix waren niet veel meer dan horigen. Maar wat erger
was: zij waren broer en zuster en werden beiden om hun bloedschande verbrand.
Caspar verzwijgt dit voor de familie; hijzelf wordt er zeer sterk door geschokt.
Hij, die de rust van zijn geslacht als voos, en de onrust als gevaarlijk heeft leren
kennen, en tenslotte ook nog de mythe verloor, hij leert beseffen, dat, zo een mens
niet wedergeboren wordt, hij het Koninkrijk Gods niet zal ingaan. Niet alleen Caspar,
ook andere Bronsdale's vinden de zware weg terug, die immers een weg vooruit is.
Tegen een van hen zegt Caspar in gedachten: ‘Ga voort Thijs.... er is éénmaal bloed
gezweet voor ons allen.’
Al wordt Christus' Naam er niet in genoemd, dit boek is toch een diepchristelijk
boek: het rekent af met alle heidense trots van het bloed, van het edel geslacht, van
de sterke, vorstelijke mens. En dat niet alleen: het belijdt ook, dat de doem te ontgaan
is, dat er een heden van genade voor ieder door God gegeven wordt.
Wat een prachtig gegeven: de bloedtrots van een geslacht, ontsproten aan
bloed-schande! En dan beide teniet gedaan door 't geloof aan het Goddelijk Bloed.
Dat de auteur de nuchtere, alle geslachtstrots aantastende gedachte: ‘een geslacht
bestáát eigenlijk niet’, de compositie niet heeft laten beïnvloeden, is jammer.
Jammer is ook, dat het motief van de bloedschande op een onduidelijke en daardoor
pikant aandoende wijze wordt verwerkt in het tekenen van de groeiende
liefdesverhouding tussen Caspar en zijn nichtje Cile. Het is te begrijpen, dat Caspar
een ogenblik parallellie heeft gezien, maar dat deze schijnbare overeenkomst zó grote
remming zou hebben veroorzaakt bij een nuchter denkend mens als Caspar lijkt mij
verre van waarschijnlijk! Caspar en Cile's huwelijk, dat in de compositie, naar 't
schijnt, de verzoening verbeeldt, is juist de zwakke stee in de compositie. Want God
heiligt geen bloedschande, en zo er iets daarvan in dit huwelijk was, het had nooit
gesloten mogen worden. Zo het er niet in was, het motief had niet mogen meedoen,
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want de overwinning op de gedachte eraan zou niet een daad van geloof in engere
zin zijn, maar een zaak van gezond verstand.
Al met al is ‘Bronsdale’ een uitnemend geschreven roman, die door stijl,
milieu-tekening (géén boeren of dominees), gegeven en uitwerking een grote aandacht
verdient.
J.v.D.

Rogier van Aerde, Stenka Razin. Urbi et Orbi, Amsterdam 1948.
Het boek geeft het verhaal van de opstand onder de Don kozak Stenka Timofejewitsj
Razin tijdens de regering van Tsaar Alexej Tisjaisji in de tweede helft der zeventiende
eeuw, een der donkerste tijdperken
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uit de Russische historie. De inleiding tot de roman geeft een beknopt doch zeer
belangwekkend overzicht van de geschiedenis van ‘moedertje Rusland’ gedurende
de voorafgaande eeuwen.
De feitenkennis van de schrijver is voor zover wij kunnen beoordelen zeer gedegen
en moet een omvangrijke voorstudie noodzakelijk hebben gemaakt.
Rogier van Aerde is een laatbloeier der romantiek. Deze kenschetsing zou kunnen
worden aangevuld met de volgende precisering: Het boek is een nakomer doch zou
in de bloeitijd der romantiek zonder voorbehoud een meesterwerk kunnen worden
genoemd. Het is echter - we zijn geneigd te schrijven ‘helaas’ - geschreven nadat
twee wereldoorlogen literaire smaak en inzichten ingrijpend beïnvloed hebben.
Ondanks de voortreffelijke kwaliteiten overvalt ons een zekere vermoeidheid tijdens
het lezen der vierhonderdvijftig pagina's. Schrijft Rogier van Aerde in gedragen stijl,
dan is hij juist iets te gedragen, beschrijft hij de menselijke hartstochten, menselijk
leed of menselijke vreugde, dan geeft hij die weer in bewoordingen die juist iets te
hartstochtelijk, te lijdend of te verblijd aandoen. We kunnen ons niet ontworstelen
aan de idee dat al het aangrijpende, al blijft het nog zo aangrijpend, door v.A. is
gesublimeerd tot kunst. Het diepmenselijke, het allermenselijkste is niet te voorschijn
gekomen. De horizontale verhoudingen (mens-mens) beter dan de verticale
(God-mens). Deze laatste correlatie is zelfs gebrekkig benaderd en aan de biografie
van een Christen mogen we toch zeker de eis stellen dat ook deze belicht wordt.
Ongetwijfeld speelt ons bij het neerschrijven van dit oordeel de kennis van het werk
van Dostojefski parten. ‘Stenka Razin’ wil volgens het stofomslag de geschiedenis
van Rusland zelf geven. D. leerde ons eveneens Rusland kennen en hij deed dit door
ons een blik te gunnen in de Russische ziel, waarin we de Westerse weerspiegeld
zagen. Ze kwam Rusland zeer nabij. v.A. is er niet in geslaagd op soortgelijke of
andere wijze de afstand te overbruggen. We blijven ons in ons Holland van heden
veilig voelen.
De uitgever heeft nog niet kunnen breken met de sedert lang nagenoeg geheel
overwonnen gewoonte het recensie-exemplaar door een ontsierend stempel als zodanig
aan te duiden.
J.E.N.

H. van Grevelingen, Spel zonder inzet. N.V. Internationale Uitg. Mij. Het
Wereldvenster (Witte Ravenreeks no. 2) Amsterdam z.j.
Een posthume uitgave van een op 39 jarige leeftijd overleden begaafde auteur. Een
roman over ‘de weg terug’ van een, die na de oorlog, met het gewone leven weer in
het reine moet komen.
Het milieu is dat der half-zachte artisten, waar de nodige tucht over het leven zoek
is.
Van Grevelingens stijl is zeer beheerst, zonder literaire franje. Zijn proza is
beeldend in de goede zin van het woord.
In het nagelaten dagboek van André lezen we: ‘Een ingebeelde zieke en een
vermeend kunstenaar hebben veel gemeen, hun vruchteloos lijden en hun
belachelijkheid’.
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Doch geen lijden behoeft vruchteloos te zijn voor wie de ware ootmoed verstaat.
Dit is een pessimistisch boek, niettemin geschreven door een kunstenaar die van
de menselijke ontoereikendheid een diep besef had.
P.J.R.

S.P. Akkerman Ozn., De Kunstenaar. Bosch & Keuning N.V. Baarn 1948.
Wanneer wij in aanmerking nemen dat dit boek in een ‘serie’ is verschenen waarmee
de uitgever goede lectuur voor weinig geld wil geven (laten we deze pogingen om
iets voor het volk te doen niet gering achten), dan kunnen we met een gerust hart
zeggen: dit is een uitstekend volksboek. Akkerman is een geboren verteller. Reeds
eerder las ik een goede Friese vertelling van hem. Hij kent zijn mensen en hij heeft
zin voor humor.
In dit verhaal gaat het over een Friese jongen die voordrachtkunstenaar wil worden.
Hij wordt daarin gestijfd door Pel, zijn stiefvader. De enige die hem dóór heeft, die
weet, dat hij de bovenste sport juist niet zal halen omdat hij nu eenmaal geen
kunstenaar is, is het meisje, dat later zijn vrouw wordt. Hoe lang zij er beiden onder
moesten lijden en hoe hij er op het nippertje
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van genas, vertelt dit boek op zeer onderhoudende wijze. Het kan helemaal geen
kwaad voor een aantal jonge scribenten en voordragers als zij eens in dit spiegeltje
kijken. De weg naar de kunst is een doornig pad en zelfkennis is een harde zaak.
P.J.R.

H. Hardon, Parade der Schamelen. Internationale Uitgevers Mij. Het
Wereldvenster. (Witte Ravenreeks no 3) Amsterdam z.j.
Waarschijnlijk is dit een debuut van een auteur die door zijn werk nauw betrokken
was bij het beoordelen van politieke delinquenten, met name bunkerbouwers, slopers
en hun kornuiten.
Heel dit vieze wereldje wordt uitvoerig beschreven, waarbij de schrijver niet nalaat
flink in dit walmende potje te roeren. Het stinkt dan ook vreselijk.
Mijn voornaamste bezwaar tegen deze reportage in romanvorm is, dat de auteur
teveel met zijn neus op de ruit van zijn buurman heeft gestaan. Dit tekort aan afstand
wreekt zich op schier elke bladzijde, hoewel een zekere deernis de schrijver gelukkig
niet vreemd is. P.J.R.

B. Rijdes, Twee tegen een. Roman. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage '47.
Van de leraar in de oude talen, die een van de hoofdpersonen is van deze roman, zegt
Rijdes: Anderik had zelf ook dialogen geschreven, in de trant van Plato. Ik weet niet
of dit ook van de schrijver geldt, maar ik meen dat zijn boek Twee tegen een, hoewel
het voluit een roman is, het wezen van een dialoog heeft.
Het verhaal heeft drie hoofdfiguren, mannen, en drie figuren van het tweede en
derde plan, die vrouwen zijn. Faust is de bijnaam van Petrus Koekebakker, makelaar,
een door een gekwelde jeugd cynisch geworden karakter, dat niet aan het goede maar
wel in de daad gelooft: hij is de personificatie van het kwaad. Het meisje Margaretha
Koning dient hem tot bewijsmateriaal, ook als zij van hem een kind verwacht en
door hem verstoten wordt. De leraar Anderik heeft Plato ingedronken, maar de jonge
liefde van zijn leerling Liesbeth Cruce voor haar schoolkameraad leert hem niet te
vluchten in de idee, doch zijn geloof in daden om te zetten. Cornelia Koekebakker
de geestelijk mishandelde zuster van Faust, kan door zijn humanitas niet genezen
worden, maar Margaretha Koning en haar kind redt hij uit de nood, hoewel niet voor
het geluk. Hij vertegenwoordigt het goede. Cruce, de notaris, wiens naam men als
Latijn (Kruutse) of op z'n Italiaans kan uitspreken (Kroetsje) en die wel niet anders
betekent dan ‘door het Kruis’, is de christen met de vaste overtuiging dat Christus
de enige oplossing is voor alle vraagstukken van dit moeilijke leven. Hij is de man
die dwars door goed en kwaad heen aan zijn Heiland vast houdt en van Hem getuigt.
De verleidingen van Faust hebben op Anderik geen vat. Als zij Cruce tot een
misstap brengen, kiest die de vernedering, liever dan zijn Heer ontrouw te worden.
De vraag, die in het boek behandeld wordt, wie van deze drie mannen zich het meest
mannelijk gedragen heeft, houdt waarschijnlijk wel verband met het antieke

Ontmoeting. Jaargang 2

aretè-begrip, het vraagstuk van het ‘deugen’. Dit pleit wordt door Anderik en Cruce
gelijkelijk gewonnen: zij zijn beide kerels uit één stuk. Hun voorbeeld maakt Faust
uit zijn dwangpositie - die hij voor de ware vrijheid wilde laten doorgaan - los, en
opent hem de mogelijkheid van een nieuw begin, een positiever leven. Een ander ik
komt in hem boven, dat ook in staat is goed te doen.
De drie mannen zijn vrienden. Hun geestelijk verkeer is de wederzijdse bepaling,
waardering, bestrijding van drie standpunten. Er wordt veel en boeiend gesproken
in dit boek, en toch is het meer dan een dialoog. De drie vrouwenfiguren doen de
mannen in overdrachtelijke zin ‘hun standpunt bepalen’, ze doen hen reageren, en
het gesprek wordt verhaal. De personen zijn niet maar personificaties, ze zijn
karakters, en het boek is een roman. Rijdes heeft wat men, sprekend van een musicus,
zou noemen een kleine maar zeer zuivere toon. Hij past geen opzettelijkheden toe
om zijn verhaal modern, of ook maar een roman te doen zijn. Hij begint heel kalm
en ouderwets met een exposé. Maar dit exposé krijgt onmiddellijk een anecdotisch
karakter. Nergens komen lange vertogen of beschouwingen voor. Gesprek,
beschrijving en gebeurtenissen wisselen elkaar voortdurend af. Zo krijgt de
geschiedenis
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een rustig en gelijkmatig, maar levendig en stromend verloop. Het boek is harmonisch
opgezet, het heeft een toon van verfijnde maar natuurlijke beschaving, het is helder
en diep.
Men kan niet zeggen, dat deze dialoog eindigt in aporia. De vraag naar de absolute
waarheid wordt er niet in gesteld. Ieder, voor wie deze vraag achter alle andere vragen
roept, blijft echter aan het slot in een zekere ongewisheid. Faust bekeert zich tot
Anderik en Cruce, maar tussen deze beiden wordt geen keus gedaan. Om het in
woorden van het Evangelie te zeggen: Faust komt tot zichzelven, maar het is de vraag
of hij tot zijn Vader gaat. Men krijgt het gevoel dat de schrijver Cruce gelijk geeft,
maar dat zijn hart bij Anderik is. Augustinus heeft de deugden van de antieke wereld,
waarvan hij toch zo'n zwart beeld getekent heeft, hoog geprezen. Calvijn heeft de
wijsheid van de heidense filosofen zeer gewaardeerd, hoewel hij zich in zijn zoeken
naar de waarheid volkomen van hen losmaakte. De grens van hun waardering en de
kracht van hun argumenten werd bepaald door hun standpunt in de kennis van God,
zoals Hij zich in Zijn Woord openbaart. Veel van wat de Spreukendichter en de
Prediker gezegd hebben, had door andere Oosterse wijzen gezegd kunnen worden
en is ook door hen gezegd. Maar dat de woorden van de Spreukendichter en de
Prediker in de Bijbel staan, dat is omdat ze in Jacobs God geloofd hebben. Het wordt
in onze tijd onder christenen gebruikelijk, het goede in de humanisten en de waarheid
in de wereldse wijsheid platweg te loochenen. Geen wonder, dat een classicus zich
met dit probleem bezighoudt. Daarover gaat voor mijn gevoel dit boek van Rijdes.
Maar het vraagstuk vindt binnen de termen van deze dialoog wel licht, geen
doorlichting. Het kan alleen worden opgelost bij de lamp van Gods Woord. Nu blijft
het kwaad in Faust toch eigenlijk een psychisch kwaad. En nu blijft de vraag, of
Anderik toch niet in een waan gestorven is. Dit boek wilde, als ik het goed zie, geen
antwoord geven op de vraag, die Socrates aan het eind van zijn apologie aan God
ter beantwoording liet. Maar het spreekt ook geen oordeel uit over zijn goed
vertrouwen. Wij hebben slechts het getuigenis van Cruce.
J.D.

Poëzie
Epicurist, Rijmen van de Roef, met tekeningen van Guus Inckel. Uitg.
‘Contact’ Amsterdam.
Dit zijn veertig sonnetten, geschreven door de zeiler A.T.S. Groen. Zij zijn speels,
uitstekend van vorm, oppervlakkig, maar altijd boeiend, feestelijk. De geuren en de
muziek van wind en water en ook de vreugden van de verfijnde genieter vindt men
er in terug. De dichter weet een kleine weemoed evenzeer te waarderen als een goed
glas wijn of een straffe wind. Een voortreffelijke taalbehandeling en een ingetogenheid
wat de ‘ontroering’ betreft, gaan hand in hand met uitbundigheid en vreugde.
Achter de sierlijke, wel eens burlesque luchtigheid van zijn werk vind je soms,
ongedacht, het gelaat van de mens die de weemoed kent en de liefde tot het zuivere
en schone, dat helaas immer vluchtig, sterfelijk is....
J.v.D.
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B. Rijdes, Orpheus. Een cyclus. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage '47.
Barend Rijdes, aan de lezers van Opwaartsche Wegen voor de oorlog al door enkele
verzen bekend, heeft zich naar mijn begrip met enkele grote passen in het voorste
gelid van de Nederlandse letterkunde gesteld. Aan zijn novelle Het derde beeld werd
in de eerste jaargang van dit tijdschrift een artikel gewijd. Zijn roman Twee tegen
een wordt hier ook besproken. De gedichtencyclus Orpheus werd, evenals Het derde
beeld, in de oorlog clandestien uitgegeven. Hij zag nu als deel 36 van de Helikon-reeks
van de uitgever Stols opnieuw het licht.
B. Rijdes is classicus, en dat is voor zijn werk, ook weer voor dit werkje, van
bijzondere betekenis. Het erfgoed van de antieken is door hem echter volkomen
verwerkt: het is een geestelijke actualiteit geworden. In zijn Orpheus zet hij de
geschiedenis van de mythische zanger, de zoon van de muze Calliope en echtgenoot
van de nymph Euridice, die zijn geliefde vrouw verloor, door de macht van zijn lied
uit de dood terugbracht en opnieuw verloor, die de dieren en zelfs de bomen in de
ban bracht van zijn zang en wiens tong nog zong nadat hij gestorven
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was, voor ons neer in veertig kleine gedichten, veertig zielsgestalten.
Al volgt de dichter het klassieke verhaal getrouw (evenwel zonder vermelding der
feiten), de inhoud van zijn cyclus heeft niets antieks: hij is springlevend en tijdeloos,
en dat zonder enige ‘vergeestelijking’ of ‘toepassing’. Ook de vorm is geen
repristinatie; alleen door zijn eenvoud en zuiverheid is hij klassiek. Dit is een lied
van liefde, van liefde voor de aarde, zoals ook het lied van Orpheus was. Een liefde,
die zich ook in de hemel een nieuwe aarde droomt, maar niet een nieuw Jeruzalem.
In lang heb ik niet iets gelezen, dat zo helder en zo vol verlangen en heerlijkheid is.
Het is - o wonder - een lof van het dichterschap zonder enige zelfingenomenheid.
Dit zijn volkomen moderne gedichten. Toch zou ik willen dat U ze, behalve daarom,
las om te voelen wat ons, voedsterlingen van de antieken die Jezus Christus belijden
als onze Heiland en Heer, in die heidense schoonheid onvergetelijk is. Om ze te
typeren zou ik graag het Lied van de leeuwerik of het Lied van de boom aanhalen,
of ook 't Lied van God. Maar dit is in deze rubriek bezwaarlijk. Als ik een conjectuur
mag wagen, dan zal in het allereerste gedicht voor een leed, aan leed te lezen zijn. Dat men zo iets voor een-vijfentwintig kopen kan! Deze cyclus is een bibliophile
uitgaaf waard.
J.D.

Ben Sikken, Nagelaten Gedichten. Met een inleiding van Gabriël Smit.
Uitgeverij het Spectrum, Utrecht-Brussel 1947.
De dichter van deze verzen was nog jong, zijn werk was nog maar een begin. Dat is
aan de motieven en aan de taalvorm vaak te merken. Maar hij hàd toch iets, dat hem
bezielde, en hij bezat het vermogen daarvan te zingen. Ben Sikken, een
Rooms-Katholieke jongen, was 23 jaar toen hij stierf in het verzet tegen de Duitsers.
Maar wat zich in zijn eerste verzen als een romantische meditatie over het wonder
van leven en liefde vertoont, dat wàs toch al een vurig verlangen naar een leven met
God op deze aarde. En zijn laatste verzen spreken daarvan welbewust. Dit boekje
geeft een keuze van tweeentwintig uit de paar honderd gedichten die Ben Sikken
naliet. Wat hier begon, werd niet voltooid, zegt Gabriël Smit. Toch wel; en de dichter
heeft dat voorvoeld: ‘God, als Gij nimmer geeft wat wij verlangen, hoe maat'loos
zullen wij dan eens ontvangen wat Uw wil is’. Gabriël Smit betreurde, toen hij zijn
inleiding schreef, het sterven van Sikken ook hierom, omdat na de bevrijding geen
groep jonge Rooms-Katholieken optrad, die de taak kon vervullen van De
Gemeenschap na de eerste wereldoorlog. Iedere Zondagavond kan men echter door
de radio in de pauze van een concertuitzending met vertegenwoordigers kennis maken
van een groep Jong-Katholieken, die weliswaar voorzover mij bekend geen naam
heeft en ook geen geformuleerd program, maar die toch wel weet wat haar bezielt
en bindt. Zo is ook hierin voorzien. Dus behoeven we bij de nalatenschap van Ben
Sikken niet te treuren. We kunnen ons in hem en met hem verblijden.
J.D.
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Beeldende kunsten
Dr. H.E. van Gelder, Honderd Jaar Haagse Schilderkunst. In Pulchri
Studio. G.W. Breughel, Amsterdam 1947.
Met enig chauvinisme heb ik dit gedenkboek ter hand genomen. Als Hagenaar klopt
het hart wat sneller, als men zich verdiept in honderd jaar Haags kunstleven. Immers
het is hoofdzakelijk de Haagse School geweest, waartoe sedert ± 1850 alle belangrijke
krachten van ons land behoorden - ik denk, om er slechts enkelen te noemen aan de
gebroeders Maris, Mauve, Mesdag, Bosboom, Israëls, Weissenbruch, Bauer, Van
Konijnenburg, Toorop - die de eer van ons land in de gehele wereld heeft
hooggehouden niet alleen, maar tevens Den Haag een grote plaats gegeven in het
culturele leven van ons volk. De kunstenaars hierboven genoemd en met hen vele
anderen waren verenigd in het schilderkundig genootschap ‘Pulchri Studio’, dat is:
‘In Dienst van de Schoonheid’.
Het boek valt in drieën uiteen. De schrijver beperkt zich in het eerste deel niet tot
het boeschrijven van het ontstaan en ontwikkeling van de schildersvereniging, maar
schetst tevens in grote lijnen de geschiedenis van de Haagse schilderkunst in
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de XIXe en XXe eeuw. Hierdoor verkrijgt dit gedenkboek een veel diepere betekenis
en wordt het bezit waardevoller. Toch ontkomt men bij het lezen van dit gedeelte
niet aan de gedachte, dat slechts hij die enigermate thuis is in de kunsthistorie van
dit tijdperk, tenvolle profijt van zijn lectuur zal kunnen trekken.
Dit geldt in mindere mate voor het tweede deel, bestaande uit een verzameling
van 169 reproducties. Al zal de getrouwe tentoonstellingsbezoeker er met vreugde
vele ‘oude bekenden’ afgebeeld vinden, toch is dit deel ook voor de niet-kenner
bijzonder aantrekkelijk, omdat hij een zeer uitgebreid inzicht verkrijgt van het kunnen
van de in 1947 bij het genootschap aangesloten leden. De samenstelling is niet bepaald
alphabetisch of chronologisch, maar volgens onderwerp, in dien zin, dat op twee
tegenoverelkaarstaande pagina's zoveel mogelijk gelijksoortige onderwerpen zijn
geplaatst, waardoor interessante vergelijkingsmogelijkheden ontstaan.
Uitvoerige biografische gegevens besluiten dit boek. Het is mij niet duidelijk
waarom van enkele belangrijke figuren, waaronder een Van Dongen, Escher, Charles
Eyck, Toon Kelder, Permeke wel een biografie, maar geen reproductie is opgenomen.
Tenslotte mag ik niet nalaten te wijzen op de vaak voortreffelijke keuze van
afbeeldingen, voor het merendeel van schilders, die een bepaalde rol in het
verenigingsleven gespeeld hebben, waarmede het tekstgedeelte is geïllustreerd.
J.C.S.

Dr. G. Knuttel Wzn., Fakkeldragers van de Nederlandse schilderkunst.
Uitg. Mij. W. de Haan, Urecht.
Wie nog steeds in de mening verkeert dat de schilderkunst (en kunst in het algemeen)
‘zomaar iets’ is, een liefhebberij van min of meer ‘gevoelig aangelegde naturen’, zal
in dit boek met verbazing lezen dat van de vroegste tijden af de kunstdaad nooit uit
divertissements-oogmerken, maar steeds uit noodzaak, als verwezenlijking van de
Idee-van de-tijd begaan wordt.
De schrijver behandelt het vraagstuk van de verhouding tussen Geest en Stof, zoals
deze door vijf eeuwen heen zich in de Nederlandse Schilderkunst ontwikkelde. Zes
grote figuren in wier kunst deze uit de tijd naar voren gedrongen idee op het
volkomenst is ‘verstoffelijkt’, worden uitvoerig besproken. Waar tussen twee van
die ‘fakkeldragers’ een grote periode van ontwikkeling ligt, voegt de auteur een apart
hoofdstuk in, om te duidelijker te kunnen aantonen hoe de daad van een geniale mens
doorwerkt, hoe deze de stand van zaken in de evolutie van de verhouding Geest-Stof
voor dat ogenblik (‘zijn ogenblik’) in zijn kunstuiting formuleert en hoe deze formule
bepalend is voor de kunst van die na hem komen, tot opnieuw het moment aanbreekt
waarin een andere grote een nieuwe samenvatting en beslissende conclusie tot stand
brengt.
De lezer voor wie het zonneklaar is dat het juist de spanning tussen Idee en Stijl
is, die de aandacht voor de schilderkunst (en voor de kunst in het algemeen)
rechtvaardigt, vindt in dit boek eigenlijk geen nieuws, behalve dan misschien de zeer
verrassende opmerkingen die de schrijver maakt over Vermeer als een in wezen
‘abstract kunstenaar’. Voor de belangstellende leek moet het bestuderen van deze
publicatie hartelijk worden aanbevolen.
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Henk Krijger.

Diversen
Dr L.A. Rademaker, De Stenen spreken Vrede. A.J. Strengholt's
Uitgeversmij. N.V. Amsterdam, 1947.
Dit boek geeft een uiteenzetting van de Brits-Israël beweging, die zich ten doel stelt
uit de profetieën van de Bijbel en de bouw der pyramiden te bewijzen, dat de
Angelsaksische volken voorbestemd zijn om het vredesrijk aan de wereld te brengen,
waarvan de Openbaring van Johannes ons spreekt. Groot-Brittannië is het vijfde
wereldrijk uit de bekende profetie van Daniël, dat ‘nooit vernietigd of aan andere
volken afgestaan (zal worden) maar voor altijd zal bestaan’.
Het is een fantastisch gegoochel met teksten en pyramide-afmetingen, dat aan de
ernstige bijbellezer slechs ergernis kan geven. Wij kunnen er ons alleen over verbazen,
dat al deze fantasterijen klaarblijkelijk zoveel belangstelling vinden, dat het in onze
tijd van papierschaarste mogelijk is een omvangrijk boek als dit zo fraai uitgevoerd
op de markt te
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brengen. Dat dit in Engeland mogelijk was, is beter te begrijpen. Het boek komt
tegemoet aan de nationale trots der Engelsen die zich vanouds het uitverkoren volk
gevoelen. Het is opgebouwd uit de sedert Mei 1940 verschenen nummers van ‘The
National Message’, het orgaan van ‘The British Israël World Federation’ en tracht
met Bijbelse bewijzen (?) de bovengenoemde stelling te staven.
Dr. J.C.H. de Pater.

Prof. dr. J.L. Walch •, Nieuw Handboek der Nederlandsche letterkundige
Geschiedenis (tot het eind der 19e eeuw). 2e dr., uitg. M. Nijhoff,
's-Gravenhage 1947.
Prof. Walch zegt in de inleiding, dat zijn boek ongeveer dezelfde opzet heeft gevolgd
als prof. Prinsen in zijn handboek. De lezer merkt spoedig, dat niet alleen de opzet
maar ook de methode overeenkomstig is. Dit brengt ons tot de kwestie van de
objectiviteit en het handboek Prof. Walch maakt twee opmerkingen, die in verband
hiermee van belang zijn. De eerste komt hierop neer, dat de uitgave van zijn werk
natuurlijk niet voortkomt uit ‘betweterij’, maar dat ze gerechtvaardigd wordt door
de visie van een nieuwe generatie. In de andere opmerking, die daarop volgt, verklaart
hij dat ‘ieder die niet van historischen zin misdeeld is’ zal trachten ‘zich boven de
geest van de tijd te verheffen’ en ‘zich van de relativiteit van eigen belangrijkheids
oordeel te doordringen’. Nu kan men vragen: is dat beide tegelijkertijd mogelijk, kan
men geheel van zijn tijd zijn en zich tevens boven z'n tijd verheffen, m.a.w. kan men
subjectief en objectief in éénen zijn? Die vraag is urgenter voor de historicus dan
voor de kunstenaar, omdat deze laatste vrijer tegenover zijn stof staat. Dat prof.
Walch deze beide aspecten wil vasthouden, bewijst, dat hij niet alleen historicus,
maar tevens kunstenaar was. Met dit zeggen heb ik niet zoozeer op 't oog het
vermogen, dat elk historicus min of meer eigen moet zijn, van dramatiseering en
mythologiseering der stof (waaraan de paedagogische strekking van een werk als
dit, de doceerende factor, uiteraard paal en perk stelt), als wel dat van groepeering
en expositie en last not least, van een smaakvolle behandeling.
Objectiviteit is overigens natuurlijk ook maar relatief, ze kan niet meer zijn, dan
een benadering. Als men objectief wil zijn, moet men alleen beschrijven, zich tot
descriptie bepalen en de interpretatie der feiten in het midden laten: ‘ne pas conclure’,
om Flaubert te citeeren. Maar al concludeerde Flaubert dan niet opzettelijk, de
personen, dingen en situaties waren met een dusdanige evocatieve kracht, niet van
een beschouwend, objectief standpunt enkel, maar vanuit de vereenzelviging met
hun wezen geschreven, dat de conclusies er als 't ware vanzelf uit voortvloeiden.
Flauberts persoonlijke visie was in een zoogenaamde objectieve vorm verhuld. In
de ontwikkeling van ‘Madame Bovary’ b.v. speuren wij de tragische afloop als een
fataal natuurgebeuren.
Het kan ook zijn, dat de ‘objectieve’ beschrijving niet tot identificeering komt,
maar blijft binnen het kader der wetenschappelijke beschouwing; ze laat de
gebeurtenissen aan zich voorbijtrekken, doch mengt zich telkens, zonder dat dit
daarom storend behoeft te zijn, in het relaas, zooals een sterk geïnteresseerd verteller
z'n verhaal door persoonlijke opmerkingen kleurt. Zoo is prof. Walch te werk gegaan
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en dat maakt zijn betoog op vele plaatsen boeiend. De compositie, de groepeering
van hoofd- en bijfiguren, hoewel in groote trekken met die van andere bekende
handboeken overeenkomend, geeft door de compacte en tegelijk heldere structuur,
over 't algemeen een overzichtelijke indruk. Prinsens standaardwerk b.v., dat zich 't
best met Walch's boek laat vergelijken, is, door een minder in acht nemen der
proporties, op vele plaatsen diffuser. Als ik, wat de stijl betreft, Walch naast Prinsen
mag leggen, zou ik dit willen zeggen: beiden hebben die losse, vrije schrijftrant, die
men zich in de eeuw der journalistiek, ook in wetenschappelijke publicaties heeft
eigen gemaakt, wat inderdaad de leesbaarheid van zoo gedegen werk ten goede komt.
Prinsen neemt daarbij minder de étiquette in acht, dan Walch; hij is nonchalanter en
pittiger, Walch beheerschter en ondanks hier en daar lyrische divagaties, egaler.
Walch was docent en dichter, hij had een natuurlijk taalvermogen, hij kon schrijven,
zooals men dat noemt. In causerie-stijl wordt ons de geschiedenis der Nederlandsche
letteren verteld en Walch bewijst, dat we-
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tenschappelijkheid en droogheid volstrekt niet altijd samengaan.
Dat dit boek geschreven is door een man, die gewoon was in wat ruimer dimensies
te denken, dan in vakkringen pleegt te geschieden, blijkt uit verschillende passages,
Zoo bij de bespreking van de Reinaart. Walch wijst er hier op, dat men een belangrijk
dichtwerk niet toereikend kan interpreteeren door motieven, die op
klasse-tegenstellingen of verhoudingen van louter materieele aard gegrond zijn, dat
de dichterlijke inspiratie een tegelijk persoonlijker en algemeener oorsprong heeft,
kortom, dat men het element niet uit 't oog mag verliezen, dat wel eens al te vaag
‘het algemeen-menschelijke’ genoemd wordt. Een dichtwerk is geen pamflet, ook
al draagt het (zooals met vele hekeldichten van Vondel 't geval is) een pamfettistisch
karakter. Een ander voorbeeld van Walchs onafhankelijk oordeel toont ons zijn
behandeling van de figuur van Allard Pierson. Ik beschouw het als een groote
verdienste van Walch, dat hij Pierson de plaats gegeven heeft, die hem toekomt. Al
te lang heeft men Pierson, zij het niet miskend, dan toch ‘officieel’ het tribuut
onthouden, waarop hij recht heeft. Officieel was veeleer Huet de man, die al was hij
bij zijn litteraire tijdgenooten geen persona grata, zich niet zoozeer kantte tegen het
liberale denken van zijn tijd, als wel tegen de stijl of liever het in zijn oogen gebrek
aan stijl van het liberalisme in Nederland. De scherpte van zijn intellectueele passie
stelde door haar brillanter allure het breeder, concilianter humanisme van Pierson in
de schaduw. Een der oorzaken van zijn geringer faam moet dus zeker wel gezocht
worden in het minder opvallende van dit voornaam karakter, deze veelzijdige geest
van edele reserve, het (betrekkelijk gesproken) weinig positieve (agnosticistische)
van zijn levensopvatting en een daarmee samenhangende houding, die men nog 't
best met de term ‘bescheidenheid kan aanduiden. Vergeleken met Pierson schijnt
Huet zelfverzekerd, bijwijlen zelfgenoegzaam.
Voorts noem ik Walchs karakteristiek van Potgieter, waarin hij van meer kritischen
zin blijk geeft, dan de tachtigers Kloos en Perk, die onder de indruk van enkele
schoone gedeelten uit de ‘Florence’, waar inderdaad de souvereine dichter aan 't
woord is, de vaak geleerde overladenheid, deftigheid en stijfheid in de gewrichten
voorbijzagen of in de koop toe namen. Walch spreekt van de ‘grandioze opzet’ van
het gedicht maar verheelt de genoemde tekortkomingen niet. Ook Potgieters invloed
op de talentvolle, doch weinig robuuste, fijngevoelige Oltmans kritiseert hij en weet
aan het contrast van een oorspronkelijke, uit 't hart gewelde romantiek (in ‘De
Schaapherder’) en Potgieters tendenz, deze te kanaliseeren (en dusdoende te knotten)
diens soms al te eigengerechtigde burgerlijkheid te demonstreeren en daarmee het
manco in zijn eigen kunst duidelijk in 't licht te stellen.
Anderzijds moet gezegd worden, dat Walch ook, door een al te vluchtig résumé,
sommige dichterfiguren niet tenvolle recht doet wedervaren. Dat lijkt mij b.v. het
geval in zijn beoordeling van Perk. Wel prijst hij de schoonheid van enkele sonnetten
en de ‘Iris’ en wijst op de vormbeheersing, niet enkel als technische praestatie, doch
als uitdrukking van het karakter dezer kunst, maar terwijl hij op het moraliseerende
en conventioneele in deze verzen de aandacht vestigt, verzuimt hij ons een duidelijk
beeld te geven van wat Perk in de hoogste momenten van z'n kunst bereikt heeft,
zooals van Eeden heeft gedaan, toen hij Perks sonnet ‘Hemelvaart’ besprak. Men
blijkt doorgaans meer oog te hebben voor de schoone aanvankelijkheid van Perks
kunst, dan voor de snelle gerijptheid, waarvan enkele zijner sterkste uitingen getuigen.
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Dat voorts Walch de kortstondige bloei der tachtigers uitsluitend wil verklaren uit
de maatschappelijke nivellering dier periode, komt mij ontoereikend voor; hij zoekt
het hier teveel in uiterlijke omstandigheden en laat de innerlijke factoren buiten
beschouwing. Hier ware een goede gelegenheid geweest, om het individualisme der
tachtigers, hun kracht en hun zwakheid, aan een diepergaande beschouwing te toetsen.
Thans wordt als in zekeren zin incidenteel voorgesteld, wat in wezen een fataliteit
was. Hetzelfde zien wij bij Walchs bespreking van Gorter. Walch heeft de moed,
om te zeggen. dat hij sommige passages in de ‘Mei’ vervelend vindt en hij motiveert
deze reactie door zijn beden-
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kingen tegen de structuur van het gedicht. Hij merkt op, dat het dikwijls schijnt te
‘hangen op de rijmen’. Hij vergelijkt dit impressionnistisch laisser aller met Perks
magistrale beperking. Hij ziet verder in 't verloop van Gorters ontwikkeling diens
socialistische conceptie als ‘een onverteerd brok’ in diens poëtisch werk liggen. Maar
hij laat na, het dieper contact op te sporen van de ‘Mei’ met het werk uit die laatste
periode en Gorters natuur, die hij, als terloops, met de term ‘absolutistisch’ kenschets,
van hieruit te doorgronden, zooals Mevr. Roland Holst, Marsman en Menno ter
Braak, elk van hun standpunt, getracht hebben. Coster sprak van een ‘geheimzinnige
drempel’, die Gorter nooit heeft kunnen overschrijden. Men zou, om zich een beeld
van Gorters persoonlijkheid te kunnen vormen, hebben willen hooren, hoe het kwam,
dat zijn zinnen en geest altijd gescheiden moesten blijven; men had althans een
poging verwacht tot synthetisch begrip. Nu blijft de karakteristiek fragmentarisch
en daardoor onbevredigend.
Concludeerend meen ik te mogen zeggen, dat ondanks enkele bezwaren, als de
hier uiteengezette, prof. Walch's boek in zijn beknopte en overzichtelijke vorm, met
aan 't slot van elk hoofdstuk een verantwoording der geraadpleegde litteratuur, een
niet slechts instructief, maar ook boeiend geschreven werk is. De uitgever, Martinus
Nijhoff, komt 'n woord van lof toe voor de wijze, waarop het werk is verzorgd; het
eenvoudige smaakvolle aspect en de duidelijke letter maken de lectuur tot een
genoegen.
J.A. Rispens.

André Bremond S.J., Wijsbegeerte in Wording. Vert. G. Bomans. Uitg.
‘Het Spectrum’, Utrecht.
Ik heb het boek van Arjen Miedema ‘Gesprekken met Gabriël’, dat als een meteoor,
mag ik wel zeggen, plotseling onze literaire atmosfeer doorsneed, nog niet gelezen.
Ik las alleen nog de in ‘Ontmoeting’ gepubliceerde fragmenten. Maar die fragmenten
hebben mij opeens iets doen beseffen, wat ik al wist, maar misschien, als de meesten
uwer, al te zeer verstandelijk wist, dat n.l. de dichter een boodschapper is, of, om het
treffende woord van Novalis te gebruiken, een ‘verkondiger’ (‘Verkündiger der
Morgenröthe’ enz.). Het is zoo moeilijk, de dingen werkelijk te zien; om het innerlijk
gezicht te doen opengaan, is vaak een plotseling gebeuren, een schok, noodig of een
ontmoeting met de dichter. Ik gevoelde na lezing dezer fragmenten weer duidelijk:
de dichter is geen aestheet, maar een geroepene en dichten is de stem eens roependen.
Juist op dit punt heerscht veel misverstand en boerenbedrog. Denkt aan Zarathustra's
woorden: ‘die Dichter lügen zuviel’, waarop hij echter onmiddellijk laat volgen:
‘aber auch Zarathustra ist ein Dichtter’, een dichter, die de verzoeking van het
dichterschap blijkt te doorzien en heel z'n ideologie overboord werpt terwille van
het bare levensrythme van spel en dans, zooals men heden ten dage de ideologie van
het christendom verwerpt en zelfs als wapen tegen het christendom gebruikt, om er
alleen de moraal uit te elimineeren.1) Zarathustra was 'n verkondiger des levens, die
zich geroepen voelde de menschen de oogen te openen voor de beteekenis van het
1) Zie ‘Symbool en paradox’ door A. Marja in ‘Commentaar op Achterberg’, (D.A. Daamen
1942).
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leven, dat zij bezig waren voor ideologieën over het leven te vergeten. En al liep zijn
levensontdekking tenslotte uit op levensverheerlijking en levensoverschatting in de
verheffing van het leven tot een idool, toch mag men 't cultureel correctief niet uit 't
oog verliezen, dat in zijn boodschap lag opgesloten en tot een wijsgeerige bezinning
heeft meegewerkt. Hiermee ben ik op wijsgeerig terrein gekomen en tot het boekje
van Brémond, waarmee ik een soortgelijke ervaring had, als de bovengenoemde. De
wijsgeer, die terecht die naam mag dragen, is niet in de eerste plaats een scherpzinnig
vakgeleerde of een artistiek systeem-bouwer (dit was de conclusie van het in den
geest samenzijn met Brémond), maar een getuige van wat hij als waarheid gelooft
te hebben ontdekt, een man dus, die naar de oorspronkelijke beteekenis van dat
woord, als het er op aan komt voor zijn waarheid wil instaan. Dat heeft b.v. een
Giordano Bruno bewezen, die ervoor op de branstapel is gegaan. Deze opmerking
bedoelt geen depreciatie van het vakmanschap; een dichter, die zijn instrument niet
heeft leeren bespelen, zal
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nooit de zang uit zich kunnen bevrijden en vleugelen geven aan zijn boodschap,
daarom is het begrijpelijk, dat Verlaine met trots verklaarde, werkman te zijn (‘je
suis artisan’). En de wijsgeer, die de dialectische grepen van zijn vak niet beheerscht,
zal niet in staat zijn, zich uit de verwondenheid der wijsgeerige problematiek te
verheffen tot het niveau van een direct, eenvoudig getuigenis. - Uit het werkje van
Brémond bemerkt men wel, hoeveel studie aan deze zoogenaamde populaire
uiteenzetting van de kernvraagstukken der wijsbegeerte moet zijn voorafgegaan. Wat
het ons wil bijbrengen is in de eerste plaats dit, dat wijsbegeerte niet uitsluitend een
aangelegenheid is voor deskundigen en wijsgeerig geschoolden, maar ons allen
aangaat. Daarom begint de schrijver met de holbewoner ten tooneele te voeren; ik
zeg dit niet bij wijze van rhetorische wending: hij gaat aanschouwelijk te werk en
stelt hem ons voor oogen temidden van zijn gezin en genooten in een waarlijk
handelend, dramatisch filosofeeren, want filosofie, dat wordt ons hier ook geleerd,
is niet enkel eenzame contemplatie, het is actie en dan ook: sociale actie, een handelen
in relatie tot anderen, of, om met een hedendaagsch wijsgeer te spreken: ‘penser avec
les mains’. Achtereenvolgens worden de voornaamste problemen van ons denken
behandeld, niet chronologisch en schematisch, als een soort film der menschelijke
gedachte, waarbij een karavaan van systemen aan het oog voorbijtrekt, maar in
verband met de directe actualiteit van het leven. Brémond geeft de problemen een
achtergrond van werkelijkheid, hij laat de organische verbondenheid der gedachten
met hun omgeving zien, de eenheid of idee, die zich in leven en denken openbaart.
Daarom stelt hij de verwantschap in 't licht van de aard der gedachte en het type van
de denker en zoo leert hij ons de wijsgeerige dubbelgangers onderkennen in de
gestalten van de straks-genoemde holbewoner, de schaapherder, de boer en de
stadsbewoner. Hij begint te filosofeeren van de besloten intimiteit van het individueele
en maatschappelijke leven uit, om tenslotte tot een algemeener visie op de wereld te
komen. Hij verliest nooit het verband uit 't oog tusschen de weidsche
gedachtenbouwsels der filosofie en de schijnbaar simpelste levenservaring. - Wij
gaan de relatie beseffen tusschen de religieuze cultus en de oorsprong van de stad in
de oudheid, de relatie ook tusschen de hedendaagsche wijsgeerige stroomingen en
de moderne wereldsteden. Vroeger werd ons in de geschiedenisles verteld, dat Pallas
Athene de beschermster was van de naar haar genoemde stad; Athene was Pallas'
stad en we namen dat aan als een mythologische curiositeit, zonder dat de diepere
betekenis van dit feit tot ons doordrong. Door Brémond's oogen zien wij nu de stad,
niet als een conglomeraat van gebouwen, ook niet als de belichaming van een
architectonisch plan alleen, maar als een maaksel van goddelijke oorsprong. En
evenzoo voltrekt zich voor onze blik in de ontwikkeling der stad van
godsdienstig-cultureel centrum tot moderne metropool de verzwakking en verwording
der oorspronkelijke, goddelijke idee. Brémond vermijdt alle gecompliceerdheid, hij
concentreert zich op enkele hoofdzaken, waarom 't in het wijsgeerig denken gaat,
omdat zij ook de cardinale problemen in het leven zijn. Wijsbegeerte is voor hem
niet een geestesspel, maar een levensverantwoording. Hij doet ons gevoelen, dat de
essentieele verschijnselen in hun eenvoudigheid raadselachtig zijn en dat juist dat
mysterieuze hun heerlijkheid uitmaakt; dat het er dus in de wijsbegeerte niet om te
doen is, het raadsel op te lossen, het beeld van Isis te ontsluieren, maar, naar de
vingerwijzing van het oude Delphische orakel, zichzelf te kennen en tot het besef te
komen van de idee, die zich ook in ons weerspiegelt.
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De problemen, waartoe de mens altijd weer terugkeert, zijn die van de zin des
levens en die van het wezen van het bewustzijn, problemen, die ook weer niet los
van elkaar staan. Brémond toont aan, dat het eerste eigenlijk een sociaal probleem
is: men ontdekt alleen zin in het leven in de gemeenschap met anderen en dan niet
zoo begrepen, als de vitalisten het willen, dat het leven doel in zichzelf zou zijn, maar
zoo dat men in de gemeenschap het leven ervaart als iets, om het paradoxaal uit te
drukken, dat boven het leven uitgaat. ‘Gods barmhartigheid,’ zegt Nijhoff, reikt
verder dan zijn wet’. Zoo zou men hier kunnen zeggen: Gods idee (of de zin der we-
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reld) reikt verder, dan de bloote existentie. Brémond démonstreert, hoe een eenzijdig
idealisme tot een levensvreemde abstractie leidt en omgekeerd een eenzijdig realisme
op zinloosheid uitloopt en dat men in beide gevallen als mensch de vertwijfeling niet
ontgaan kan. Hij leert ons weer de waarheid te zoeken in de relatie van God en wereld.
Wat het andere probleem, het wezen van het bewustzijn betreft, gaat hij uit van
Descartes, diens beroemde stelling ‘cogito, ergo sum.’ De rekenschap geeft van wat
hier gegegrond in het denken. Maar, zoo redeneert Brémond, als men zich rekenschap
geeft van wat hier gebeurt, zal men tot de conclusie moeten komen, dat de mensch
in dit denken, waardoor hij zichzelf meent te bevestigen, van zichzelf vervreemdt,
omdat hij van de wereld vervreemdt en de weg tot zichzelf via de wereld loopt.
Trouwens, dit Ik, dat denkt, gaat immers reeds als een vooropstelling aan het denken
(het cogitare) vooraf? En heeft William James niet gesproken van de veelvuldigheid
van ons ik? ‘Mijn ik,’ zoo heeft hij gezegd, ‘is gegrond op wat anderen van mij
denken.’ ‘Wat blijft’, zoo besluit Brémond, ‘is de betrekking van het ego tot zijn
ideale volmaaktheid’; opnieuw dus de verhouding der wederkeerigheid. Verder dan
Descartes gaat Brémond in deze verhandeling niet en dat is voor zijn doel ook niet
noodig. Descartes was immers de vader der moderne filosofie? Hier ligt reeds in de
kiem Hegels identiteit van denken en zijn, hier het principe van de autonomie van
de menschelijke geest, de hoeksteen van het rationalisme en moderne humanisme;
van hieruit ook kan men het ontstaan van het existentialisme begrijpen. Niet, alsof
men het daaruit zou kunnen voorspellen, want Brémond heeft immers juist betoogd,
dat een bepaalde filosofie ontstaat in wisselwerking met onvoorziene
levensgebeurtenissen. Maar zooals Descartes na de cultureele omwenteling der
Renaissance de behoefte gevoelde zich terug te trekken (uit het tumult der meeningen
en het woelen der volkeren) op de elementaire kern der bloote existentie en dat als
uitgangspunt te nemen van zijn filosofie, zoo ziet men ook in de geestelijke mêlée
van onzen tijd het existentialisme, vooral dat van Heidegger, dat als de thematische
grondslag van de verschillende Europeesche varianten beschouwd kan worden, de
ontologie, de leer van het zijn, opnieuw met een elementaire belangstelling aan de
orde stellen. - ‘Wijsbegeerte in Wording’ noemde Brémond zijn boek, daarmee te
kennen gevend, dat voor hem de beteekenis van het wijsgeerig denken bestaat in het
streven ‘om te worden, wat het moet zijn, maar nog niet is’ (cogito, ergo esse volo)
en waartoe de verwondering over Gods wereld het noopt. Dat hij aan de hand van
de geschiedenis der wijsbegeerte in haar hoofdmomenten dit streven zoekt te
rechtvaardigen m.a.w. 't bestaansrecht zoekt aan te toonen van een theïstische
wijsbegeerte en het gevoel in ons verlevendigt van de noodzakelijkheid, ons op de
hedendaagsche situatie van het denken, dat zich zoover van z'n bronnen verwijderd
heeft, te bezinnen, geeft dit boekje voor ons z'n waarde.
De vorm zal de lectuur ongetwijfeld vergemakkelijken. Brémond schrijft geen
zwaarwichtige filosofisch proza, dat de lezer op zichzelf al inspanning zou kosten,
om de gedachtengang te volgen, hij causeert met lichte humor en maakt zijn betoog
doorlopend met voorbeelden aanschouwelijk. In dat genre zou hij geen beter vertaler
hebben kunnen vinden, dan Bomans, die we uit z'n eigen werk hebben leeren kennen
als de virtuoos van een superieure journalistiek.
In de laatste hoofdstukken heb ik nogal eens moeite gehad met de onderscheiding
der wijsgeerige terminologie, maar de aard van vele begrippen maakt het vaak uiterst
lastig, ze signifisch-scherp onder woorden te brengen.
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Moge het boekje door velen gelezen worden.
J.A. Rispens.

Drama en schimmenspel. (naar aanleiding van ‘Martin Buber’, verz. en
bew. door Dr J. Binger, De Driehoek, 's Graveland.)
Als men het zich even indenkt, heeft alle recenseeren toch een onweerstaanbaar
komisch aspect. Iemand heeft een boek geschreven, de uitgever zendt het rond ter
recensie en nu is daar (om 't eenvoudigste geval te nemen) een meneer, die het ‘leest’
mag men eigenlijk niet zeggen, maar met tusschenpoozen vluchtig doorbladert, van
't eene hoofdstuk op 't andere oversprin-
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gend, zooals men in het straatverkeer van vluchtheuvel naar vluchtheuvel snelt of
zooals de Friesche jongens schotsje-loopen; hier en daar iets aanstreept, met een oog
op de bladzijde en automatische handbeweging aanteekeningen maakt, zich dan
terecht schikt in zijn stoel, een pijp opsteekt (tegenwoordig is het meer de eeuwige
sigaret), z'n verspreide notities samenvlecht, van het gebruikelijke passage-werk
voorziet en tenslotte in de enveloppe schuift. De uitgevers, de tijdschriften en het
publiek moeten nu eenmaal het bepaalde kwantum recensies hebben, als het
ochtendblad z'n hoofdartikel, als de reiziger op de eerste stationshalte z'n kleintje
koffie. Niemand toch maakt zich druk over de inconsequentie van het ideëele en de
eischen der realiteit, d.w.z. de actualiteit der publieke gemeenschap. Het is zaak, dat
de maatschappelijke mallemolen draait en (wat het heden aangaat), zo snel mogelijk
draait. De verhouding van individu en samenleving verliest hoe langer hoe meer het
karakter van de organische eenheid van takken en stam, ze lijkt eerder een
conglomeraat, als van lucifers in een doos, als van turven, verbrandingsmateriaal,
op een stapel. Een typeerende uitdrukking voor de situatie is dan ook wel, dat men
van menschen spreekt als van materiaal. De tijd, die de meest geperfectionneerde
instellingen in het leven geroepen heeft en de term ‘humanisme’ tot een shibboleth
geijkt, heeft tegelijk de kern van alle humaniteit, die in het persoonlijke gelegen is,
tot een schema vervluchtigd, een wezenloos schimmenspel van gebaren en woorden.
Wij allen doen op onze beurt in dat schimmenspel mee, maar daarachter voltrekt
zich in de menschelijke ziel een dramatisch gebeuren, waarvan bij tijd en wijle een
teken naar onze schijnwereld doorkomt. Zulk een teeken is ook dit boek. Ik heb de
recensie ervan niet op mij genomen, om een uitzondering op de regel te demonstreren,
want, al ben ik niet onbekend met Buber, ik kan toch niet met het gezag van een
ingewijde spreken. Evenwel, men kan zich verstandelijk de ideeën van 'n boek eigen
maken, zonder tot de geest van het werk door te dringen, dat is inzonderheid het
geval met een filosofie als deze, niet alleen, omdat ze met gevoelselementen geladen
is, maar vooral omdat ze spreekt van uit een persoonlijke roeping en gericht is, niet
op intellectueele belangstelling in de eerste plaats, maar op direct persoonlijk contact.
De lezing van dit boek greep mij, niet tot een plichtmatig oordeel, maar tot een
persoonlijke weerklank.
Bubers filosofie is, evenals die van Kierkegaard en Unamuno, een dramatische
filosofie. Het dualisme, waaruit ze zich ontwikkelt, komt ook in het dialogisch karakter
der structuur tot uiting. Ik gebruik hier met opzet het woord dialogisch en niet
dialectisch, omdat dit laatste te zeer aan intellectueele problematiek doet denken.
Als men zich b.v. met Kant bezighoudt, is het volstrekt niet noodzakelijk, zich
persoonlijk met hem te confronteeren. Zeker, in zijn ethiek worden de groote
problemen van het persoonlijk leven van de mensen benaderd, maar hij blijft daar
toch, om 't zoo uit te drukken in de objectieve sfeer. Bij geesten als Kierkegaard en
Buber is dat anders. Zij scheppen onmiddellijk een soort krachtveld tusschen zich
en de lezer en men wordt gedwongen op deze directe aanraking met het persoonlijk
fluïde van z'n gedachten te reageeren. Van meet af wordt Bubers werk door deze
instelling bepaald en als we zijn ontwikkeling nagaan, treft het ons, dat de
verschillende stadia niet wezenlijk verschillen (zooals dit b.v. bij Nietzsche het geval
is), maar eerder een spiraal-bouw vertonen, culmineerend in de voor Bubers denken
zoo karakteristieke Chassidische mystiek. Het heeft dus geen zin, zulk een werk als
een wijsgeerig-litterair curiosum onder vele andere, af te doen en zich te houden op
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de vlakte der onzijdigheid; de recensent gevoelt wel, dat het geen object kan zijn van
louter cultureele interesse, dat het geen schim is in het schimmenspel van geestelijk
divertissement; hij gevoelt ook wel, dat een uitsluitend verstandelijk begrip, aan de
kern ervan voorbijgaat. Het betreft hier geen stelsel, geen leer, geen logische
apperceptie van de wereld, anderzijds heeft men ook niet te doen met een
litterair-filosofisch poëem, een wijsgeerig-dichterlijke schepping (als bij Schelling),
maar met een levenspraktijk, die zich in de eerste plaats in de daad en daarna ook in
het noodzakelijk complement van het woord openbaart. Het woord heeft dan ook bij
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Buber een bijzondere betekenis; hij zoekt weer contact met het woord, zooals het
oorspronkelijk (b.v. bij de Bijbelschrijvers) voorkomt, als een elementaire kracht.
Geen wijsgeerig poëem, zei ik zooeven naar aanleiding van Bubers filosofie, neen,
want de scheppende functie is bij hem, in overeenstemming met zijn gevoelsinstelling
en denken geen heerschende, maar een dienende functie. Zijn dichterlijkscheppende
werkzaamheid staat in dienst van zijn levenspraktijk, waarbij dan de nadruk dient te
vallen op de eerste component van dit woord. Het zou specifiek Joodsch zijn, de
laatste te accentueeren; de Joodsche geest is in zijn meest toegespitste vorm altijd
een wettische geest geweest. Vandaar ook in het Jodendom de eerbied voor de traditie:
‘er is door de Ouden gezegd’. Dit wettische en traditionneele zijn immer de
saambindende elementen van de Joodsche natie geweest, maar uiteindelijk tevens
kerkermuren, belemmeringen voor een wijder geestelijke groei en ontwikkeling. Het
wettische kan, op de spits gedreven, een obsessie worden en caricatuur, maar dan
een tragische; het boek ‘Der Prozess’ van F. Kafka, de Joodsche auteur, die thans
zoo vaak genoemd wordt en een tijdlang tot Bubers kring heeft behoord, is daarvan
de uitdrukking. Buber heeft de bancirkel van de wettische dogmatiek weten te
doorbreken, nadat hij in het land van zijn geslacht ‘Galicië’, de bakermat tevens van
oude Joodsche overleveringen in aanraking gekomen is met het Chassidisme. Hij
ontdekte, kan men zeggen, het esoterisch Jodendom. ‘Bij dit Chassidisme’, zegt de
schrijfster, ‘een Joodsche mystieke secte in Polen en Galicië, die echter aan het
verworden was, zag hij als kind reeds, hoe het centrale punt van de gemeente, de
wijze leeraar was, de Rabbi (niet te verwarren met Rabbijn of priester) en hij zag
ook hun groote levensvreugde.’
Het was misschien juist zijn Westersche, klassieke opleiding, die hem in staat
stelde in dat Chassidisme op het spoor te komen van de oerreligie van het Jodendom,
waarin het met de mystiek van de andere groote godsdiensten der wereld samenhing.
Daardoor ook kwam hij tot het inzicht van het verband van Christus' evangelie met
de Oud-Testamentische profetische opvattingen. Buber heeft zijn als ik het zoo
zeggen mag ‘definitief’ standpunt bereikt via de kunst en de mystiek. Hij verbleef
eenigen tijd in Weenen, in de kring van Hoffmannsthal en Schnitzler, maar het
aesthetisch pessimisme van dit milieu kon op den duur, hoezeer zijn humanistische
gezindheid zich ook aan de personen verwant gevoelde, toch zijn ethisch religieuze
natuur niet bevredigen. In de te Zürich doorgebrachte periode verdiepte hij zich in
filosofie en mystiek en in sociaal-economische problemen; hij las er o.a. Böhme en
Paracelcus, zooals hij 't later in Berlijn, Eckhardt zou doen. Dit wil niet zeggen dat
hij een theoretisch geleerde werd; zijn belangstelling in-en verwachting van de kunst
bleef levend. ‘In die tijd’ (ik citeer de schrijfster) ‘dacht hij nog, dat alleen kunst aan
de mensheid verlossing zou kunnen brengen, en als vurig Zionist wilde hij vooral
Joodsche kunst propageeren’. Hij verhuisde daartoe naar Weenen. Maar hij was nog
onderweg naar zijn eigenlijke bestemming. Een boekje viel hem in handen, dat hem
daaraan als 't ware herinnerde, n.l. ‘Het Testament van Rabbi Israël Baäl Shem’.
‘Toen schoot het plotseling door hem heen, dat dit de kern van het Chassidisme was
en ook de kern van het Jodendom moest worden. Er moest niet naar het
specifiek-Joodsche gestreefd worden, maar wel naar het oer-Joodsche, waarin de
mensch Gods evenbeeld is, een opdracht heeft en een wordingsproces doormaakt.
En dit oer-Joodsche, zoo begreep hij, is tevens het oer-menschelijke, is het oer-beeld
der menschelijke religieuziteit’, en verder: ‘De geschiedenis van het Jodendom is
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feitelijk altijd een strijd geweest om of tegen de Wet. Het probleem is, of alleen de
geest moet leven of ook de menschelijke levensdrang, gewijd door het religieuze
inzicht. Altijd heeft de levensdrang geworsteld tegen de Wet. De profeten hebben
deze strijd gevoerd en ook Jezus.’
Buber komt nu, waar hij wezen wil. In zijn teruggetrokkenheid doorleeft hij dit
geestelijk proces met de intensiteit van een geconcentreerde herhaling. Nu eerst kan
hij zich daadwerkelijk geven aan wat hij als zijn levensroeping gevoelt. Ik zeg:
daadwerkelijk, want de daad is de voortdurende motorische kracht van zijn denken.
Wij krijgen geen be-

Ontmoeting. Jaargang 2

525
grip van de wereld door ons logischdeduceerend verstand, maar door ons handelen.
Hier is de oude volkswijsheid, dat men al doende leert, het door strijd verworvenn
inzicht geworden van een mensch. Dit inzicht en dit handelen voltrekken zich tegen
de achtergrond van een levensbeschouwing, waaruit ze harmonisch voortvloeien.
Wij hebben gezien, dat Buber in de kunst en de mystiek van verschillende volken
(de Duitsche-, de Chineesche-, de Joodsche mystiek) een gemeenschappelijk subtraat
ontdekte. Toch leidde dit bij de vorming van zijn overtuiging niet, als bij Spinoza,
tot een soort indifferent, alomvattend pantheïsme. Het Joodsche monotheïsme was
te diep in zijn ziel geworteld, dan dat hij zich daarvan zou hebben kunnen of willen
losmaken. Maar dit Joodsche monotheïsme, dat in de wettische leerstelligheid de
priesterschap tot een star monisme, men zou bijna kunnen zeggen ‘bevroren was’
bevrijdde hij uit z'n verstarring en daarmee ook het individu uit zijn verenkeling,
door weer door te dringen tot de oorspronkelijke verhouding van Schepper en
schepsel, en terug te grijpen tot de oorspronkelijke zin van Israel of Jisraël, de ‘strijder
Gods’, ‘de mens’ (om nogmaals de schrijfster te citeeren), ‘die worstelt met zijn
eigen ingeboren goddelijke vonk, en zóó lang worstelt, tot hij de overwining behaald
heeft, maar die toch nog niet loslaat ‘tenzij Gij mij zegent’; totdat hij de zegen heeft
ontvangen, die zich uit in liefde en verantwoordelijkheidsgevoel voor de medemens,
voor de maatschappij, voor de mensheid.’ Het beroemde boek ‘Ich und Du’ is hiervan
de vrucht. Hier blijkt, dat in Bubers mystiek de menselijke persoonlijkheid niet
vervluchtgt tot iets als een natuurelement, maar geadeld is tot een wezen, dat in de
spanning der religieuze verhouding zich van zijn verantwoordelijkheid bewust wordt.
In deze mystiek smelt de godheid niet met de natuur tot een alles absorbeerende
substantie te samen, waarin van een persoonlijke verhouding geen sprake kan zijn,
noch wordt de voorstelling van God, als in een al te rigoureus dogmatisme, zoo ver
buiten het blikveld van de mensch verschoven, dat Hij voor de drang en de behoefte
des harten praktisch niet bestaat, maar hier treedt Hij met de mensch in connectie,
niet alleen om zich in ondoorgrondelijke genade te geven, maar ook om de wederliefde
van zijn schepsel te ontvangen, zonder welke (mysterie van het Ich und Du) zijn
goddelijk hart onbevredigd blijft. In dit verband wordt het begrijpelijk, dat Buber
verschillennde dogmatische begrippenn van het Christendom weer tot hun
oorspronkelijke inhoud trachtte te verdiepen; zoo houdt b.v. het genade-begrip voor
hem niet in het passief ontvangen van een gunst, maar is de vrucht van een
daadwerkelijke worsteling, om de genade deelachtig te worden, een antwoord, het
ja en amen op een reactieve verhouding. Als men de levensbeschouwing van Buber
met andere hedendaagsche stroomingen vergelijkt, mag men wel zeggen, dat ze
merkwaardig up to date is. Ze is geen wereldvlucht uit de chaos van het heden, maar
berust in tegendeel op levensaanvaarding (het zwak, dat Buber voor Nietzsche heeft,
vindt daar wel z'n oorsprong). Echter gehouden naast b.v. de tijdsfilosofie van het
existentialisme, treft ons een veelbeteekenend, ik mag wel zeggen, essentieel verschil.
Ook een typische trek van overeenkomst in de opvatting der menschelijke
verantwoordelijkheid, maar een cardinaal onderscheid, waar deze
verantwoordelijkheid, niet als in het existentialisme, onlosmakelijk gekoppeld is aan
de levensangst (de angst voor het Niet), maar met een fundamenteel gevoel van
levensvreugde gepaard gaat, een levensvreugde, die voortkomt uit het besef creatuur
te zijn, dat uiteindelijk door den Schepper gedragen wordt, niet (als bij de
existentialisten) een vertwijfelde Atlas, op wie het lot der wereld weegt.
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Ik heb straks deze levensopvatting dramatisch genoemd, en naar ik geloof terecht,
immers in het licht dezer filosofie verloopt het leven, waarin voor alles de daad geldt,
niet langs lijnen van gelijdelijkheid of als een deterministisch fatum, maar wordt
ervaren als een voortdurende spanning tusschen een verantwoordelijke opdracht en
egoïstische neigingen, waarbij alles op het spel staat. (Vandaar Bubers affiniteit tot
Kierkegaard). Het spreekt wel vanzelf, dat een man als Buber sociaal denkt; ik
herinner in dit verband aan zijn vriendschap met Gustav Landauer. Maar zijn staâg
contact met de religieuze bronnen van zijn
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leven, weerhoudt hem, zich bij zijn bemoeiïng met sociale en economische problemen,
in dat economische te verliezen. Het blijft bij hem secundair. Daarom ook, hoewel
hij Jood is en Zionist, zijn bij hem het nationaliteietsbesef en de sociale interessen,
die daarmee samenhangen, steeds ondergeschikt aan de in het religieuze gegronde
persoonlijke verhouding en het daaruit voortvloeiende waarachtig
gemeenschapsgevoel. Bubers socialisme is geen partijdogma, maar een religieus
beginsel. Uit dat levensgevoel handelde hij, toen hij zich indertijd, kort voor 't
uitbreken van de eerste wereldoorlog, aansloot bij de ‘vriendenbond’, tot de oprichting
waarvan Frederik van Eeden het initiatief had genomen, om n.l. de ‘koninklijken
van de geest’, zoals het in de oproep heette, verspreid over de wereld, eenzaam levend
zonder contact met elkaar te krijgen, in een vriendenkring te vereenigen tot beter
onderling begrip en bevordering van de samenwerking onder de volken, een bond,
waartoe ook Bubers rasgenoot Rathenau toetrad.1)
Het is ook duidelijk, dat een man, wien de gemeenschap zoozeer ter harte gaat,
aandacht moest wijden aan opvoedkiundige problemen. In zijn ‘Voordracht over de
Opvoeding’ zegt hij (in de geest van zijn Chassidische relatie-mystiek), dat de
opvoeding dialogisch behoort te zijn. Buber gaat uit van de voorbeeldige tendenz in
de opvoeding d.w.z. de opvoeding kan geen vak zijn, geen technische routine, het
kind moet leeren door aanraking met de meester, het voorbeeld. Een uitspraak als
deze: ‘de ware opvoeder werkt, alsof hij niets doet’ herinnert aan de wijsheid van de
‘Tao-Teh-King’. Buber verwerpt derhalve ook de dwang in de opvoeding; consequent
in de lijn zijner gedachten is de opmerking, dat tegenover dwang geen vrijmaking
staat, doch verbondenheid, maar dat voor die verbondenheid een innerlijke
onafhankelijkheid nodig is. Opvoeding, daarop komt het neer, is dus voor Buber niet
opvoeding tot collectiviteit, of maatschappij of staat, maar tot een innerlijk vrije
persoonlijkheid in een gemeenschap. Het begrip vrijheid is zonder de keerzijde der
gemeenschap dus een begrip zonder inhoud.
Een filosoof, voor wie de daad in het centrum staat van zijn levensbeschouwing,
moet natuurlijk zijn houding tegenover de politiek bepalen. Buber legt er de nadruk
op, dat men zich op politiek gebied niet aan speculaties moet overgeven, maar uitgaan
van de concrete actueele situatie. Dit betekent echter geen opportunisme, want deze
reeele politiek is gebaseerd op het religieuze levensgevoel van opdracht en
verantwoordelijkheid. Het werkelijk kwaad in de politiek acht hij ‘het politieke
middel’, dat men n.l. de andere mensch wint door hem z'n wil op te leggen, in plaats
van zich voor hem open te stellen. Een mensch heeft de plicht op alle gebieden te
werken, die hem worden aangewezen, om mee te werken aan het Rijk Gods; wie
zich voor de ander openstelt, kan, zegt hij, in de politiek zwak lijken, maar in
werkelijkheid bouwt hij aan het Godsrijk mee. Deze idee van het Godsrijk is de
welbekende Messiaanse gedachte, maar bij Buber draagt ze niet het
chauvinistisch-Joodsche cachet; zooals ze bij hem voorkomt is ze verwant aan de
eschatologische verwachting in het Christendom. Alle facetten van Bubers leer
hebben hun brandpunt in zijn dialogische Godsverhouding, waarin de heilsverwachting
opgesloten ligt, die ten doel heeft het profetisch-Messiaansche Godsrijk.
Buber is geen wijsgeerig dichter of dichterlijk filosoof, hij is wijsgeerdichter,
d.w.z. dat zijn dichterschap niet een ornament is van zijn filosofie of omgekeerd zijn
filosofie een illustratie van zijn dichterschap, het bedoelt, dat zijn dichterschap een
1) Zie: F.v. Eeden ‘De geestelijke verovering der wereld’ L.J.C. Boucher, 1933.
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onmisbaar trait d'union vormt tusschen leven en leer. Het leven, de daad, is het
voornaamste en aangezien Buber de aanleg van een dichter heeft, voelt hij zich
gedrongen de achtergrond van het handelen, de samenhang van de daad en inzicht
zichtbaar te maken door de indirecte daad van het woord. Evenmin als voor Ibsen
was dichten voor hem een aesthetisch welbehagen; het was een profetische drift, te
getuigen, door te verbeelden. De prediker is een overreder, pleiter, de dichter is een
verkondiger. Ik zeide al, dat dichten bij Buber een dienende functie is, niet een kunst
om de kunst.
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- Bubers begrip van het woord wijkt af van de in het Westen gangbare. Wel zijn er
in het Westen dichters en schrijvers, wier opvattingen met die van Buber verwant
zijn, over 't algemeen echter geeft men zich te weinig rekenschap van het woord als
incarnatie van een werkelijkheid, als levende werkelijkheid zelf, orgaan en organisme
tegelijkertijd en als zoodanig afspiegeling van de Ik-Gij verhouding, waarin ook deze
opvatting van het woord wortelt. Bubers bezwaren tegen de gecodificeerde
Bijbelvertalingen rusten op deze overtuiging. Hij acht het woord daar veelal gebezigd
louter als instrument van mededeeling, waardoor voornamelijk de zakelijke inhoud
wordt overgebracht, in plaats van als medium van zinsoverdracht, als magisch geladen
klank, die in direct contact brengt met de spreker (want het woord is in wezen
gesproken woord). Vandaar dat hij zelf een nieuwe vertaling in die geest heeft
beproefd. - Ik ben zoo langzamerhand aan het einde gekomen van mijn bespreking,
wel overtuigd, dat er nog veel te overdenken en te vragen overblijft. Er zullen passages
zijn, waarbij men misschien bedenkingen voelt opkomen of met de schrijver van
gedachten zou willen wisselen, zoo, om iets te noemen, Bubers beschouwing over
Schepping, Openbaring en Verlossing in onderling verband. Dat neemt niet weg, dat
men zich, naar ik geloof, door de lezing van dit boek, in menig opzicht verrijkt zal
gevoelen en opgewekt, om althans enkele der voornaamste werken van Buber in 't
oorspronkelijk ter hand te nemen. In een beknopte inleiding wordt een overzicht
gegeven van Bubers leven en denken, wat uiteraard summier moest geschieden,
gegeven de opzet, om Buber in fragmenten uit z'n werken zelf te laten spreken;
desondanks is het de schrijfster gelukt, ons een indruk te geven van de samenhang
en beteekenis van Bubers leven en werken. De fragmenten werken de inde inleiding
in grote trekken geschetste phasen, breeder uit.
Bubers stijl heeft, in overeenstemming met het humanistisch- en profetisch karakter
zijner persoonlijheid, een mengeling van vervoering en nuchterheid (een verschijnsel,
dat men ook bij v. Eeden kan opmerken); hij heeft niet het leerstellig of apodictisch
accent van de dogmaticus noch laat hij zich gaan in lyrische uitbundigheid; er is een
spanningsevenwicht tusschen de polen van extase en nuchtere werkelijkheidszin.
Waar het onderwerp aanleiding geeft tot een betoog wordt dat al ras in z'n
rechtlijnigheid doorbrokenn door het dramatisch over en weer der gedachten, vaak
in verschillende personen belichaamd. De schrijver houdt ervan, zijn beschouwingen
in concreto te preciseeren, vandaar zijn voorliefde voor het zinvol-anecdotische, het
allegorisch exempel, de gelijkenis. Het is nu de kwestie, hoe men dit boek moet
lezen. In onze tijd heeft de propaganda in allerlei vorm zooveel macht over de geesten
verkregen, dat het publiek nauwelijks meer in staat is, onbevangen te lezen. Een boek
als dit dient men onbevangen te lezen; als men het met dogmatische vooroordeelen
tegemoet treedt, rijst al dadelijk een muur van misverstand, die alle begrip belemmert;
men raakt verward in het schimmenspel der meeningen, waarhet in stede van om
zuivere bedoelingen gaat om de handgrepen der begoocheling ten bate van een of
ander propagandistisch oogmerk. Dat wil niet zeggen, dat men alles critiekloos moet
aanvaarden; juist een boek als dit wil in de lezer weerstanden wakker roepen, opdat
hij zich temeer van zichzelf bewust worden; het wil geen beslag op hem leggen, het
wil hem aanspreken en alleen de heilzame onrust in hem wekken, dat hij antwoord
moet geven.
J.A. Rispens.
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Iwan Toergénjew, Hamlet en Don Quichote. Uit het Russisch vertaald en
ingeleid door Aleida G. Schot. Uitg. J.M. Meulenhoff, Amsterdam. 1947.
Er was alle aanleiding deze op 10 Januari 1860 door Toergénjew uitgesproken rede
alsnog in het Nederlands te vertalen: de vergelijking tussen twee zulke betekenisvolle
figuren uit de wereldliteratuur als Hamlet en Don Quichote blijft voor alle tijden
boeiend.
Toergénjews visie op Don Quichote wijkt niet zo erg ver af van de gebruikelijke:
hij is voor hem meer dan alleen de ridder van de droevige figuur; vóór alles drukt
hij het geloof uit, de volkomen toewijding aan een ideaal. Meer tegenspraak
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zal ontmoeten zijn oordeel over Hamlet. Toergénjew ziet Shakespeare's Prins als de
verpersoonlijking van de analyse, het egoïsme, het ongeloof; als de scepticus, die
zich voortdurend bewust is niet van wat het zijn plicht is te doen, maar van de
omstandigheden, die zijn inactiviteit bepalen.
De in ons land laatst verschenen Hamletcommentaar, die van Eduard Verkade,
legt de nadruk op de kinderlijkheid en hulpeloosheid van de Prins en is alzo vrij wat
barmhartiger tegenover deze zeer menselijke (en dus zeer erbarmelijke) figuur.
J.M. Vr.

M. Nijhoff. De ster van Bethlehem. Een kerstspel. 4e druk. Uitgeverij
Ploegsma, Amsterdam, 1947.
Dit werk wordt door de schrijver opgedragen aan de vrome nagedachtenis van zijn
moeder, wier lijfspreuk luidde: ‘In Jezus overwinnen’. Zo lees ik op de eerste bladzijde
van dit lekenspel van de dichter Nijhoff. En op de laatste lees ik: Uitvoeringen zijn
alleen toegestaan in een kerk of daarmede voor de gelegenheid gelijkgesteld gebouw.
Daarmee is het karakter van De ster van Bethlehem al grotendeels bepaald. Mag ik
het U nog wat duidelijker maken door een herinnering op te halen aan de jaarlijkse
opvoeringen in een kerk aan de rand van Amsterdam? Wij zullen allen wel eens een
preek gehoord hebben over artikel drie van het apostolicum. Denk U nu in dat de
heldere stem van een lekespeelster, een vrouw uit Bethlehem, aan Eva vraagt: Bestaat
er, Eva, uit den Geest ontvangenis? - en dat Eva antwoordt, ‘klinkend als een klok’:
Ja. Aangezien bij God geen ding onmogelijk is. De schok, die ge dan krijgt! Toen
verstond ik, dat het geloof is door het gehoor. En dan meende men, maar bij de
vrijzinnigen te zijn.
Wat de vorm van dit spel betreft, vind ik - daar het hier toch om een vierde druk
gaat - vrijmoedigheid om te herhalen wat ik elders eens gezegd heb: hier heeft wat
sedert duizenden jaren in leven en sterven de enige troost der mensen is die edele
poëtische vorm gevonden, waarnaar Hieronymus en Augustinus hebben verlangd.
Het is ook opmerkelijk, hoe oorspronkelijk en zuiver een dichter, die toch bij mijn
weten nooit voor het toneel geschreven had, de Kerstgeschiedenis met bijbelse
middelen heeft weten te dramatiseren.
Wat beweegt ons, de vierde druk van een spel, dat toch velen bekend zal zijn, te
bespreken? Vorig jaar tegen Kerstmis is het voorgekomen dat een kerkeraad zijn
kerk, die terzelfder tijd werd afgestaan voor een ontspanningsavond van een
christelijke vereniging, voor een uitvoering van De ster van Bethlehem geweigerd
heeft. Geijkte maatstaven, die toch vals zijn. Een lekenspel is geen ‘toneel’, het is
dramatische verkondiging. We kunnen hier lang en breed over redeneren, maar om
de aard en de kracht van het lekespel te verstaan moet men er eenmaal de uitwerking
van hebben ondergaan. En Nijhoffs Ster van Bethlehem is er het beste mij bekende
voorbeeld van. Moge het in een volgend seizoen velen tot zegen zijn, die er nog van
verstoken bleven doordat kringen er zich voor afsloten die menen zoiets niet te
behoeven. We willen een christelijke cultuur opbouwen; laten we beginnen Gods
huis mee te bouwen door het uitvoeren (en, zo het mogelijk is, het schrijven) van
zulke spelen.
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Dr. W.v. Schothorst, Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde 1 en II. P.
Noordhoff N.V., Groningen 1947.
Dat deze literatuurgeschiedenis + bloemlezing nog steeds gebruikt wordt, blijkt uit
de vele herdrukken. (Het eerste deel van 1200-1795, de 13e druk; het tweede deel
van 1795-heden, de 11e druk).
Dat Dr. J.G.M. Moorman, die ook deze herdruk bewerkte, enkele fragmenten
wegens papierschaarste moest schrappen, heeft niets van de waarde nj van dit boek
afgedaan. Ze konden gemist worden. Door het beperkt aantal uren voor de lit.
geschiedenis op de Middelbare Scholen is men toch genoodzaakt enkele coupures
te maken. Wij constateren met genoegen dat ook ‘verzetspoëzie’ is opgenomen.
In een volgende herdruk moeten enkele algemeenheden worden weggelaten: Bij
Carry v. Bruggen wordt vermeld: ‘De Verlatene is een diepgevoelde roman uit het
Joodse leven. Heleen is een roman van diepe psychologie. In 1921 gaf zij een bundel
diepgevoelde schetsen uit het Joodse kinderleven.’
J.A.
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[Ontmoeting 1948, nummer 12]
Hans Turken
Het einde
Als het afscheid weerklinkt uit de vogelkelen
vallen regen en wind nog elkaar in de rede.
Altijd wanhopend aan uiteindlijke vrede
scheept de nazomer stuurloos het oud heimwee in.
Als de blaadren der wingerd, de rode en gele,
de hand aan zichzelf slaan en uitgestreden
zich neerleggen bij hun voltooid verleden
aanvaarden wij de onrust van ieder begin.
Gereed voor de reis maar nog zwaar van de vruchten
die de lente des Heere' in ons bloed heeft gezet,
ontvangen wij duizelend de uiterste wijding.
En - omstuimig de nacht en de najaarsluchten vergaan wij voor onszelf maar worden gered
uit de stortzee des tijds, zonder naam, zonder tijding.
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Jan E. Niemeijer
De partisaan
Even na middernacht braken ze op. De maan was toen verdwenen en de regen maakte
de duisternis volkomen. Juarez had een toespraak gehouden, waar niemand iets van
geloofde. Met onbewogen gezichten hadden ze echter tot het einde geluisterd, want
ze vreesden hem. Zijn ideologie liet hun koud sedert de honger hen begon te kwellen.
Achter z'n rug hadden ze gelachen om z'n poging hen nog eens op te zwepen tegen
de regering. Ze wisten immers dat de strijd om de vrijheid sedert lang een strijd voor
eigen leven en brood was geworden. Zeker, het uur van handelen was aangebroken.
Maar niet, omdat de kans iets te bereiken vannacht groot was, maar omdat gisteren
het laatste paard was afgemaakt voor de veldkeuken, en sinds drie dagen kregen ze
een vijfde van de gewone portie brood. Juarez had gewaarschuwd tegen plundering
en het lastig vallen van vrouwen. Maar zou wel één van hen daartoe de gelegenheid
krijgen? Volgens hen die gisteren van een verkenningstocht waren teruggekeerd
krioelde het in het dal van soldaten. Wanneer hij het nog een maand had kunnen
uitzingen, zou Juarez zeker dieper de bergen ingevlucht zijn. Ongetwijfeld zou binnen
enkele dagen een expeditie trachten hen op te sporen en af te maken. Maar de nood
drong en het weer was gunstig deze nacht. Zouden ze er werkelijk in slagen voor
enkele maanden voedsel te bemachtigen, dan waren ze voorlopig veilig. Nog een
week en de regen zou de bergpaden onbegaanbaar hebben gemaakt. Maar wanneer
de overval op Kohali mislukte was hun lot bezegeld. Ze zouden hebben te kiezen
tussen de hongerdood, een kogel of de strop.
Niemand had er ernstig aan gedacht het bevel van Juarez te negeren. Niet alleen,
omdat ze hem nog altijd als hun commandant erkenden en wisten dat hij met
tegenstanders korte metten maakte. Veel meer, omdat hun een kogel de meest
verkieslijke wijze van sterven toeleek. Toch mokten bijna allen toen ze afdaalden
door het ravijn. Ze hadden het geschut achter gelaten. Het zou nu de paarden geslacht
waren maar tot last zijn. Op een beleg van een of meer dagen mochten ze het
bovendien niet aan laten komen. Deze nacht nog moesten ze in het stadje hun slag
slaan en voor het licht werd teruggekeerd zijn in het kamp.
Alleen de duisternis en de verwarring konden deze hachelijke
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onderneming doen slagen. De overmacht van de regeringstroepen was zeker
twintigvoudig. Juarez was brutaal. Hij was ook voorzichtig, maar de nood van het
ogenblik dwong hem met deze eigenschap geen rekening te houden.
Juan was minder brutaal, even voorzichtig als Juarez was hij, maar juist minder
brutaal. Hij geloofde niet aan een kans van slagen. Tot nu toe had hij zelden getwijfeld.
Hij had op Juarez vertrouwd en Juarez had hem niet bedrogen. Maar sedert enkele
dagen was z'n geloof gaan tanen. Misschien kwam het door de honger, misschien
ook doordat hij geen glas rum meer kon drinken, om het geloof in Juarez te versterken.
En nu hij bezig was z'n geloof te verliezen werd hij bang. Niet zo heel erg bang,
alleen maar een beetje, want telkens moest hij denken aan vroeger en aan straks,
wanneer ze weer moesten vechten. Naast Edward baggerde hij voort door de modder.
Ze hadden elkaar in de arm genomen tot steun. Nu en dan gleed een van beiden uit
en dan vloekten ze samen een poosje, Edward in het Engels. Luid gebeurde dat niet,
want eigenlijk mocht er niet gesproken worden. Maar heel de colonne mompelde
zo'n beetje en Juarez had, nu ze nog ver af waren, tegen zachtjes vloeken geen
bezwaar. Toch deed Juan het niet van harte, maar uit gewoonte en gedachteloos.
Telkens moest hij denken aan vroeger, toen hij nog fietsen maakte, op tijd at en
sliep bij z'n vrouw en zich op tijd bedronk. Het laatste jaar was hij bijna die gelukkige
dagen vergeten. Je moest er ook niet al te dikwijls aan denken, want dan werd je
maar beroerd. Maar vannacht was het alsof hij graag beroerd wilde zijn. Steeds weer
zag hij Elisabeth voor zich, lachend, wanneer ze samen pret maakten, of huilend,
wanneer hij haar geslagen had of uitgescholden, omdat ze geen kind kreeg. Hij had
Elisabeth, sedert hij met Juarez de bergen ingetrokken was, niet teruggezien. Ze zou
nog wel leven. Zeker zou ze nog leven, want toen ze de bergen in trokken was de
zaak van de vrijheid eigenlijk verloren. De kerken waren gesloten, zij die tegen de
nieuwe regering waren, waren opgeruimd of gevlucht, en alles was weer rustig
geworden. Hier en daar vielen nog wel eens partisanen aan, maar in Zipo, waar hij
gewoond had, kwamen ze niet. Daar lag een sterk garnizoen en de stad lag ver de
vlakte in. Elisabeth zou nu zelf haar kost verdienen. Ze zou geen andere man genomen
hebben, want ze was trouw. Toen hij haar verliet had ze gezworen, dat ze iedere dag
voor hem zou bidden. Hij wist dat ze het deed, want ze was vroom. Ze was ook heel
mooi en daar was hij altijd trots op geweest. ‘Net een madonna’ had hij dikwijls
gedacht, maar omdat ze soms ook van pret maken
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hield, hoorde ze toch niet in een klooster thuis. Maar goed ook, dat ze niet in een
klooster was gegaan. De nonnen waren bijna allemaal doodgeschoten door de nieuwe
regering, want die had de godsdienst verboden. Toch was Elisabeth vroom. Vromer
dan hij, Juan. Hij had wel beweerd dat hij om voor de kerk te vechten bij Juarez
dienst genomen had, maar dat was niet helemaal waar geweest. Vroeger kwam hij
zelden of nooit in de kerk en 't was al tien jaar geleden dat hij gebiecht had. 't Was
meest om het avontuur dat hij partisaan geworden was. En dat het zo lang duurde,
daar had hij ook niet op gerekend. Gewoonlijk kwam er na een half haar, zo niet
eerder, een nieuwe regering, maar deze zat nu al meer dan een jaar. De laatste
revoluties waren slecht voorbereid en voor het zover was dat het leger zich begon af
te vragen of het mee zou doen, had men ze al weer de kop ingedrukt. Juan had er al
lang genoeg van om partisaan te zijn. Hij zou er wel mee op willen houden, maar
zag er de kans niet toe. De mensen van de groep Juarez zagen streng op elkander
toe.
En dan moest hij steeds weer denken aan straks, wanneer ze Kohali bereikt zouden
hebben. Om een paar soldaten neer te schieten, het zou geen kunst zijn. Maar zouden
ze terug kunnen komen voor hun de weg afgesneden was? De majoor die het daar
te zeggen had was geen kleine jongen. Hij had al verscheiden verzetshaarden
uitgebrand en Juan wist dat Juarez ook niet meer volkomen zeker van z'n zaak was.
Juans twijfel groeide tot hij er bijna ziek van werd. Z'n muts nam geen regen meer
op en z'n wenkbrauwen hielden ook geen water meer tegen. Voortdurend lekte bijtend,
zout vocht over z'n ogen en de kleren waren tot op de huid doorweekt. Hij had er
vaker zo bij gelopen, maar dan had de rum hem warm gehouden. Nu was z'n maag
leeg en hij rilde voortdurend. Edward had het bemerkt en een keer extra gevloekt.
Edward was sterker dan hij en brutaler ook.
In Kohali verliep alles aanvankelijk precies zoals ze ziek voorgesteld hadden. De
majoor had geen wachtposten uitgezet en dat was stom van hem, maar toch heel
begrijpelijk. Er was immers geen oorlog of revolutie, alleen maar een groep partisanen
in de bergen, die hij op moest ruimen en die het wel zouden laten hem aan te vallen
omdat hij twintig maal sterker was. In Kohali was geen kazerne en de soldaten waren
door het hele stadje bij burgers ingekwartierd. De mannen van Juarez hadden zich
onmiddellijk door het hele plaatsje verspreid en wanneer de soldaten met slaapdronken
koppen overal naar buiten kwamen, gewekt door het schieten van anderen, werden
ze afgemaakt voor ze wisten wat er eigenlijk gaande was. Juarez zelf had de majoor
voor z'n rekening
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genomen, maar de luitenant was met een man of vijftig uitgeknepen. Na een uur
lagen alle straten vol lijken en er werd alleen nog maar geschoten op soldaten die
eerst zo verstandig geweest waren om zich te verstoppen. Daarvan werden er toch
nog heel wat ontdekt, sommigen omdat ze net niet konden laten te schieten wanneer
ze dachten dat ze een partisaan helemaal alleen zagen lopen en anderen, omdat overal
naar voedsel werd gezocht.
Juan en Edward hadden een uur lang samen erg hun best gedaan en toen het rustiger
werd verklaarde Edward dat hij er genoeg van had en eerst wilde gaan eten. Juan
hield er toen ook mee op. Hij had al zeven maal z'n revolver leeggeschoten en om
alleen verder te gaan, daar voelde hij niet veel voor. Nog steeds was hij bang en hij
wilde dus bij Edward blijven. Ze sloegen de luiken in van een mooie woning en de
bewoner werd door Edward neergeschoten, want hij had een revolver in z'n hand.
‘Dom van die vent,’ zei Juan. ‘Wanneer hij z'n handen opgestoken had was hem
niets overkomen.’ ‘Zo is het makkelijker,’ zei Edward. ‘Een lijk kun je vertrouwen:
iemand die leeft niet.’
De vrouw des huizes, die nog in nachtgewaad was, wees hun eten en wijn en
haastig deden ze zich te goed. Juan at en dronk matig, maar Edward nam te veel om
nuchter te blijven. Hij begon te zingen, herinnerde zich plotseling de vrouw die hun
bevend hun maaltijd gewezen had en dreef haar naar een bijvertrek.
Juan bleef alleen achter in de kamer aan de straat. Juarez had wagens en paarden
‘gevorderd’ en daarop werden alle levensmiddelen geladen die te vinden waren. Juan
sleepte aan wat in de kelder was, maar toen de volle wagen doorreed ging hij niet
mee. Hij wilde op Edward wachten, omdat hij bang was, zonder hem. Hij klom weer
door het ingeslagen vensterluik en bedronk zich verder in de kamer aan de straat. In
de verte hoorde hij z'n kameraden aftrekken, maar hij vroeg zich niet af of het ook
voor hem tijd werd. Edward zou weten wat hen te doen stond. Hij erkende, juist
vannacht, graag in hem z'n meerdere.
Aan de wand hing een olielamp die laag brandde. De kamer kreeg er een
droefgeestig aanzien door. Hij ging zitten in de grote stoel die Edward eerst gebruikt
had, juist buiten de lichtkring, en zag z'n revolver na. Hij was niet meer helemaal
nuchter, wist hij en zou graag willen slapen, maar hij begreep nog wel dat dit
gevaarlijk zou kunnen zijn. Na een poosje nam het schieten in de verte toe, alsof het
gevecht opnieuw oplaaide. Hij vergat nu z'n slaap en werd weer heel bang. Ze zouden
afgesneden kunnen worden. Hij besloot Edward te roepen, maar in de zijkamer was
alleen de vrouw en ze leefde niet meer. Edward had haar voor

Ontmoeting. Jaargang 2

534
zover hij kon zien geen kwaad gedaan. Haar hart had alleen maar opgehouden te
kloppen.
Z'n bangheid nam nu heel erg toe. Hij vergat zelfs de gouden armband en de ringen
die hij had willen meenemen, bij zich te steken, maar rende de straat op alsof hij
achtervolgd werd. Omdat in het Westen, waar de weg door het ravijn naar de bergen
begon, geschoten werd, liep hij zo hard hij kon Noordwaarts. Hij zag alleen maar
dode mensen. Kohali leek uitgestorven.
Het verwonderde hem eigenlijk dat hij zonder iemand te ontmoeten buiten de
plaats kwam. Hij kende de weg wel zo'n beetje en wist dat hij langs een omweg ook
hier vandaan het hoofdravijn kon bereiken. Omdat hij alleen was zou hij Juarez met
de wagens zeker kunnen inhalen. Toch schoot hij minder op dan mogelijk geweest
was, want hij stond dikwijls stil. Soms dacht hij dat hij gerucht in de struiken, terzijde
van de weg hoorde, dan weer meende hij gestalten voor zich op het pad te ontwaren.
Maar steeds bleek dat hij zich vergist had.
In het ravijn ontdekte hij geen karresporen en hij maakte daaruit op dat hij Juarez
voor was. Hij volgde dus de weg die hij in de voornacht genomen had met de troep
in dezelfde richting omdat hij zo z'n kameraden tegen zou komen.
Nog maar enkele minuten had hij gelopen toen van vlakbij geschoten werd. Hij
viel neer zonder een geluid uit te brengen en hield zich dood. Hij had alleen maar
een kogel in z'n kuit, waardoor hij niet meer staan kon. Hij hoorde na het schot niets
meer maar z'n gevoel verried hem dat vlakbij hem veel mensen in hinderlaag waren.
Wanneer hij trachtte weg te komen zouden ze opnieuw schieten. Hij moest steeds
denken aan sterven en z'n been begon na 'n poosje ook pijn te doen. Het roerloos
blijven liggen werd een bijna onuitstaanbare marteling voor hem.
Na een uur hoorde hij iemand vlakbij zeggen: ‘Ze gaan langs een andere weg
terug, jongens. We vissen achter het net.’ Toen begon de grond rondom de rotsblokken
te leven en plotseling was hij omringd van soldaten. Een van hem lichtte hem in z'n
gezicht en zei: ‘Die vent is niet dood. Hij deed maar alsof. Maar hij hoort bij Juarez.
Door z'n nek schieten?’ ‘Neem hem mee naar Kohali,’ beval een ander. ‘Dan hebben
we tenminste een gevangene.’ 't Was de luitenant, die Juarez de pas had willen
afsnijden.
In Kohali, waar ze bij het krieken van de dag aankwamen, wemelde het van
soldaten. Op straat werd naar hem geworpen met stenen en drek en wanneer zijn
bewakers hem niet beschermd hadden zou hij gelyncht zijn. Z'n trots als partisaan
kwam hem nu als iets belachelijks voor. Hij werd naar de politiepost gebracht,
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waar al een nieuwe majoor was aangekomen. Die kreeg onmiddellijk ongenoegen
met de luitenant, omdat hij deze van lafheid beschuldigde. De luitenant was woest
en verborg z'n gevoelens slecht. Juan had medelijden met de luitenant, die hij geen
onaardige kerel vond. Die man kon toch niet helpen dat hij per geluk niet vermoord
was.
Op zijn gevangene was de luitenant trots, maar de majoor schonk er weinig
aandacht aan. Hij beval Juan in het hok te sluiten waar al vijf andere partisanen
wachtten op de zitting van de krijgsraad, die diezelfde middag nog zou worden
gehouden. Juan was blij dat hij met rust zou worden gelaten tot na de middag en het
speet hem dat hij z'n gevangenis met vijf anderen zou moeten delen. Het liefst zou
hij alleen geweest zijn.
In het hok vond hij tot z'n verbazing Edward terug. Toen hij de ontdekking deed
beving hem afkeer. Hij moest zich immers voorbereiden op z'n sterven en Edward
met wie hij het laatste jaar door het leven was gegaan zou hem dat moeilijk maken.
Edward vloekte in twee talen toen hij zich bekend maakte. Het was donker in het
hok. Tien soldaten hielden over hen de wacht buiten en kans op uitbreken bestond
er niet. Toen het hart van de vrouw opgehouden had te kloppen, was Edward een
ander huis ingedrongen. In het donker had iemand hem daar met een eind loodpijp
op z'n hoofd geslagen en hij was pas weer bijgekomen toen de soldaten hem
meenamen. Hij maakte zich nog steeds erg kwaad over z'n ongeluk en had ook nog
zo'n pijn in z'n hoofd. Daarom vloekte hij maar luid, maar het scheen weinig te helpen.
Juan bracht ook verslag uit van z'n belevenissen en toen noemde Edward hem een
grote kaffer. Daarna zweeg Juan maar, er viel toch weinig meer te zeggen.
Van de anderen kende hij drie. Die sliepen, want ze hadden te veel drank gedronken
om zich op tijd weer uit de voeten te maken. De vierde had niet bij hen gehoord: hij
beweerde dat hij een koopman was die tegelijk met Juarez toevallig in de stad
gekomen was. Hij had nooit met partisanen te doen gehad en droeg alleen een pistool
omdat de wegen onveilig waren. Maar het volk en de soldaten hadden hem niet
geloofd, omdat ze hem nooit eerder gezien hadden en zo zou hij ook wel door de
krijgsraad veroordeeld worden. Juan dacht er even aan of hij niet ook zo'n verhaal
zou opdissen, maar hij zag er van af. Hij was bang voor het oordeel dat niet lang
meer op zich zou laten wachten en durfde niet weer liegen. Bovendien zou de luitenant
zeker niet toestaan dat hij vrijgelaten werd, want hij was zijn enige gevangene
geweest. Juan zou dus als extra gevaarlijk moeten worden voorgesteld.
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Na een kalf uurtje werd alles rustig in het hok. Buiten was het weer begonnen te
regenen en de schildwachten vloekten daarom zo nu en dan. En Edward deed dan
maar mee: maar overigens was het stil. Juan was gaan liggen met het hoofd op de
buik van een van z'n dronken vrienden. Z'n hoofd ging nu langzaam en regelmatig
op en neer en de buik was vlezig en zacht. Hij moest steeds weer denken aan Elisabeth,
die dagelijks voor hem bad en aan zichzelf; hij had nooit weer gebeden sedert hij bij
de groep van Juarez was. Niet omdat hij niet meer in God geloofde had hij het
nagelaten, maar zo maar. Hij wist eigenlijk zelf niet precies waarom hij niet meer
gebeden had en hij kon het zich op het ogenblik vooral niet herinneren, wat hem er
van afgehouden had. Misschien had hij het te druk gehad, ofschoon hij zich dikwijls
verveeld had. En straks zou God hem vragen waarom hij Hem vergeten had en hij
zou niets kunnen antwoorden. God zou hem vragen waarom hij gemoord, gezopen
en gestolen had. En hij zou alleen maar kunnen zeggen dat hij God vergeten was.
Angstzweet drong door z'n poriën. Morgen wanneer de zon opnieuw op ging, zou
hij in de hel zijn. Een uitweg was er immers niet. Hij zou moeten biechten en voor
penetentie was geen tijd meer. Maar een priester was er immers niet te krijgen. Z'n
lot stond wel vast, zoals hij geleefd had zou hij ook sterven en het was recht.
Hij dacht terug aan pater Ignatius. Die had hem dikwijls gewaarschuwd toen hij
nog fietsen maakte. Hij had er maar een beetje om gelachen en pater Ignatius was
verdwenen toen de godsdienst verboden werd. Nee, uitzicht was er voor hem niet.
Morgen zou hij in de hel zijn. En Elisabeth, die er niets van zou weten, zou voor hem
bidden. Maar dat zou vergeefs zijn.
De krijgsraad veroordeelde hen alle vijf heel haastig tot de strop, want de officieren
wilden mee met de expeditie die dezelfde middag nog de achtervolging van Juarez
zou inzetten. De soldaten die in Kohali achterbleven zouden het vonnis de volgende
morgen wel ten uitvoer leggen als tenminste de gouverneur van het dal niet
tussenbeide kwam. Maar dat was niet erg waarschijnlijk, want de gouverneur was
erg bang voor de nieuwe majoor, die nog gevaarlijker was dan de vorige. Hij zou
wel spoedig generaal worden, want hij had gezworen dat hij Juarez zou vangen.
Juan had niets gezegd voor de krijgsraad, want hij wist niet wat hij zou zeggen.
Hij had alleen z'n naam opgegeven en waar hij vroeger gewoond had: dan konden
ze een boodschap aan Elisabeth zenden en die zou dan niet langer voor hem bidden.
Edward had z'n naam niet willen zeggen en hij had alleen maar gevloekt en de drie
anderen waren nog niet helemaal nuchter geweest: die
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hadden ook niet veel gezegd. Alleen de koopman Rad geprobeerd veel te zeggen,
maar de krijgsraad had gelachen en hem ook maar gauw naar de galg verwezen. Toen
was hij begonnen te huilen en de krijgsraad had opnieuw gelachen. Juan vond het
erg dat de koopman opgehangen zou worden, omdat hij niet geloofd werd. Het
bemoeilijkte hem het denken aan z'n eigen dood.
Die nacht sliepen ze niet, want het was erg rumoerig in Kohali. Er kwamen nieuwe
wagens en kanonnen die stilhielden bij de politiepost en daarna meteen de expeditie
nagezonden werden, de bergen in. Kort na middernacht werd hun brood gebracht,
dat ze gulzig opaten, Avant het was bijna vier en twintig uur geleden dat ze gegeten
hadden. Maar het brood smaakte Juan slecht, want hij zag het nutteloze van dit
broodeten in. De rum, die ze ook kregen, raakte hij niet aan, want hij durfde niet. Hij
dacht dat hij ook wanneer hij meer leven te goed had gehad, nooit meer drank zou
aanraken. Toch was het eigenlijk ook nutteloos nu de rum te laten staan, bedacht hij.
Het zou er niets aan veranderen dat hij morgen in de hel was. Maar hij durfde niet
drinken en liet z'n portie door Edward opmaken, die daarmee juist genoeg kreeg om
in een lichte slaap te vallen. Hij vloekte dus niet.
Toen ze gehaald werden begon het buiten grauw te worden en de regen zette ook
juist weer in. Buiten wachtte Juan een grote verrassing. Twintig soldaten wachtten
op hen en in hun midden stond pater Ignatius. Hij droeg z'n eigen galg en zou dus
in hun lot delen. Sedert de nieuwe regering aan het bewind was gebeurde het bijna
dagelijks dat een priester werd opgehangen. Er zouden er wel niet veel meer over
zijn en voor Kohali was het een gebeurtenis. Er stond ondanks het vroege uur veel
volk te kijken.
Een ogenblik voelde Juan iets als grote blijdschap toen hij pater Ignatius zag, maar
onmiddellijk daarop werd hij zoveel bedroefder. Zeer zeker wachtte de priester de
hemel, hem immers de hel.
Hij nam z'n galg op en drong zich naar voren om een plaats naast de geestelijke.
Ze moesten twee aan twee lopen. Pater Ignatius had hem herkend en knikte hem
vriendelijk toe. Juan vond dat hij nu op een heilige leek, heel anders dan vroeger,
maar hij was nu ook een martelaar. Zij mochten met elkander praten, want de soldaten
waren gemoedelijke mannen, die blij waren dat ze Juarez niet behoefden te volgen,
maar zes landverraders mochten ophangen.
‘Vader, ik ben zo bang,’ zei Juan, zachtjes.
‘Ik ook, Juan,’ antwoordde de priester.
‘Maar U zult spoedig in de hemel zijn, vader, want U is een martelaar die z'n leven
voor de kerk geeft.’
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‘Ja, Juan, ik zal spoedig in de hemel zijn, en toch ben ik zo bang, want ik zondigde
zo veel.’
‘Maar Uw zonden zullen U vergeven worden, vader, want U is een vroom mens,
maar ik zal over enkele uren in de hel zijn.’
‘Ook jouw zonden wil de goede God vergeven, Juan, want Hij is genadig.’
‘Hij zal ze mij niet vergeven, vader, want ik heb hem vergeten, jaren lang.’
‘Hij wil vergeven, Juan, hoe erg de zonde ook geweest is.’
‘Maar ik heb niet gebiecht, vader, en ik zal geen penetentie kunnen doen.’
‘De bereidheid om te biechten, Juan en de goede wil, die zal Hij voor de daad
nemen.’
‘Maar mijn goede wil is alleen maar angst, vader. Ik geloof niet in mijn goede wil,
ik zou willen biechten.’
‘Kom dicht naast me lopen, Juan, en antwoord mij: Heb je gemoord?’
‘Ja vader.’
‘Heb je uit lust, uit haat gemoord?’
‘Ja vader.’
‘Heb je dikwijls gemoord?’
‘Ja vader.’
‘Heb je je verontreinigd met vrouwen?’
Juan aarzelde. Hij wist dat hem geen absolutie geschonken zou kunnen worden.
Dat hij om de eerst bekende zonden toch reeds voor eeuwig verloren zou zijn. Hij
twijfelde of hij zich aan vrouwen vergrepen had. Heel z'n leven was immers een
aaneenschakeling van zonden geweest? Stond hij ook voor dit gebod schuldig? De
tijd drong. Weer antwoordde hij: ‘Ja, vader.’
‘Thuis, of toen je bij Juarez was, Juan?’
‘Beide, vader.’
‘Wat misdreef je nog meer, Juan?’
‘Diefstal, dronkenschap, vloeken, verraad, leugen, pijniging zonder oorzaak.........’
Hij stokte. Er was nog veel, nog ontzaggelijk veel meer. Hij was het vergeten. Hij
hakkelde iets onverstaanbaars. Hulpeloos zag hij pater Ignatius aan. Die keek strak
voor zich. Behalve onder z'n galg en z'n eigen zonden leek hij ook gebukt te gaan
onder de last van Juan.
Reeds enkele malen had Juan de paal van z'n galg rakelings langs het hoofd van
Edward, die achter hem liep, laten zwaaien. Nu raakte hij hem tegen het hoofd en
Edward vloekte kermend.
Een soldaat sprong toe, sleurde Juan terzijde en dwong hem als laatste de stoet te
sluiten. Hij was van pater Ignatius gescheiden.

Ontmoeting. Jaargang 2

539
Op absolutie had hij niet genoopt. Het was immers onmogelijk dat hem vergeving
werd geschonken. Toen voelde hij spijt dat hij niet meer naast de priester liep. Z'n
eenzaamheid kwelde hem. Hij had niet geweten dat eenzaamheid zo moeilijk te
dragen kon zijn. Of was eenzaam sterven zoveel moeilijker dan eenzaam leven?
In een vallei buiten de stad hielden ze halt en de soldaten gaven opdracht aan de
veroordeelden om zeven smalle gaten te graven van een meter diep, waarin de galgen
opgericht zouden worden. Enkele soldaten hielden het nieuwsgierig volk op een
afstand, de anderen zetten zich in een kring en legden een kaartje om het wachten te
bekorten. De grond was zacht. De spaden gleden er gemakkelijk in weg. Nu en dan
klonk een aansporing tot haast.
Eerst zwegen ze alle zeven. Toen werd het volk onrustig en begon te schelden.
Dit prikkelde Edward en hij schold terug. Toen het te erg werd, verboden de soldaten
hem. Daarna nam hij de priester als doelwit. De pij verried de geestelijke stand van
pater Ignatius. Edward vloekte en zei lachend dat het hem goed deed dat de regering
voor geestelijke bijstand had gezorgd. De soldaten lachten mee en hij wist nu dat hij
door kon gaan.
‘Hé, vader,’ riep hij. ‘Heb je voor ons allen een plaatsje besproken in de schoot
van Abraham of alleen aan jezelf gedacht?’
Ook het volk lachte nu mee, maar pater Ignatius bleef zwijgen.
‘Hoeveel kinderen heb je, vader?’ schreeuwde Edward.
Juan vocht tegen z'n ergernis en tegen de angst voor Edward. Hij had hem nooit
durven tegenspreken, maar moest hij nu niet? Wist hij niet dat pater Ignatius steeds
rein geleefd had? Was hij niet de enige die de priester kon verdedigen?
‘Hou je smoel, Edward, en bid voor je smerige ziel,’ riep hij. ‘Je weet dat wij de
straf verdienen, maar deze pater Ignatius is een vroom mens die niemand kwaad
deed.’
Edward vloekte, maar een vuistslag van een soldaat deed hem verder zwijgen. De
pater was het eerst klaar met z'n kuil. Z'n galg werd opgericht en de aarde rond de
paal vastgestampt.
‘Juan,’ riep hij. ‘Tot straks, boven, alles is ons vergeven. In de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest, Amen. Heilige Maria, bid voor ons, nu, en in het uur
van onze dood.........’
De katrol aan z'n galg knarste: de strop sneed het gebed af.
‘Wat een genade!’ brulde Edward.
Juan begreep niet dat hij spotte. Hij begreep niets meer. Een geweldige vreugde
benevelde z'n verstand. Zelf legde hij de strop over zijn schouders. ‘Here Jezus,
ontferm U onzer,’ riep hij nog. Het klonk als een vreugderoep. Toen verloor ook hij
de grond onder z'n voeten.
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C.J. Nobel
Nocturne
De regen tikkelt in de goot,
de nackt drukt zwaar op alle wegen. En in mijn arm rust warm en bloot
mijn donker lief, en lacht mij tegen.
Verdreven uit ket Paradijs,
vindt hier een pelgrim, moe van zwerven,
een halte op de verre reis
van wordingsnood tot moeilijk sterven.
Het leven keert tot zijn begin:
In een, te kort, herwonnen Eden
vindt alle onrust uitweg in
de bedding van een tijdloos heden.
En binnen dit beperkt domein
jouw troostdoortrokken tederheden,
de zachte pracht van vorm en lijn,
de schuchtre naaktheid van jouw leden.
Maar o, mijn lief, dit kort respijt. Hoe wordt het grote heimwee wakker
naar leven zonder angst of spijt,
verbonden met den eeuwgen Makker.
Hij voedt de mussen op het dak,
Hij ziet de vossen in hun holen,
Hij geeft om niet, wat òns ontbrak,
en weet ons leven Hem bevolen.
Láát ons den kamp om warmte en brood,
laat ons Uw troost, en blíjf ons tegen,
- Zo maakt Ge een pelgrim Uw genoot want onnaspeurlijk zijn Uw wegen.
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Lidy van Eijsselsteijn
De spiegel
Die nacht, toen de vrouw wakker werd, zag zij de duivel op het bankje voor naar
kaptafel zitten. Weliswaar droeg hij niet zijn traditioneel costuum, bokspoot noch
horen, maar zij wist zeker dat bij het was. Hij leek een erg presentabel man, en zijn
rug leek haar bekend. Hij lette niet op haar, verdiept als bij was in het hanteeren van
de driedeelige spiegel. Hij zette de zijkanten vast, bezag zich, en knikte.
- Ik hoop, dat ik niet dérangeer, zei hij, hoffelijk.
- Dat hangt er van af, zei de vrouw.
Hij keerde zich weer naar de spiegel en bekeek zich met aandacht nog eens van
links en van rechts. Wat hij zag stelde hem zichtbaar tevreden. De vrouw liet hem
begaan, maar tenslotte werd ze korzelig. - Je schijnt het nogal met jezelf getroffen
te hebben, zei ze, om hem te ergeren.
- Dat gáát, dat gáát, zei hij. Dat weet ik trouwens pas zeker als ik er héélemaal
dóór ga. Dat moest voor een mensch, net als voor ons, verplicht zijn, zoo ééns in de
zeven jaar.
- Wat is dat, door de spiegel gaan? wou de vrouw weten.
- Kijk maar, zei hij. Hij liet haar zijn hand zien, de verzorgde hand van een man
uit goede kringen. Dan, zich op het bankje draaiend, stak hij aan weerskanten de
handen door den spiegel. Ze zonken er geluidloos in weg.
- Kunstjes! mompelde de vrouw. Maar toen hij de handen terugtrok, en zij de
spiegels zich weer zag sluiten, week zij in haar bed achteruit, de ogen groot van
schrik, - Wat... was dat? vroeg ze.
- Oh, alleen maar de terugkeer. Een spiegel is feitelijk het gebied van de zelfkennis.
Dat is voor jou nog vrijwel onontgonnen terrein! Zal ik er eens heelemaal doorgaan?
bood hij aan.
- Liever niet, zei ze, - tenzij je meteen wegblijft óók. Wat wou je hier eigenlijk?
- Ik wou je dien truc met den spiegel even leeren.
- Dat klinkt niet gek, zei de vrouw. Maar ze bleef op haar hoede. Tenslotte had hij
Eva maar een vervelende kool gestoofd, al was het lang geleden. Achteraf bezien,
had die misschien maar beter nooit van goed en kwaad kunnen weten.
- Het is heusch interessant, drong hij aan.
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- Och, zei ze, het is ook niet onaardig in jezelf zoo 'es het een en ander bij stukjes en
beetjes te ontdekken, je staat nog 's voor verrassingen. Ik hou wel van terra incognita.
Hij was op de lage stoel terzijde van de kaptafel gaan zitten, en keek haar aan.
Zijn gezicht leek hoe langer hoe vertrouwder, het leek op dat van een vriend, waarvan
zij hield. In het licht van de matte kaptafellampen leek de spiegel als verzilverd.
Langzaam kwam de vrouw uit haar bed, en bekeek zichzelf ernstig.
- Probeer het eens met één van je handen, zei hij.
- Kan ik terug? vroeg ze.
- Je hand? Natuurlijk, dat zag je toch aan mij? Maar je hand behoudt het wéten.
Ze legde de rechterhand aan den spiegel, en voelde hoe die er in wegzonk, als in
een zachte massa. Met een ruk trok ze haar hand terug. De hand leek onveranderd,
alleen in de handpalm teekende het Memento zich helderder af dan anders, witter,
als gebleekt. - Als haar, dat grijs is geworden, dacht de vrouw.
Ze staarde lang op de palm van haar hand, en zocht zich te bezinnen. De duivel
kwam achter haar staan, ze zag zijn gezicht in den spiegel.
- Probeer het, fluisterde hij. - Het menschelijk hart is een interessant gebied!
Maar de vrouw week opzij. - Het is genoeg, zei ze. - Misschien is het zelfs al te
veel voor mij. Ik denk dat het bij jullie bij wijze van straf verplicht is, ééns in de
zeven jaar. Wou je je straf met mij deelen?
- Wat een nonsens, mompelde hij. - Ik maak alleen graag vergelijkingen, ook reis
ik niet graag alleen. Nu, ga je mee? Denk eraan, wat je zult kunnen schrijven, met
deze wetenschap. Denk eraan, hoe je jezelf en je omgeving tot op den bodem zult
kunnen zien. Het is alles erg eenvoudig, kijk Hij trok het bankje van de kaptafel opzij, en stapte in den spiegel. Zij zag, hoe hij
erin verzonk, en hoe de open spiegel haar als aankeek. Misselijk van angst sloeg zij
de handen voor het gezicht. Toen zij eindelijk opkeek, had de spiegel zich gesloten,
argeloos kaatste het gladde oppervlak haar beeld. De schrik zat de vrouw nog in de
leden, maar zij beheerschte zich, kwam overeind, trok de kaptafel scheef en keek er
achter. - Ik lijk wel een aap, dacht ze, als je die een spiegel voorhoudt, kijkt hij er
ook àchter, en niet erin! - Maar achter de kaptafel hing alleen een oud stofrag.
- Hij hield me voor de gek, dacht ze. - Dat is, tenslotte, zijn
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métier. Laat hij zijn foefjes maar houden. Grauw moet de wereld zijn, voor wie
zichzelf en den ander kent tot op den bodem. Er was maar Eén, die wist wat in den
mensch is, en die betaalde het duur!
Maar ze lag wakker tot den morgen, haar rechterhand met de linker vergelijkend.
Buiten waschte een kristalheldere morgenregen de wereld schoon.

Hennie Wilmink
Droom
Ik droomde dat ik opnieuw was geboren
en dat een vreemde spelend zei: mijn lief!
Dat ik gewillig lippen, handen hief...
en het werd waarheid: ik moest hem behoren.
Maar toch was het alsof ik iets verloren
had, want de kleine vogel pijpte niet,
die altijd zong, des winters in het riet
en 's zomers in het hooggestoven koren.
Toen schreide ik, maar wist voor mijn verdriet
geen reden dan dat de verlaten akker
zo zweeg en 'k wist de wijs niet van het lied
en 'k riep en schreide en riep mijzelve wakker.
En het was donker, maar het waaide niet;
een nachtegaal floot in het bos zijn makker.
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J.W. Veerman
Dat oude Delft
Het is, sinds Aafjes aan het eind van zijn voetreis gekomen zijn warme
zomermiddagen op de pleinen van Rome doorbracht, moeilijk en riskant geworden
hetzelfde te doen zònder voetreis en in een doodgewone, rond-Hollandse stad. Men
kan er zich immers zo gemakkelijk toe laten verleiden op zo'n middag te gaan speuren
naar kleine Romeinsen en klapwiekende duiven, naar zuilengalerijen en kathedralen,
die die Hollandse stad nu eenmaal met de beste wil van de wereld niet kan geven.
Tenminste...
Er wàs een tijd, dat de duiven ook klapwiekten op het marktplein van het historische
Delft. En al waren er dan geen kleine Romeinsen, er waren toch altijd wel een paar
knapen, die aan de voeten van de illustere Grotius-in-steen hun ijsje te verlikken
zaten. En de zuilen-galerijen? En de kathedralen? Wel, we zullen eens zien, wat we
voor u doen kunnen.
Als een rechthoek ligt dat marktplein, aan de beide lange zijden afgesloten door
huizen, oud van boven en jong van beneden, waar ze meest tot winkels zijn verbouwd,
wat rommelig en niet eens zo heel erg in stijl. Maar toch ook niet zo buiten de stijl
van de omgeving vallend dat ze storen en juist genoeg om de grenslijn van het plein
afdoende te markeren en de lange zijden van de rechthoek nog wat op te halen
tegenover de twee andere. Want die twee andere!
Daar ligt aan de ene kant het raadhuis, niet monumentaal misschien, goed, maar
toch stevig en massief genoeg, met een ruim bordes geleidelijk opkomend uit het
plein en oprijzend boven de huizen aan weerszijden. En daar tegenover rijst snel en
rechtstreeks vanuit het vlak van het plein de toren van de Nieuwe Kerk omhoog, tot
halverwege nog tegen de achtergrond van de kerk zelf, maar daarboven vrij en alleen,
zich langzaam verrankend en verfijnend tot aan zijn spits. Maar zover volgt men zijn
lijnen, op het marktplein staande, meestal niet.
Dit alles bij elkaar, huizen, raadhuis en kerk, heeft in zijn verschillende afmetingen
van hoogte en massaliteit juist die harmonie, die zo tekenend is voor het Holland
van de eeuwen waarin het ontstaan is. En aan die harmonie sluit zich het omliggende
stadsdeel zuiver aan. Raadhuis en kerk laten aan weerszijden een betrekkelijk nauwe
en nogal onaanzienlijke doorgang open, van
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waaruit men ineens het plein ziek in een plotselinge verruiming ziet uitstrekken.
Maar wie langs deze kant het marktplein nadert, is haast altijd eerst al langs de
grachten gekomen. De Delftse grachten, anders dan de Amsterdamse met hun
monumentale, maar wat doodse, deftigheid en anders, gelukkig héél anders, dan de
Utrechtse, die al te fantasieloos zijn, maar daarvan zelf toch zo benepen weinig besef
hebben, dat ze altijd proberen op een beek in een bergravijn te lijken; een armelijk
bedrog, want iedereen ziet dadelijk, dat het alleen maar Utrechtse grachten zijn.
Maar wat is er met deze Delftse grachten? Wel, ze zijn het beste van Holland. Ze
zijn warm en levend zonder uitbundigheid, veranderlijk van stemming zonder
exotische grilligheid. Ze zijn eenvoudig en flink, juist tussen gezette
douarière-deftigheid en spichtige bloedarmoede in en hun bruggetjes zijn veel te
klein om ontzag in te boezemen, maar veel te stevig en te eerlijk voor vriendelijke
meewarigheid, met een tikje uitdagende speelsheid zoals ze soms, bolgerugd, bij
tweeën of drieën bij elkaar kruipen, tot ergernis van alles wat op wielen rijdt. En
ondanks al hun jaren zijn die grachten nog jong genoeg om eens genoeglijk lichtzinnig
te zijn, zoals in het voorjaar, wanneer de bomen langgerekte stroken van almaar
verschuivende licht- en donkergroene vakjes van het zonlicht zeven. En in het najaar
dragen ze dansend de fakkellichten mee van de erlangs trekkende studentenoptochten,
met misschien wel precies die lichte, goudgekleurde roes in het hoofd, die van het
bruisend lo vivat maakt wat het zijn moet.
Maar in de zomer, wanneer in andere straten het zonlicht al te brandend van huizen
en straten terugslaat, vormen deze grachten met hun dubbele rij van bomen, die aan
elkaar en aan de huizen aan weerskanten haast aansluiten, een koepel van
doorschijnend groene koelte. En vaak, wanneer ik op zulke middagen de stad door
liep om midden op een brug stilstaande naar de volgende brug te zien, een koker van
werkelijk en gespiegeld bladgroen, vaak voelde ik me, als was ik in een tuin, zoals
men ze soms vindt bij grote oude huizen.
Men kent deze huizen: ze zijn zo gebouwd, dat het licht er niet gemakkelijk toegang
in vindt. Een achterkamer geert met een paar openslaande deuren toegang tot de tuin,
maar ook in deze kamer blijft het koel-schemerig, omdat nu in de middag de zon aan
de voorkant staat en een paar kastanje-bomen, vlak achter het huis, dempen ook nog
het licht dat indirect zou willen binnenkomen. Men zit hier onder deze bomen en
ziet de tuin in. Een oude, vriendelijke tuin, met bloemen, met buxus heggetjes en
met veel, heel veel bomen. Men is hier vaker geweest, maar altijd 's avonds of op
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Zondagen en nu is men voor het eerst hier op een gewone middag in de week. Van
buiten hoort men ook de geluiden, die een dorp maakt op een gewone middag in de
week, hier doordringen: mensen roepen wat, er zingen kinderen in een school, een
kar rijdt over de weg en vanuit een timmerwinkel in de buurt dringt telkens een stoot
metalig snerpgeluid van een cirkelzaag in de stilte hier door. Maar deze geluiden van
het werk storen de stilte niet, ze gaan er geheel in op en men moet even lachen, omdat
men niet eens meer kan onderscheiden, of het de stilte is of het geluid van het werk,
waarom men blij is. Dit is ook zo nieuw, men is hier immers nog nooit op een middag
als deze geweest?
Zo stond ik ook wel op zomermiddagen op deze Delftse bruggen. En terwijl aan
weerszijden van de gracht de gewone dagelijkse levendigheid heerst, voelt men zich
even blij, maar men weet juist niet, of het is om het groen-verspiegelend water in
zijn stenen bedding, of om de dagelijkse levendigheid, die door de aanwezigheid van
dat water versoepeld en verzacht tot het bewustzijn doordringt. En daarna gaat men
dan nog een straat, tot men opeens op het marktplein gekomen is.
Gelukkig is de mens, wiens leven rijk is aan tegenstellingen, gelukkig, wie langs
de grachten op de markt komt en de eenheid van deze tegendelen weet te vatten.
Want deze markt heeft een kerk, de kerk een toren, de toren een carillon en het
carillon de verrassende gewoonte juist bij uw aankomst zijn eerste heldere slagen
over de kinderhoofdjes te laten stuiteren. In trossen tegelijk komen ze naar beneden,
maar dan schijnt er daarboven iemand eens even plechtig te willen doen en komt er
een hele zin met statige, nadrukkelijke woorden. Maar Wie die iemand ook is, en
misschien is het alleen maar een klokketrommel, hij kan zich in ieder geval niet lang
goedhouden en stuurt er al weer een paar kronkelige klankenslierten achteraan. Totdat
er tenslotte: uit met de flauwiteit en het ernstige werk moet óók gedaan worden, nog
eens vier stevige slagen vallen, waarmee we dan voor het eerste kwartier weer
uitgestoeid zijn. En men gaat zelf ook al weer verder, waarom zou men nog wachten,
men voelt zich immers in deze stad als in een altijd aanwezige blijheid opgenomen.
Ook 's nachts kan men hier rondgaan. De stad slaapt, niet zwaar, maar altijd
geruisloos en licht en altijd vindt ze gelegenheid om, zo tussen waken en dromen
door, iets te fluisteren. Toch, zo midden in de nacht en vooral wanneer het een
lichtwegende zomernacht is, toch kan men dan merken dat de stad niet alleen behoort
aan de mensen, waaraan ze overdag wel de meeste aandacht
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geeft, maar ook aan de wind en aan de donkere, wijdliggende weilanden rondom.
En de klokken moeten dan wel het verlangen naar de wijdheid van de nacht in zich
voelen, ze letten er minder op, of er iemand het markplein op komt, men hoort eerst
alleen het geluid van eigen voetstappen van de tegenover gelegen huizen terugkomen.
Maar het is goed, dan toch op de klokken te wachten, tot ze voorzichzelf en voor de
nacht hun spel gaan spelen. In aandachtige ernst staat dan de toren boven het plein
en laat de klanken van het carillon als grote, lauwe druppels neervallen in de ruimte
tussen de huizen. In trage kringen lopen ze uit van de plaats waar ze neergekomen
zijn, kringen die van de huizen weer terugrimpelen, het hele plein wordt een vlak
vol door elkaar lopende en kruisende bewegingen, die langzaam uitvloeien totdat
het weer als een vijver in het maanlicht stil komt te liggen. En ijler van hoven
neerkomend in de winter verdoffen ze in de sneeuw, men zou haast gaan zoeken of
er niet een afdruk te vinden is.
Zo kan men wel dromen in deze stad en de bekoring ondergaan van het licht- en
schaduwspel over haar grachten en het wisselen van levendigheid en nachtstilte op
haar marktplein. Het is een nooit falende bekoring, men kan er ook gemakkelijk wat
sentimenteel over worden, maar het is immers geen andere bekoring dan die van een
gewoon oud stadje in een Hollands polderlandschap? En zoveel argeloze dromen
van vroeger zijn teruggeweken, is er wel een reden om ze weer te wekken en tot
leven te brengen?
Donkerder jaren zijn gekomen en gegaan. Daarna was er een avond, dat ik op dit
marktplein stond, men had er haastig wat ongelukkige plankieren getimmerd voor
de toeschouwers bij het spel dat opgevoerd werd. Het was donker en het regende,
de enige verlichting van het plein bestond uit wat flakkerende gasflambouwen.
In de verte begon rumoer te klinken, trommels en getrappel van paarden: de Spaanse
tijd. Mensen begonnen, angstig en gejaagd, over het plein te lopen, waarover nu
onrustig de rode lichtbundels van schijnwerpers heen en weer bewogen. Het was
alles een spel, met heel simpele middelen verbeeld, maar waar alle dreiging, angst
en onrust van een oorlog in besloten waren. Een enkel schot weerklonk, waarvan
ieder wist wat het betekende, daarna kwam het plein weer stil en donker te liggen,
de schijnwerpers doofden uit. Maar ergens achter mij begon het zware luiden van
de Bourdon, de deuren van het raadhuis gingen open
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en twee rijen fakkeldragers kwamen naar buiten, dan trommelslager, meer
fakkeldragers en daar tussen in, hoog gedragen, donker en vormloos de met een zwart
kleed overdekte baar. En langzaam, langzaam ging deze stoet het plein over, er was
minuten lang geen ander geluid dan het beklemmend luiden van die klok, zwaar als
een rhytmisch verhevigd gonzen en hortend en onderbroken het dof en monotoon
geroffel van de omfloerste trommels, tot de stoet de deuren van de tegenovergelegen
kerk was binnengegaan.
Men mag het wel een wonderlijk schouwspel noemen, zo de rouwstoet verbeeld
te zien van één, wiens graf men toch al sinds lang aanwezig wist onder de gewelven
van de kerk. Maar misschien juist hierdoor lag er een haast mystieke werking in,
alsof het dode tot het leven teruggekeerd was, wie men ten grave ziet dragen, die
moet men immers tijdens zijn leven gekend hebben. Het scheen wel, of de tijd een
ogenblik opgeheven was en de eeuwen tot elkaar naderden, het was ook niet deze
ene mens die men zag uitdragen, het waren allen, die gedurende al deze eeuwen na
een leven met wat geluk misschien, maar met wel meer, veel meer moeiten en zorgen,
hun laatste tocht gemaakt hadden. Maar al die eeuwen had daar dit plein gelegen met
zijn kleine huizen, zijn raadhuis en onveranderlijk, hoog en troostend over alles, zijn
kerk.
En het was wel op dit ogenblik, dat alles wat ik tot dan toe om haar bekoring van
innemend oud-zijn voor deze stad gevoeld had, zijn diepe achtergrond kreeg in het
besef, dat alle dingen hier werden tot symbool van die vaak zo moeilijk te vinden
eenheid, waarin de mens zeer rustig, vertrouwend en zeer klein kan zijn.
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Jaap Das
Heidens gebed
O Artemis, die door de straten
van deze groen bespogen stad
zo hoog geschort en heerlijk gaat en
snijdt door het schuim uw lijnrecht pad,
ik volg van ver boven het wielen
der koppen uw omwonden hoofd,
en wie ook in uw kielzog vielen geen die uw aandacht heeft geroofd.
Gij gaat al voort tot waar de straten
verdwijnen uit den rossen nacht.
Ik volg, godin, met bleek gelaat en
vind in het veld uw maan, die lacht.
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Jac. Kort
Wat is moderne muziek?
Het gaat met de moderne muziek als met zoveel andere dingen: het scheelt veel, hoe
je het bekijkt.
Waanneer je de vraag: wat is muziek? beantwoordt met dat catechismusboekje
der muziek uit de vorige eeuw: ‘muziek is een kunst om het oor te strelen, het hart
te roeren en het verstand aangenaam bezig te houden’, dan behoef je aan Strawinsky
en Pijper geen woord meer te verspillen.
Streling, roering en verpozing zijn bij de modernen zo ongeveer verkeerd in
kastijding, ergernis en agressie. Dus weg er mee!
Pas op! Met Strawinsky en Pijper gaan ook Debussy, Ravel, Bruckner, Franck,
Beethoven, Bach, Palestrina en het Gregoriaans over boord. Want die zijn onzichtbaar
maar hecht aan elkander verbonden.
Wat houdt ge dan over? De een: ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’;' de ander:
Joh. Strauss; een derde: de jazz, al naar gelang men de klemtoon legt op strelen,
roeren of verpozen.
Ja, maar, zegt ge, nu overdrijf je toch vreselijk. Beethoven vind ik prachtig en de
Matthäus Passion hoor ik ieder jaar en zo is er nog wel meer.
Ik weet het wel. Mozart en Haydn en (niet te vergeten) Schubert behoren
waarschijnlijk ook tot uw lievelingscomponisten en verder zijn daar nog Händel en
uit later tijd een enkele symphonie van Brahms, Tschaikowsky's ‘Pathétique’,
Wragners voorspel ‘Meistersinger’ en sinds de film ‘Brief Encounter’ Rachmaninof's
Tweede Pianoconcert aan toe te voegen.
Alles bij elkaar maakt ge een keus uit twee eeuwen muziekproductie van
West-Europa.
Maar de wereld is groter dan West-Europa en de cultuur ouder dan de 18e en 19e
eeuw. Wanneer ge vóór alles op direct genot uit zijt, dan moet ge maar net doen als
die catechismus-opsteller van daareven, die vond, dat men het toen zo heerlijk ver
gebracht had en dat het nu verder zo maar blijven moest in saecula saeculorum, amen.
Maar nu moet ik zelf ook eerlijk zijn. Ik heb u met een tikje ironie de mantel
uitgeveegd over uw m.i. bekrompen kijk op de muziek. Laat mij er dadelijk aan
toevoegen, dat ik zelf ook meer
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geniet van een vioolconcert van Bach, een pianoconcert van Beethoven, een
symphonie van Schubert of Mozart dan van de première van de een of andere
‘nieuwlichter’ van deze eeuw.
Ik vind die muziek mooier, ze spreekt meer tot me, ze sluit zich aan hij alles uit
het verleden, dat ik, als ieder ander mens, onbewust in me omdraag. Goethe zei het
als volgt: ‘Musik bedarf weniger die Neuheit; ja, vielmehr je älter sie ist, je bekannter
sie uns vorkommt, desto besser wirkt sie’.
Deze uitspraak kan men niet gebruiken zonder het korreltje zout, dat hieruit bestaat,
dat Goethe's repertoire-kennis niet groter, maar wel veel beperkter was dan de uwe.
Toen hij dit zeide, lag de Matthäus Passion nog onder het stof, om van de oudere
muziek maar te zwijgen. Hij bestrijdt niet het recht van een nieuwe muziekproductie,
doch spreekt slechts uit, dat de muziek die u op de een of andere wijze bekend is, u
meer zegt dan alles wat vreemd is. Ook in Frankrijk is er een zegswijze, waarin dit
nog iets zuiverder wordt uitgedrukt: ‘la musique est une fête de la mémoire’. Het is
dus wel zo, dat direct muzikaal genot het sterkst gevonden wordt bij die kunst, die
appelleert aan dat, wat in de hoorder aanwezig is.
Dit houdt echter niet in, dat deze muziek nu ook inderdaad mooier en beter is dan
dat wat ik niet ken. Wanneer men een bewoner uit de binnenlanden van Afrika de
Vijfde Symphonie van Beethoven laat horen, is zijn waardering niet groter dan die
van een Europees melomaan, die (zuiver) Japanse muziek beluistert. Het blijft hem
vreemd, het zegt hem niets, hij hoort slechts gedruis.
Vind ik dus de moderne muziek niet mooier dan de oude, ze is dikwijls wel
belangrijker omdat ze me iets nieuws brengt, omdat ze een uiting is van mijn eigen
tijd en van de periode die onmiddellijk daaraan vooraf gaat.
Ik wil niet beweren, dat ik de Duitse bezetting mooi vond, maar voor mij is ze van
meer betekenis geweest dan de tachtigjarige oorlog. Ze heeft ingegrepen in mijn
leven. De begrippen oorlog, tyrannie, honger en bevrijding, voorheen slechts
overgeleverd, zijn thans werkelijkheden voor me geworden. Bovendien heb ik nu
meer besef van wat onze voorouders destijds bedoelden, toen zij zongen: ‘de tyrannie
verdrijven, die mij mijn hart doorwonat’, dan alle geschiedenisverhalen en
-afbeeldingen mij konden geven, aangezien die slechts de buitenkant der dingen
lieten zien.
Dit gaat een heel eind eveneens op voor de muziek. Wie alleen naar een concert
gaat om een prettige of (wat netter) een mooie avond te hebben, die wil slechts
aangename melodieën en welluidende klanken horen. Een tikje vervelend mag het
desnoods wel
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wezen, als het dan maar welluidende vervelendheid is. Zo zijn er ook kerkgangers,
die zich liever door welbespraaktheid in de dommel laten brengen, dan zich door
een agressief woord uit hun geestelijke slaap laten porren.
Maar wie naar muziek luistert om geconfronteerd te worden met het wezen der
muziek, mag er niet van terugschrikken om dat, wat in zijn eigen tijd van dit
phenomeen wordt verstaan en gemanifesteerd, te leren kennen en doorgronden.
Dit is voor de meeste mensen gemakkelijker gelezen dan gedaan. De hedendaagse
muziek is in haar verschijningsvorm zo geheel anders dan die van een eeuw geleden.
De inderdaad heerlijke melodieën van Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert
hebben, mèt hun prachtige harmonische begeleid ingen en uitgebalanceerde
combinaties van instrumenten, het veld moeten ruimen.
Thans hóórt men amper meer een melodie, of men kan er geen touw aan
vastknopen. De consonante accoorden hebben plaats gemaakt voor samenklanken,
waarin de dissonant hoogtij viert. De instrumenten-combinaties stellen, tezamen met
vreemdsoortige rhythmen en maatindelingen, alles in het werk om de herinnering
aan dat wat geweest is, weg te vagen.
‘La fête de la mémoire’ kan men bij de modernen niet vieren. Men moet vergeten
wat geweest is, evenals de eerste treinreizigers eerst de veilige behagelijkheid van
postkoets of trekschuit moesten vergeten, voor ze in dat snelheidsmonster durfden
stappen.
Eis geen lieflijkheid, welluidendheid enz. want dat is de muziek niet. Muziek is
méér. Ze is geen bedwelmingsmiddel waarin ge heul vindt voor de grauwheid of
hardheid van uw leven. Ze is het gesublimeerde leven zelf. De smart en de vreugde,
de liefde en het leed, de godsvrucht en de strijd, ge vindt ze hier terug.
Dat blijkt misschien nog niet eens het meest in die composities, die een bepaald
onderwerp behandelen. Juist de z.g. absolute muziek, die alleen om haar zelfs wil is
gecomponeerd, is daarin vaak het zuiverst.
Nu werkt iedere componist dat, als het goed is, op zijn eigen wijze uit in verband
met de tijd, waarin hij leeft en de stromingen, die die tijd beheersen.
Als Bach in 1885 geboren was, in plaats van in 1685, zou hij andere muziek
geschreven hebben dan hij gedaan heeft. Het is de vraag, of dit werk even groot zou
zijn geweest als dat, wat wij nu van hem hebben. De huidige kunstenaars hebben
hun tijd niet mee. Maar zeker is, dat hij nu evenmin bewondering had gehad als hij
toen ondervond van zijn tijdgenoten.
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En ik geef Strawinsky een goede kans op een jaarlijkse Strawinsky-cyclus in het
Concertgebouw, als dat er tenminste in 2148 nog staat.
De zin en de strijd van het leven, die vindt men in alle werkelijke kunst terug. Ik wil
daarvan enige voorbeelden geven.
Wie het Gregoriaans hoort in de Rooms-Katholieke kerken, wordt waarschijnlijk
in het begin onbewust getroffen door de vele vreemde elementen van deze soort
muziek.
Ze is naar haar aard eenstemmig, al wordt ze om practische redenen dikwijls
begeleid. Ze wordt gekenmerkt door een metrische vrijheid, die slechts opweegt
tegen haar tonale gebondenheid. Op sommigen maakt ze alleen de indruk van
eentonigheid, maar wie dieper luistert, bemerkt, dat onder de zelfbeperking dezer
cultusmuziek de lof, verering, smeking en boetedoening van de makers dezer
melodieën zich manifesteren in de klankentaal van die tijden1).
Hetzelfde geldt van de Gamelan-muziek uit Indonesië. Het is alles vreemd en
ongewoon. Een voor onze oren wat eentonige melodie zeurt er doorheen.
Oppervlakkige lieden hebben er direct genoeg van, maar mensen die zijn
doorgedrongen tot de schoonheid ervan, blijven geboeid luisteren en gevoelen de
verwantschap, die er is tussen het Indonesische landschap en zijn bevolking en deze
muziek. Met opzet koos ik deze beide voorbeelden, het Gregoriaans en de Gamelan.
Er zijn er veel meer, maar deze kunnen ons ook voor het vervolg van dienst zijn.
We zien namelijk de componisten in de tweede helft van de vorige eeuw meer en
meer onder de indruk komen van enige stijlelementen, die ook in de Gregoriaanse
en exotische muziek aanwezig zijn. Zo komen verschillende toonsoorten, die
omstreeks 1600 door Majoor en Mineur verdrongen waren, weer in gebruik. Het
strenge metrum van de maatsoorten uit de klassieke periode wordt vervangen door
veelvuldige maatwisseling, waardoor de muziek niet langer in een maatschema wordt
geperst, doch het metrum aan de muziek wordt ondergeschikt gemaakt.
Er werden echter in de jaren omstreeks 1870 nog veel meer aanvallen gedaan op
het verstarde front van wetten en regels.
In de periode na Bach kwam de homophone muziek tot bloei, een kunstgenre,
waarbij de bovenstem zich dermate geëmancipeerd had, dat de andere stemmen van
alle zelfstandigheid werden beroofd. Was er in de tijd van 1400-1750 sprake geweest

1) Er is duidelijk verschil tussen het Gregoriaans van de VI en b.v. de XII eeuw.
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van polyphone muziek, waarbij iedere stem zelfstandigheid en karakter bezat, reeds
Bach's zonen wendden zich tot de toenmaals nieuwe richting der homophonie, die
na de grote bloei de polyphonie geheel nieuwe mogelijkheden voor de componisten
opende.
Door zich de muziek niet langer horizontaal (als een harmonierende groep
melodische lijnen) voor te stellen, doch verticaal (als een opeenvolging van
accoorden), ontstond de mogelijkheid tot het vormen van afgeronde zinnen van in
de regel 8 maten, onder te verdelen in 2 × 4 of 4 × 2 maten.
In de zeventiger jaren werd ook dit steigerwerk al meer als een belemmering
ondervonden en begon men melodieën te schrijven, die niet beantwoordden aan de
reeks 2-4-8-16 enz. Dit was zowel voor de structuur van de melodie als voor de vorm
van het kunstwerk als geheel een zeer ingrijpende verandering.
Als laatste kenmerken der verschuivingen, die in de halve eeuw voor het eigenlijke
modernisme plaats grepen, moet ik noemen de uitbreiding van de tonaliteit en de
toenemende spanning der samenklanken.
Voor wat het eerste betreft moet ik beginnen op te merken, dat tot ± 18702) in een
compositie één bepaald tooncentrum overheersend was. Bij dit centrum (de tonica)
behoorden 6 tonen, die tezamen de toonladder vormden, waaruit een werk was
opgebouwd, b.v. c-d-e-f-g-a-b-c.
Deze reeks wordt echter verkregen, door op een piano de zwarte toetsen te negeren.
De zwarte toetsen konden slechts gebruikt worden, wanneer men zich tijdelijk van
het tooncentrum verwijderde en een nieuwe tonica aannam, hetgeen men aanduidt
met de term: modulatie.
Dit moduleren nu werd in de periode die aan de modernen voorafging steeds meer
toegepast, zodat een muziekstuk theoretisch uit 7, doch practisch uit 12 tonen werd
gecomponeerd. De chromatiek (het gebruik van alle halve toonsafstanden) verdrong
de diatoniek (de toonreeks van 7)
De samenklanken zijn van oudsher gescheiden in consonanten en dissonanten.
Het is een zeer verbreid misverstand, de eerste soort te vereenzelvigen met mooi-,
de tweede met lelijkklinkend. De juiste betekenis dezer termen is veeleer: consonant
= statisch, dissonant = dynamisch.
De geschiedenis der meerstemmige muziek heeft aangetoond dat deze begrippen
aan verschuiving onderhevig zijn. Een disso-

2) Om misverstand te voorkomen wijs ik er op, dat men aan dit jaartal niet al te star mag
vasthouden.
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nant, die aanvankelijk zeer sterk gevonden wordt, begint op den duur aan kracht te
verliezen en wordt eindelijk als consonant waargenomen.
In de periode die hier besproken wordt, was dit proces reeds zover voortgeschreden,
dat de componisten er toe overgingen, enige dissonanten op elkaar te laten volgen,
zonder de ontspanning van een consonant als afwisseling, hetgeen de dynamiek der
muziek sterk verhoogde.
Deze gang van zaken kon zonder al te grote protesten uit het publiek voortgang
vinden. Wel werden gaandeweg de successen der nieuwlichters uit die tijd met groter
moeite verkregen, maar het fluiten, weglopen en kabaal maken bleef voor die
kunstenaars bewaard, die na de eerste wereldoorlog hun scheppingen in de concertzaal
presenteerden.
Immers toen het duidelijk werd dat, wat tussen 1870 en 1910 was voorbereid, geen
halt hield bij de opvatting die het grote publiek er aangaande de begrippen mooi en
lelijk op na wenste te houden, doch dat het ontwikkelingsproces zich in sterk versneld
tempo had doorgezet, toen kon men zijn gemoedsrust niet langer sussen met de hoop,
dat alles wel goed zou komen, doch beantwoordde men de stormloop op de heilige
villa ‘Roering, streling en verpozing’ met agressie.
Het was dan ook geen kleinigheid, wat er in luttele jaren veranderd was. De evolutie
uit de voorafgaande halve eeuw op de voet volgend, moet men vaststellen, dat letterlijk
aan alle normen en schema's zo hevig gerukt was, dat ze bijna onherkenbaar waren
geworden.
De schuchtere poging tot weder in gebruikneming der oude toonsoorten had zich
verbonden met de uitbreiding van het tonaliteitsbegrip. De resultaten waren de
twaalftoonreeks van Schönberg, waarin alle tonen gelijkwaardig zijn, de bi- en
pluritonaliteit, waarbij in de verschillende stemmen verschillende tooncentra
tegelijkertijd optreden, en de atonaliteit, waarin men zich in het geheel om geen
centrum bekommerde. (Het systeem van kwarttonen (Haba) heeft tot heden toe weinig
invloed op de muziekproductie gehad.)
Op het gebied van de maatsoorten keerde men feitelijk geheel terug tot de practijk
uit de late middeleeuwen, waar maatwisseling schering en inslag was, thans echter
toegepast met 20e eeuws raffinement. De homophone schrijfwijze, die sinds ± 1750
had stand gehouden, werd vervangen door de polypbone, doch ook deze onderging
ingrijpende veranderingen.
Met de homophone muziek verdween de aan haar verwante,
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traditionele zinsbouw en werd de melodie losgemaakt uit een schema, dat op den
duur dodelijk voor haar zou zijn geworden.
Reeds de voorlopers der modernen waren tot de ontdekking gekomen, dat men
denkend in rekenkundige reeksen, de melodie vervlakt tot een melodietje, wat iets
geheel anders is.
Maar de grootste conflicten ontstonden toen de componisten in hun werken blijk
gaven, dat de verhouding tussen consonanten en dissonanten, die men voorheen reeds
enigermate in beweging had gezien, nu met ferme sprongen was gewijzigd.
De oude consonanten waren zo goed als helemaal van het toneel verdwenen en
verschillende dissonanten (in vroegere betekenis) waren daarvoor in de plaats
gekomen.
Voeg daar bij nog de geheel nieuwe behandeling van het orkest en van verschillende
instrumenten-combinatie's en ge hebt zo ongeveer een overzicht van de veranderingen,
die omstreeks 1910 hebben plaatsgegrepen. Nauwkeurige en volledige behandeling
moet ter wille van de aard van dit artikel achterwege blijven.
De vraag waar het op aankomt is nu maar: Wat bezielde de componisten tot het
schrijven van zulk soort muziek?
Het kan niet ontkend worden, dat er een aantal muziekschrijvers was, die zich om
de muziek minder bekommerde dan om het experiment. Zij zagen de verstarring van
het oude systeem scherper dan de weg om hieraan te ontkomen. Zelfs wil ik wel
toegeven, dat er waren, die in het modernisme een middel zagen om hun onmacht
te maskeren. Het experiment heeft zijn betekenis gehad, voor zover talentvolle
componisten het hebben beproefd of geadopteerd. Het gaat echter niet aan, de gehele
scheppingsperiode van de laatste dertig à veertig jaar over deze kam te scheren. Reeds
thans heeft een groot aantal kunstwerken uit deze periode zijn bestaansrecht bewezen.
Dat dit zo spoedig geschiedde, pleit voor het aanpassingsvermogen van de moderne
mens.
Stellen wij dus opnieuw de vraag naar de drijfveren der moderne componisten,
dan kan het antwoord slechts luiden: zij zoeken, precies als de kunstenaars van alle
tijden, zich te uiten in een taal, die in alle opzichten in overeenstemming is met hun
tijd. Dat dit niet de taal is, die onmiddellijk door de tijdgenoten wordt verstaan, is
niet zo erg. Het zou veel erger zijn, wanneer deze weigerden, tot het nieuwe idioom
door te dringen.
Wanneer het echter zover zou komen, dat de roep om een nieuwe kunst van het
publiek uit moest gaan, dan zou daaruit blijken, hoezeer de componisten waren
ingeslapen!
Ik gebruikte hierboven de vergelijking tussen de tachtigjarige oorlog en die van
'40-'45 en stelde, dat wij door deze laatste iets
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hebben ervaren van hetgeen in die eerste de gemoederen bewoog. Ten opzichte van
de muziek kan dit beeld nog nader worden uitgewerkt.
Ik erken, dat bij de kennismaking met de moderne muziek van ‘une fête de la
mémoire’ geen sprake kan zijn en dat het ook, wanneer men bij het horen van de
nieuwe geluiden over het stadium der ergernis heen is, nog enige tijd kan duren voor
men de schoonheid dezer soort muziek begint te ervaren. Is men echter eenmaal
zover gevorderd, dan is daarvan een zuiverder kijk op het wezen der muziek de
vrucht.
Is het niet zo, dat juist door de muziek uit het galante en romantische tijdperk (ruw
gedateerd: 1760-1860) bij menigeen de mening heeft postgevat, dat alleen zulk een
melodie mooi is, die men kan onthouden en nazingen? Is het succes van veel
composities niet te herleiden tot het feit, dat zij een gemakkelijk vast te houden, of
van te voren reeds bekende melodie op duidelijk waarneembare wijze laten horen?
Het wezen van de muziek is echter nog iets anders en iets meer dan het wijsje, dat
de eerste violen in het orkest spelen, zo goed als de beeldende kunst uitgaat boven
het plaatje, en litteratuur boven het verhaaltje.
Door de ervaringen van de tweede wereldoorlog heb ik niet alleen de spanningen en
de bevrijding van deze periode zelf ondergaan, ik heb ook iets van de diepere
betekenis van de verbalen en afbeeldingen der Tachtigjarige (en van iedere andere)
vrijheidsstrijd ontdekt.
Zo is het ook met de moderne muziek. Wanneer ik mij kan losmaken van mijn
oude opvattingen aangaande het wezen der muziek en ik mij openstel voor wat mijn
tijdgenoten van dit phenomeen verstaan en verwerken in hun scheppingen, dan zal
ik een zuiverder kijk krijgen op de muziek als geheel.
Het is geen toevallige omstandigheid, dat de kennis van en de liefde tot de muziek
van Bach en een periode van drie à vier eeuwen vóór hem, juist samenvalt met het
moderne tijdperk.
Het is veeleer zo, dat de hedendaagse componisten hebben teruggegrepen, over
de klassieke en romantische tijd heen, naar de principia van de oude meesters, waarin
zij vanzelfsprekend nieuwe mogelijkheden hebben gezien, in verband met een nieuwe
tijd.
En is zo, hoewel ze aanvankelijk een revolutie geleek, toch niet weer ook de
moderne muziek in principe ‘une fête de la mémoire’?
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Niek van der Heide
Dat eens mijn hartslag zingen mag....
Dat eens mijn hartslag zingen mag,
Zo onbekommerd en zo vrij
Van wat nog immer zijn beslag
Legt op mijn vrede en op mij,
Dat ik mijn bloeiwijs onderken,
Mijn stille groei, mijn vruchtbaarheid,
het karig zaad van eigen stem
In verzen en geschrift verspreid;
Want alles heeft een eigen lied
en zingt op onderscheiden trant;
Wie als een kind de wereld ziet
Weet zich voorgoed hieraan verwant,
En loopt verwonderd langs de straat
en aarzelt aan een oude gracht
Waarin een kerk gespiegeld staat,
die slechts het carillon verwacht
Dat aan het water zingen gaat
een kleine, middeleeuwse wijs,
en dat het water trillen laat
en resoneren, reis op reis......
Het blijft maar stil, en star, en dicht,
zodat dit wonder nooit geschiedt In mij staan steden opgericht,
een spiegelbeeld, nog zonder lied......
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J. Bonda
De torenbouw van Babel
Nu, even, staat hij stil en ziet de landen
zacht zingend in het morgenwaas; de dauw
ligt duizendvoudig fonkelend en 't blauw
laait van goud licht; schuchter vouwt hij de handen
en glimlacht stil. Zijn wezen is weer gans
in 't land waarin hij groot werd - zie de schapen
gaan blatend voor hem uit, hij is nog knaap en
hij fluit en zingt, - het leven wordt weer dàns De zweep bíjt in zijn rug. De drijver wijst
den luiaard driftig naar de stenen. 't Stof
dwarrelt omhoog en waait de morgen dof De dromer bukt - de toren rijst - en rijst -
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Aan de lezers
Met dit nummer is ‘Ontmoeting’ toegekomen aan het einde van de tweede jaargang.
De Pinksterconferentie van dit jaar, die vele Ontmoeting-lezers samenbracht heeft,
meer nog dan die van 1947, ons getoond en ervan overtuigd dat er een, misschien
nog niet grote, maar zeker toch ook niet àl te kleine, literaire gemeenschap is ontstaan,
die, als zij trouw en eensgezind blijft, het werk van ons tijdschrift kan blijven dragen
en tot hoger praestaties opvoeren. Wij hebben van meet af aan weerzin gehad tegen
zeker abstract gepraat over ‘Christelijk kunstenaarschap’, armzalige verbeeldingen
van het theologiserend verstand en wij zoeken onze kracht liefst in het practisch
nastreven van onze idealen. Maar wie die weg opgaat ontdekt steeds meer hoe
volkomen onchristelijk ook in de kunst de individualistische levenshouding is en......
hoezeer men afhankelijk is van een gemeenschap, waarin men elkaar over en weer
draagt en verdraagt. En kom nu in Holland onder Christenen eens om gemeenschap...
Maar het werk in ‘Contact’ en ‘Ontmoeting’ heeft ons toch geleerd dat er
samenwerking mogelijk is, mits men een duidelijk uitgesproken grondslag heeft, een
concreet doel nastreeft en zich niet in abstracties verliest.
Literaire belangstelling is, in àlle kringen, slechts bij een minderheid te vinden.
Maar de situatie is niet gelijk. De ‘wereld’ buiten de kerk heeft haar thema's vrijwel
uitgeput. De literatuur is veelszins gaan spiralen om de erotiek en die is in een
nederwaarts kolkende beweging terechtgekomen. Het gevaar is groot, dat literatuur
van Christenen ook in die donkere kolk naar de diepte wordt meegesleurd. Wij moeten
daarom naar onze eigen thema's omzien. Het Christelijk gemoedsleven, het
hartekapitaal van generaties die in de schaduw van het kruis hebben geleefd, heeft
sinds de bloeitijd van het Calvinisme in Nederland literair nauwelijks meer stem
gekregen. Duizend dingen, nooit vermoed en nooit gezegd, zijn daar nog
doodgezwegen.
Het ligt ver buiten het bestek van dit redactioneel bericht om de oorzaken hiervan
na te gaan. Wij zeggen alleen: ons werk is broodnodig; blijf ons helpen. Hoeveel
onbewuste wreedheid ligt er in uitlatingen, die men zo vaak uit broedermond te horen
krijgt: ‘Waarom getuigt Uw kunst niet méér van Christus?’ Men keert de verhouding
altijd weer om. Christelijke kunst is oogst van Christelijk leven en Christelijk leven
is nooit het leven van een individu alleen, maar altijd van een gemeenschap. Hoe
kan men van een enkeling vruchten verwachten, die alleen op een ge-
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meenschappelijke akker rijpen? Dat hartekapitaal, waarover wij spraken, die belegen
ervaring van Christelijk leven gedurende generaties, welk kapitaal bij voortgaande
ontkerstening van het volksleven zeker voor de kunst verloren zal gaan omdat het
niet meer zal worden verstaan en dat dus stem moét krijgen, zo mogelijk vandaag
nog, kàn dit alleen indien althans bij geloofsgenoten liefde en begrip, hoop en
verwachting aangetroffen wordt. Vandaar contacten en ontmoetingen, productie,
conferenties, briefwisselingen, gesprekken! We kunnen het niet genoeg herhalen:
belangstelling, medeleven, steun, verwachting zijn óók scheppende factoren! Wij
kunnen niet berusten in de wanhoopsklacht van Marsman, dat zijn volk geen
klankbodem wilde zijn, niet klinken wilde, maar wij zeggen en blijven zeggen: Volk,
klink, om Christus' wil! En dat is meer dan een verzoek; het is een roep; uit en tot
roeping.
De tweede jaargang van ons tijdschrift is omvangrijker dan de eerste en kan naar
onze bescheiden mening ook wat de kwaliteit betreft een vooruitgang genoemd
worden. De redactie blijft haar uiterste best doen op deze weg niet te vertragen.
De heer P.J. Risseeuw gaat helaas de redactie verlaten om voortaan als gewoon
medewerker ons van tijd tot tijd bijdragen af te staan. Het is moeilijk te zeggen aan
welke kant de spijt groter is: aan de zijne of aan de onze. Maar dit uittreden is
begrijpelijk, indien men bedenkt hoeveel tijd en kracht het eigenlijke boekenschrijven
in schaarse vrije uren kost en hoeveel beslommeringen elke redactionele arbeid
meebrengt. Het mag wel eens gezegd worden, dat de heer Risseeuw niet-alledaagse
redactiegaven bezit, die ten nauwste samenhangen met zijn mensenliefde en sociaal
besef. Dat deze gaven in de loop der jaren de erkenning hebben gevonden, die ze
verdienen, zou een te stoute bewering zijn. Het moge daarom bij deze, overigens
onwelkome, gelegenheid eens duidelijk worden uitgesproken, hoe hoog wij hem
schatten, hoezeer wij hem genegen zijn en hoe vaak wij van zijn ervaring, inzicht en
‘tips’ ook in ‘Ontmoeting’ hebben geprofiteerd. Sinds 1918 redacteur van ‘Opgang’,
was de heer Risseeuw medeoprichter van ‘Opwaartsche Wegen’ en daarvan redacteur
tot en met de tweede jaargang. Hij redigeerde de bij Callenbach uitkomende
Kerstboeken (een idee van P.J.R., dat nadien veel navolging en nabootsing vond)
van 1924 tot 1933; was redacteur van het Zondagsblad van ‘De Rotterdammer’ van
1931-1934 en later tot 1941 literair medewerker van het genoemde dagblad. Voorts
was hij eindredacteur van de lustrumboeken van de Chr. Auteurskring in 1934 en
1939 en gedurende de thans verschenen
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twee jaargangen redacteur van ‘Ontmoeting’. Wij kunnen alleen maar van harte
hopen, dat de omstandigheden eerlang een terugkeer als redacteur mogelijk zullen
maken.
En nu iets anders. ‘Ontmoeting’ wil een algemeen-cultureel maandblad zijn en
bracht in de afgelopen twee jaren dan ook bijdragen in die richting. Maar bedenkende,
dat de beste waarborg in dezen niet in incidentele artikelen en recensies, maar in de
samenstelling van de redactie is gelegen, hebben wij de heren drs. M. Geerink Bakker,
musicoloog en Henk Krijger, grafisch kunstenaar, uitgenodigd tot de redactie toe te
treden. Beide heren hebben de benoeming aanvaard en zullen van het volgend nummer
af deel van de redactie uitmaken.
Aan de voet van dit bericht vindt men enkele levensbizonderheden van onze nieuwe
redacteuren. De heer Bakker kent men reeds als fijn en wetenschappelijk onderlegd
musicus en als muzikaal adviseur van de N.C.R.V. Bij dit practisch arbeidsveld krijgt
hij nu in ‘Ontmoeting’ een plaats op de spreektribune. Wij hopen voor onze lezers
en voor onszelf dat het nog onbedrukte papier van ‘Ontmoeting’ hem moge prikkelen
tot het schrijven van belangrijke artikelen en critieken, waarin wij mogen profiteren
van zijn kennis, inzicht en groeiende ervaring. Moge het proza zijn, geboren ‘aus
dem Geiste der Musik’!
De heer Krijger heeft in vakkringen reeds een behoorlijke bekendheid en reputatie
verworven. In ons jongste Kerstnummer verscheen van zijn hand een knap en
principieel artikel over het smeedwerk van Alexander Calder; over de beeldhouwer
Ossip Zadkine schreef hij in onze laatstverschenen aflevering een diep doordachte
bijdrage onder de titel ‘Drie Overwegingen’. De conferentiegangers van dit jaar, die
de heer Bakker hebben horen musiceren, hadden ook het genoegen de heer Krijger
over zijn kunst te horen lezen. Wij feliciteren onszelf met deze beide
vertegenwoordigers van een jongere generatie en... wensen ook hèn geluk, want aan
een redacteurschap van ‘Ontmoeting’ is geen eer of voordeel te behalen; onder deze
omstandigheden is hun mede-arbeid een proef op de som van hun belangeloze
verknochtheid aan de goede zaak en hun bereidheid tot blijvende samenwerking.
DE REDACTIE
H e n k K r i j g e r werd geboren 19 November 1914 op Soemba als zoon van Ds.
L.P. Krijger, missionair predikant aldaar. Bezocht het Geref. Gymnasium te
Amsterdam, werkte een jaar op een boerderij, ging daarna naar de
Kunstnijverheidsschool te Amsterdam en vervolgens (in 1933) naar het Rijksinstituut
tot Opleiding van Tekenleraren. Hij behaalde de
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middelbare akte in 1938. In 1941 gehuwd; leraar tekenen aan M.U.L.O. scholen tot
zomer 1945. Nadien vrije arbeid. Had al vroeg belangstelling voor alle
niet-naturalistische kunstuitingen en voor alles wat ‘primitief’ is. Krijger maakte in
1937 een grote tekening ‘Grootvader met 2 kleindochters’ (figuren in Zeeuws
costuum), waarmee hij een eerste prijs behaalde; exposeerde voorts in Amsterdam,
Utrecht en Kampen. Van de boeken, die Kr. verzorgde, mogen hier worden vermeld:
‘Job’ van Hein de Bruin, ‘Miracle in the Rain’ van Ben Hecht, ‘Om het Levende
Woord’ van K.H. Miskotte en ‘Moeder Marjanne's Kerstfeest’ van Antoon Coolen.
Voor de dit najaar te verschijnen ‘Sprookjes voor grote Mensen’ van Antoon Coolen
maakt Kr. 1 gekleurde frontispiece, 12 zwart-wit tekeningen, 12 frontvignetten,
omslag, band en de volledige typografie. Kr. schreef ook (onuitgegeven) romans,
novellen en enkele korte verhalen. Woont en werkt te Amsterdam.
M. G e e r i n k B a k k e r is zoon van de ook in organistenkringen bekende Arnhemse
arts Dr G. Bakker. Geboren 1 November 1921 te Den Helder. Deed eindexamen
gymnasium A in 1941. Studeerde muziekwetenschap bij Dr Bernet Kempers, piano
bij George van Renesse, muziektheorie bij Willem en Hendrik Andriessen en bij
Ernest W. Mulder. Deed in 1946 eindexamen conservatorium (hoofdvak piano).
Werd 1 Juli 1946 benoemd tot hoofd van de afdeling Muziek der N.C.R.V. Legde
in December 1947 het candidaatsexamen muziekwetenschap af aan de Stedelijke
Universiteit te Amsterdam, met keuze-bijvak wijsbegeerte. Studeert thans verder
voor het doctoraal-examen muziekwetenschap. Was na de oorlog een jaar
muziekrecensent voor ‘Trouw’ in Amsterdam. Schreef enkele artikelen in ‘Muzikale
Ommegang’ (onlangs verschenen) en stelde met Prof. Dr Bernet Kempers een boekje
samen over de Italiaanse Opera, dat uitgegeven wordt in de ‘Symphonia’-reeks.
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Vluchtige Notitiën
De tip en het manco
‘Nee, meneer,’ zei de man naast me (we zaten samen op een bankje in het park en 't
was prachtig zomerweer), ‘nee, kom me niet aan m'n lijf met gedichten en van die
letterkundige verhalen. Dat is niks voor mij. Ik en m'n vrouw en m'n ongetrouwde
dochter halen iedere Zaterdag een boek uit de bieb op de hoek bij ons en dan hebben
we ieder drie boeken voor een dubbeltje in de week. En dan heb ik graag
avonturen-boeken of detective-verhalen. Over de grootheid lees ik óók graag. D'r
moet spanning in zitten. We zijn alle drie eender, dus dat komt best uit. Waarom
leest een mens? Om z'n eigen narigheid te vergeten. Want ik zit hier nou wel in m'n
beste pak in 't zonnetje te kijken, maar daarom heb ik m'n narigheid nog wel. Al was
't alleen al, dàt ik hier zit. Centen om es naar 't buitenland te gaan heb ik niet. Niet
eens, om es Limburg te gaan bekijken. En dat hier die Rus zo dicht bij zit, vind ik
ook al niet lollig. Ze praten wel es van onze tijd is zus of zo, maar onze tijd is net als
vroeger: een snerttijd. En in de oorlog dacht ik: als dàt nou es voorbij is, ga ik zo
oud als ik ben nog naar Canada of zo. Ik was zo stom om te denken, dat ze daar in
New York of weet ik veel aan de ka zouden staan roepen: Komen jullie maar gauw,
bondgenoten, 't is hier best. Nou, dat weten we weer. Zeg u gerust zelf: is 't hier niet
veel te vol? We zitten hier boven op mekaar. Als je niest, waait er een deur dicht. 't
Is altijd het zelfde: ga es opzij, je staat op m'n tenen. Maar d'r schijnt niks aan te
doen. En om nou op de boeken terug te komen: als je leest ben je wat anders en kom
je ergens anders. Je ben rijk of je ben een diplomaat of een zwerver. En je zit in de
rimboe of in een wolkenkrabber. In ieder geval niet in dat dooie park. Natuurlijk,
het is maar surrogaat. Ik ging vanmiddag ook liever in een vliegtuig zitten of op de
boot naar Argentinië. Dat gaat nou eenmaal niet. Een mens moet de werkelijkheid
in 't oog houden. En als je dan wat beleven wil, ga je lezen. Maar zeker geen
verhaaltjes over je eigen narigheid, of over wat de een of andere halve gare heeft
gedacht toen hij zijn meisje naar huis had gebracht. Dat laat me zo koud als een steen.
Nee, ik wil in een boek beleven wat ik graag in m'n èchte leven zou hebben
meegemaakt. En m'n meisje heb ik tot vervelens toe naar huis gebracht en
beroerdigheid heb ik genoeg beleefd. We zoeken allemaal ons beetje vertier. En ik
gun ieder diertje z'n pleziertje, als ze mij het mijne maar gunnen. Van letterkundigen
en dichters moet ik niets hebben. Je zou es zien: als ze het hele Nederlandse volk in
een leeg land zetten, dat tien keer zo groot als Nederland was, hoeveel minder boeken
ze schreven en hoeveel minder de mensen lazen. Ze hadden d'r geen behoefte aan,
meneer, wat ik je smoes. En gedichten lazen ze dan helemaal niet meer. Nee,
natuurlijk, ik ben weer es niet goed snik, dat weet ik nu al vijf en zestig jaar. En dat
ik een materialist ben, is ook al uit de ouwe doos. Ik zal niet zeggen, dat we allemaal
eender zijn, maar geloof me maar gerust: de meeste mensen zijn net als ik. Wij lezen
een boek om wat er in gebeurt, de hele rest kan ons gestolen worden. Denk es aan
m'n woorden als je met schrijven een paar centen verdienen wilt. Geen gedichten,
jongeman, en geen rare fratsen......’
P.S.
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Kritieken
Romans en novellen
Franz Kafka, Het Proces. Amsterdamsche Boek- en Courantmij. N.V.
1947. Vert. Alice van Nahuys.
De in 1924 op 41-jarige leeftijd gestorven Franz Kafka is zeker een zeer merkwaardige
figuur. Rusteloos heeft deze in Praag geboren Joodse jurist gezocht naar de zin van
zijn bestaan, naar de zin dus van het bestaan van de mens. Hij heeft met opoffering
van alles naar de zuivere levensweg gezocht, die hij meende te vinden in nederige
zinvolle arbeid.
In hem verenigden zich het beste van de Jood en van de Europeaan: in zijn
nagelaten werk vindt men 't zoeken van God en het afdalen naar de bodem van het
bewuste leven. Toen hij aan t.b.c. stierf, was zijn werk, letterlijk zijn levenswerk,
nog niet af. Onder meer had hij drie onvoltooide romans liggen. Hij had bij testament
bepaald, dat zijn werk vernietigd moest worden. Zijn vrienden, voornamelijk Max
Brod, namen het op zich, zijn beslissing niet te eerbiedigen, doch het zeer
merkwaardig werk uit te geven. Men kan over deze daad denken zo men wil; niet
ontkend kan worden, dat wij in Kafka's werk een zeer waardevolle bijdrage hebben
tot de schat der cultuur. Toch: Kafka is hierdoor de benadeelde geworden. Zijn werk
is on-af uitgegeven, het beeld is onvolkomen. Aan de nagedachtenis van deze eerlijke
mens zijn wij verplicht, steeds te bedenken, dat wij niet weten waartoe hij gekomen
zou zijn, indien het hem vergund was geweest, zijn weg ten einde toe te lopen. En
al geldt dit in zekere zin bij ieder mens, bij Kafka klemt dit wel zeer.
‘Der Prozess’, algemeen als zijn voornaamste werk beschouwd, is door Alice van
Nahuys uitstekend vertaald en door de uitgevers stijlvol verzorgd. Te betreuren is,
dat niet alle, aan dit boek ten grondslag liggende kopij is vertaald en opgenomen.
Een slechts weinig ter zake kundige, doch critische lezer zal nu de breuk, het
onvolgroeide opmerken. Hij zal met sommige stukken (hoofdstuk 8 bijv.) geen raad
weten, en het slot niet passend vinden. Hij zal dit een teleurstellend gebrek vinden,
en nièt een te betreuren onvolkomenheid. Kafka's stijl is zo zakelijk, dat zij niet als
zakelijk aandoet. ‘Het Proces’ schijnt het verslag van een droom; het ongeremd
verbeelden, dat de droom doet, is het toegepaste procédé. Geen wonder, dat het
moderne denken zich van dit werk heeft meester gemaakt. Want de mens van nu,
levend in een ten ondergaande wereld, en zeker de aan alle kanten belaagde en
opgesloten Europeaan, is de dood op het spoor in de duistere gangen naar het
onbewust gebied van zijn verwoest bestaan.
De hoofdpersoon van ‘Het Proces’, een zeker Jozef K., is een nauwgezet
bankbediende, die op een kwade dag na het ontwaken merkt onder arrest te staan.
In zijn kamer bevinden zich twee hem onbekende dienaars van een hem onbekend
gerechtshof, die hem verklaren dat zijn proces op de rol staat en dat het 't beste is,
zich te schikken. En nu is dit het beklemmende van het boek, dat Jozef K. zich
inderdaad schikt. En dat zonder verwondering over het feit, dat er een gerechtshof
is, dat hij niet kent; dat men hem laat arresteren zonder bevelschrift en zonder de
beschuldiging te formuleren. En dit wordt dan verteld als deel van een overigens
nuchter, reëel verhaal. Dit volkomen onwerkelijke, dit waanzinnige tevoorschijn
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komen van deze procesvoering voltrekt zich, als in de droom, in het alledaagse,
normale leven en wordt daardoor eveneens normaal.
Jozef K. krijgt een zeer grote mate van bewegingsvrijheid; hij mag alle stappen
doen, die hij wil, maar hij kan geen stap doen zonder op de organen van het
gerechtshof te stoten. Hij wordt verhoord, hij neemt een advokaat, hij gaat zich geheel
gedragen als een schuldige beklaagde, zonder dat hij weet, waarvan hij beschuldigd
wordt en zonder dat hem het absurde, het krankzinnige in de situatie opvalt. De
griffies der rechtbank zijn zomaar op zolders van
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gewone huizen; op onmogelijke plaatsen worden verhoren afgenomen. Er is een
uitgebreide hiërarchie van rechters, die niemand ooit te zien krijgt, rechters waarvan
groteske bijzonderheden bekend zijn. K. bemerkt, dat bijna ieder, die hij ontmoet,
òf beschuldigde is, òf een functie bij het gerechtshof heeft. Zelfs in 't hem zo
vertrouwde bankgebouw bemerkt hij een kamer, die door het hof gebruikt wordt.
Hij hoort, dat zijn proces er lelijk voor staat. Zijn advokaat stelt requesten en
rapporten op, zonder dat deze iets weet, of ergens bij tegenwoordig mag zijn. Er is
niets zeker; zeker is slechts, dat het proces gevoerd wordt.
Ten slotte wordt K. door gerechtsdienaars uit zijn huis gehaald en op correcte
wijze omgebracht. En K. zegt op het ogenblik van sterven: ‘Als een hond’. De auteur
voegt er aan toe: ‘Het was, alsof de schaamte hem zou overleven’.
Kafka's werk wordt op velerlei wijze geïnterpreteerd. Maar dat Kafka de weg der
volkomen verootmoediging, van het stemmeloos slachtoffer zijn, als een weg van
verlossing zou hebben gezien, vermag ik niet te geloven. Veel meer lijkt mij dit het
zijns inziens enig mogelijke. Maar zo mogelijk zou de schaamte dit verloren gaan
overleven.
Voor mij is ‘Het Proces’ de verbeelding van de bewustwording der erfschuld. God
doet ons dit afschuwelijke proces aan.
Naarmate wij bewuster leven, naarmate wij onszelf en het leven trachten te
doorgronden, ondergaan wij er de beklemming van. Sommigen zullen het vroeg
ervaren, anderen eerst op hun sterfbed. Maar dan zonder dat wij het vreemd vinden,
nemen wij het feit van in beschuldiging staan in ons leven op. Het gaat al ons doen
en laten beheersen. Alles en iedereen blijkt dan in contact te staan met het gerechtshof.
Zeker, er is soms de matte vraag naar het waarom. Maar mag dat verzet heten?
Men kan zich afvragen of men het dan helpen kan, dat men in Adam gevallen is,
maar wie zo eerlijk is als Kafka, ontkent niet dat het proces er is, dat men zich
verstandelijk wel is waar kan onschuldig achten, maar dat het hof zich niet vergissen
kan. Het hart ontkent de aanwezigheid van het proces en de ongeformuleerde schuld
evenmin als het opkomen en ondergaan van de zon. Het is nu eenmaal dwaas, het
goed recht van de werkelijkheid in discussie te brengen. Kafka is geen dwaas. Kafka
redeneert niet over de schuld. K. springt niet tegen de tralies op, hij beweegt hemel
en aarde niet om te weten waarvan hij beschuldigd wordt. Hij ontkent de rechtsgrond
niet; hij tracht alleen maar aan een veroordeling te ontkomen. Doet het er veel toe,
te weten waaraan men schuldig is, zo men van zijn schuld overtuigd is? Neen, K.
tracht nièt te ontkomen. Hij doet geen poging tot ontvluchting en als de beulsknechten
hem komen halen, blijkt het, dat K., die van het vonnis formeel niets afwist, zich
voor de executie correct had gekleed. Hij aanvaardt zijn schuldig zijn, ook al begrijpt
hij het niet. Zelfs de onmacht iets te weten van zijn verschrikkelijk proces, ja, zelfs
de onmogelijkheid iets ervan te weten, wordt tot schuld. Hij is verloren, hij is
verdoemd, en dat is zijn levensrealiteit.
Het onvoltooide boek houdt een mogelijkheid verborgen van geloof aan een weg
ter ontkoming. K. komt in een Domkerk terecht, waar, ieder detail heeft waarde,
waar het zo duister is, dat hij bijna niets kan onderscheiden. Daar zegt een priester
tegen hem: ‘Ik hoor dus bij de rechtbank, maar waarom zou ik iets van je willen? De
rechtbank wil niets van je. Ze neemt je op als je komt, en laat je gaan als je weggaat.’
Heeft de mens zijn lot niet in eigen handen? Kan hij zich dan niet onttrekken aan
het gerechtshof?
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Neen, hij kan dat niet en wil dat niet. Hoe missen wij hier, wat Kafka wellicht nog
had willen zeggen. Want er is nog altijd de mogelijkheid, dat het ongelovig denken,
en zeker is er die mogelijkheid voor het Joodse denken, dat de mens tot deze uitspraak
komt: ‘Het kan niet anders, of er is toch de mogelijkheid, dat God een weg ter
ontkoming gegeven heeft.’ Trouwens, Kafka schijnt hierop te doelen in zijn verhaal
van de man voor de poort van de Wet. Men kan die poort niet binnengaan, en toch
is die poort er opdat men zou binnengaan. Waar is een poort anders
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voor? Maar de weg vinden, zo hij er is, kan niemand zonder dat God er hem toe
dwingt. Nog altijd versteekt Adam zich voor God. Alles liever dan staan in Gods
volmaakt licht.
Buiten het Woord (Christus), dat God zelf spreekt, is er geen weg ter ontkoming.
En ik schrijf dat maar weer neer, alsof dit net zo gewoon is als: twee keer twee is
vier.
Kafka's ‘Het Proces’ kan men genieten als werkstuk. Het is een buitengewoon
boeiend visioen. Ook al heeft dit boek ons niets te zeggen, dan nog is het lezen ervan
in zoverre de moeite waard, dat het ons een groot aesthetisch genot verschaft.
Maar een christen heeft dit boek zèker iets te zeggen. Want hij gelooft soms even
gemakkelijk aan erfschuld en aan Christus' borgtochtelijk lijden, zoals hij aan het
rond zijn van de aarde gelooft: nooit gezien, maar toch heus waar. De diepte der
schuld, het vreselijk karakter van het proces ontgaan hem dan en zo ontgaan hem de
diepte en de rijkdom van zijn verlossing. Zo komt de doorsneechristen er toe, niet
te bemerken, dat de problemen van dood en leven onontwarbaar zijn, niet te benaderen
met het verstand noch met het hart. Hij ziet niet, dat het leven in laatste instantie een
afschuwelijk avontuur is. Zijn leven wordt daardoor een aaneenrijging van
dilettantische daden.
Ik ben er mij van bewust, dat ik zeer belangrijke aspecten van dit boek onbesproken
heb gelaten. Vooral het typisch Joodse twisten met God heb ik niet aangeraakt. En
ook de verhouding Kafka - Existentialisme is een beschouwing overwaard. Ten slotte
is er het verhaal van de man aan de poort van de Wet, dat behandeld zou moeten
worden. Een recensie is voor dit alles echter minder geschikt.
Ik wil volstaan met de opmerking, dat wij ons als christenen ernstig met Kafka
moeten gaan bezighouden.
J.v.D.

Sigrid Undset, Kristin Lavransdochter. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
1948. Uit het Noors vertaald door Dr. A. Snethlage.
Wie, na lange tijd experimenteel jongerenproza gelezen te hebben, tot welk isme het
ook moge behoren, zich ertoe zet, opnieuw Sigrid Undsets trilogie te lezen, ervaart
dit als een bevrijding. Hij voelt zich als iemand, die na een tocht door klamme kelders
en muffe kamers, naar buiten treedt en de oneindigheid van de hemelkoepel boven
zich ziet. Hij heeft de neiging, ieder surrealistisch, psychologistisch of wat voor ander
istisch proza als klein, als demonstratie van onmacht te bezien. Het lijkt mij zijn
slechtste neiging niet. Nog altijd blijft de zinvolle verbeelding van de werkelijkheid
het hart van de kunst.
Meulenhoff heeft het grote lezerspubliek met deze dundruk-uitgave van dit machtig
epos een bijzondere dienst bewezen.
Het is onnodig op de kwaliteiten van S. Undsets werk te wijzen: wie het eens
gelezen heeft, behoudt een onuitwisbare indruk. Haar figuren zijn volstrekt
middeleeuws en toch tevens zo levend, zo van nù, dat men waant haar opgeroepen
wereld als de eigene te kennen. Dat alleen kan het genie, het uitzonderlijk talent.
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Want het grote menselijk gebeuren is door de eeuwen heen gelijk gebleven. Hiervan
de zin te ontdekken door middel van het scheppen van een visionnaire werkelijkheid,
is nog altijd het doel van de romankunst.
Kristin Lavrans-dochter is een der schoonste scheppingen van deze eeuw.
J.v.D.

Albert Helman, Omnibus, Amsterdamsche Boek- en Courantmij. N.V.,
Amsterdam. 1947.
Weinig Nederlandse auteurs verstaan zó de kunst van vertellen als Albert Helman.
In Omnibus heeft hij niet minder dan vijftig verhalen en korte romans verzameld,
die tezamen een uitstekend beeld leveren van zijn kunnen op het gebied van het
scheppend proza. De verzameling begint met het bekende ‘Mijn aap schreit’: een
meesterlijke, verschrikkelijke vertelling, waarin het eigen leed, de eigen opstandigheid
wordt verbeeld. Welk een tederheid en welk een machteloos verzet tegen een bestaan,
dat ondergaat in schoonheid, mysterie en smart.
Helman schrijft prachtig Nederlands, dat zeer persoonlijk blijft en dat ook bij de
meest verrassende vondsten en kleurrijkste taferelen
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niet ‘stijlvol’ of ‘gestyleerd’ aandoet. Zijn verhalen hebben een grote verscheidenheid
van milieu en décor; de lezer ondergaat de vaak exotische sfeer als belangrijker dan
de actie, die zelden gevolg is van wilsbesluit: zij wordt door die sfeer bepaald.
Helman, de scepticus, de ongeneeslijke zoeker en vinder van het paradijselijke
leven, heeft zich mijns inziens het meest blootgegeven in het reeds eerder genoemde
‘Mijn aap schreit’, in ‘Ratten’ en in ‘De Brief’.
‘Ratten’ is een meesterlijke bewerking van het sprookje van de rattenvanger. Wie
zich van de ratten wil ontdoen, kan hij ook zijn kinderen behouden? En dan kinderen
en ratten genomen in de wijdst denkbare betekenis. Deze vraag wil minder aangeven,
wat Helman wellicht heeft willen zeggen, dan wel wat ik opnieuw terugvond in dit
angstaanjagende sprookje. Het is altijd gevaarlijk, de wereld der verbeelding van een
bepaalde auteur in enkele woorden, in een formule, naar haar betekenis te kenschetsen.
Er ligt, vooral bij een figuur als Helman, vaak meer een levenservaring aan ten
grondslag dan wel een klaar geformuleerde idee. Het creatieve werkstuk heeft talloze
kanten. De vreugde om het scheppende spel ligt er verweven in met angst en zucht
tot behoud. In ‘De Brief’ komt de ervaring van het noodlot wel zeer sterk naar voren,
en ook nog iets heel anders: het vermoeden van een nog niet gekende weg ter
bevrijding. Het is het verhaal van een koerier, die een brief dwars door de vijandelijke
linies heen moet wegbrengen, en die door de vraag geplaagd wordt naar de inhoud
van de brief. Als de koerier na vele avonturen, in een ziekenhuis stervend ten gevolge
van zijn hardnekkig verdedigen van de brief, de dokter toestaat de zegels te verbreken,
opdat hij tenminste nog voor zijn heengaan weet, wat er in de brief staat, blijkt de
brief aan hemzelf gericht, maar hij sterft voor hij de boodschap heeft vernomen. Had
hij dus de zegels moeten verbreken? Had hij, met andere woorden, zijn eigen meester
moeten zijn, zijn eigen wetgever? Kan men het leven alleen zinvol maken door de
gegeven, althans opgelegde spelregels te doorbreken en zijn eigen eenzame weg te
gaan? Doch waar komt dan het bedrog van die spelregels vandaan? Vragen, waarvan
de beantwoording merkwaardige vergezichten zou openen op de wereld van het
moderne, niet-christelijke denken. Iets dergelijks vindt men in Kafka's verhaal van
de man die, als hij door 't beëindigen van zijn leven niet meer door de poort kan gaan,
hoort, dat deze, hem verboden poort, toch speciaal voor hem geopend is. Hier nadert
de niet-schriftuurlijke levens- en doodservaring de verziekte wortels van ons bestaan.
Op dit punt ontmoeten de wegen van verdoemenis en behoud elkander. Want op dit
punt is de mens in staat, zijn meest verwerpelijke ketterij tot levensregel te verheffen
en te streven naar een niets ontziend, volstrekt nihilistisch individualisme. Maar hier
ook kan hij kiezen voor de deemoed van het ‘ik, ellendig mens’. En hierom is dit
individualisme zo gevaarlijk, omdat het het masker draagt van volkomen
gehoorzaamheid aan de natuurlijke wet. Doch sinds Adams val is het natuurlijke niet
wettelijk meer zonder goddelijk correctief. De veelzijdigheid, de mystieke inslag en
vooral ook de eerlijkheid van Helman maken zijn boeiend werk in hoge mate
belangrijk voor alle minnaars van de literaire verbeelding, die niet alleen maar op
de beleving van schoonheid uit zijn, maar ook op de kennis van 't menselijk hart.
Het boek is uitnemend verzorgd uitgegeven.
J.v.D.
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Herman Besselaar, Het ‘Oude Werelt’ proces. Bayard reeks. F.G. Kroonder,
Bussum. 1948.
Een uitnemende vertelling. De auteur heeft in dit nuchter verteld relaas de oorzaken
blootgelegd van een moord. In dit verhaal rekent een mens af met zijn lust tot
beheersen van het leven door middel van het geweld van de sterke man: de tijger in
de mens. In hem ook verzet zich de zachtmoedige tegen de schaamteloze overheersing
van de krachtmens. Dit tweeërlei verzet loopt uit op moord. In sterke mate ontdekkend
voor ieder, die aan het leven slechts schablonen pleegt aan te leggen en bij niet passen
al te spoedig bereid is, zijn oordeel te
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formuleren. De auteur raakt hier een oud probleem aan: mag de zachtmoedige zich
tot behoud van de zachtmoedigheid van de bruut ontdoen door de brute methode?
Hij raakt het aan: hij behandelt 't niet. Het was er hem om te doen, de moordenaar
te doen begrijpen. Hij houdt niet een pleidooi tot vrijspraak van de ‘goede
moordenaar’. De zwakte van dit verhaal is, dat wel de lezer ervan overtuigd wordt,
dat het hier een moord betreft, maar dat de rechter dit uit de feitelijkheden alleen niet
concluderen kan. Men zou de denkbeeldige advokaat die in deze novelle aan het
woord is, willen zeggen: ‘Laat de rechter asjeblieft je boekje niet lezen.’ Maar dit
maakt natuurlijk tevens de kracht van dit verhaal uit.
J.v.D.

François Mauriac, Een voortreffelijke vrouw. De Gulden Pers, Haarlem.
Het woord ‘bekeringsgeschiedenis’ heeft onder ons een ongunstige klank, die het
zeer zeker niet verdient. Het als verhaal weergeven van de wonderen, die zich door
de werking van de Heilige Geest in en met zondaren voltrekken, behoort tot de
mooiste, belangwekkendste en moeilijkste opgaven, die de romanschrijver zich stellen
kan.
In het oeuvre van de grote Franse romancier Francois Mauriac komen verscheidene
‘bekeringsgeschiedenissen’ voor. Ook ‘La Pharisienne’, door Mevrouw H.
Tielrooy-Bottenheim uitstekend in het Nederlands vertaald als ‘Een voortreffelijke
vrouw’ is er een. Beter dan de Hollandse geeft de Franse titel weer hoe buitengewoon
zwaar de opgave was, die in deze roman is uitgewerkt. Als de bekering van iemand
die zichzelf als een zondig mens kent al een wonder is, ongelofelijk lijkt de bekering
van hem of haar, die van zijn of haar voortreffelijkheid overtuigd is.
Brigitte Pian is aan het begin van het boek zulk een voortreffelijke vrouw. Zij doet
haar goede werken echter zonder de liefde en dat maakt al haar verdiensten
waardeloos. Pas op late leeftijd leert zij de liefde kennen en deze menselijke liefde
wordt het middel om het ‘witgepleisterde graf’ te ontsluiten. In Christelijke ootmoed
leert zij af te zien van de goede werken en alles over te laten aan de Goddelijke
genade. Zo wordt het ongelofelijke waar.
De compositie is bewonderenswaardig. De geschiedenis van de bekering van
Brigitte Pian wordt medegeleefd en te boek gesteld door haar stiefzoon Louis, een
tot volwassenheid opgroeiende jongen. In het begin boezemt de figuur van de
voortreffelijke vrouw hem alleen afkeer in, een kinderlijk hardvochtige afkeer, die
door de lezer gedeeld wordt. Langzamerhand groeit het begrijpen en op de laatste
bladzijden is er even iets van erbarmen, het armzalig-koude erbarmen, dat wij als
volwassenen voor onze medemensen over hebben.
Een prachtige figuur is pastoor Calou. Voor de kleine Jean de Mirbel, het vriendje
van Louis, heeft hij zich van de aanvang af een goed zielszorger getoond, maar er
moet iets in hem overwonnen worden voor hij waarlijk priesterlijk bewogen kan zijn
met het lot van ‘la Pharisienne’.
Een zeer belangrijke, door een Katholiek en over Katholieken geschreven,
christelijke roman.
J.M. Vr.
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D. Menkens-van der Spiegel, Aagt Binkhorst, J.N. Voorhoeve, Den Haag.
Mevr. Menkens kent het milieu, dat zij beschrijft, het kleine boerenbedrijf in de
omgeving van Amsterdam, uitstekend; het dorpsleven, 't kerkelijk en geestelijk
verkeer harer figuren met name, komt herhaaldelijk aan de orde, en de rijkelijk gerekte
dialogen over ‘godsdienstige’ zaken - welke overigens met de dienst van God niets
gemeen hebben - gunnen ons een blik in de overleggingen dier mensen. Indien de
schrijfster dit gedaan heeft om ons een huiver op de huid te jagen, ter oorzake van
de afgrond, waarin wettisch ‘christendom’ verzinken kan en verzonken is, dan heeft
ze (althans bij mij) haar doel volledig bereikt. De rauwe ruzietoon van het
weerzinwekkende gekwebbel, het gebekvecht, gevoerd in een gruwelijk klinkend
dialect, vergroten daarbij het naargeestig onbehagen, dat ons bij de lezing er van
bekruipt tot beklem-
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mens toe. Ik dacht, met bang te zijn voor mensen, welke ook, maar God beware me
voor deze creaturen want ze maken me zo ontzettend bang. Er is evenwel een
lichtzijde voor mij: ik kan niet in hun bestaan geloven. Stond de redactie mij meer
ruimte toe, ik zou zeggen, waarom niet. En tevens, waarom dit mijn hóógste bedenking
tegen dit boek is.
Joh. v. H.

C. Baardman, Het gezegende dorp. J.N. Voorhoeve, Den Haag.
Dit eenvoudige volksboek heeft de goede kwaliteiten van het genre, dat - ten spijt
van al onze doodserieuze critici bij mekaar, ten spijt evenzeer van wie het benijdt in een brede leesbehoefte voorziet. Op dit terrein heeft Baardman veel gepresteerd.
Zijn boeken zijn vele malen herdrukt. Zijn Lied van de Biesbos viel de eer te beurt,
in het Deens en Noors vertaald te worden. Groot Alarm beleefde een 7e druk. En zo
zou ik meer van het respectabele lijstje zijner werken kunnen noemen. Het
aantrekkelijke ook van Het gezegende dorp voor ons christelijk bibliotheekpubliek
ligt vermoedelijk in de eenvoud van taal en verhaalopzet, wars van problematiek en
gezochte conflicten, zonder opdringerig-belangrijke mensen. De strekking is niet
vals, niet ongezond-christelijk; het is een verdienste op zich zelf, dat B. hiervoor op
zijn hoede is.
Joh. v. H.

Poëzie
Ida G.M. Gerhardt, Buiten schot. De Bezige Bij, Amsterdam. 1947.
W.E.G. Louw heeft eens verondersteld, dat het werk van Totius als Bijbelvertaler
invloed heeft gehad op diens poëzie. De noodzakelijkheid, de Heilige Schrift met de
uiterste nauwkeurigheid in het Afrikaans weer te geven, zou zijn dichterlijke taal
gezuiverd hebben. Zo neem ik aan dat de invloed van de vertaling van Lucretius,
waarop Ida Gerhardt is gepromoveerd, merkbaar is in de doorzichtige precisie,
waarmee zij zich in haar gedichten uitdrukt. Aan de klassieken herinneren de eenvoud,
de helderheid, en ook de doorwerktheid van haar poëzie. ‘De stroeve woorden proefde
ik in een stroeve mond; wat nachten zat ik zwoegend op de taal gedoken! Maar steeds
heb als een kind ik u mijn dank gesproken, als het gaaf vers zo levend op de regels
stond.’ Zo luidt haar Credo, overigens niet het gelukkigste voorbeeld van haar
dichtkunst. Een enkele maal heeft deze taalarbeid een miniatuur wat precieus doen
uitvallen. Maar in het algemeen passen de eigenschappen van haar poëtische vorm
uitstekend bij het echt Hollandse karakter van haar stof. De voornaamste groep verzen
in dit bundeltje Buiten Schot - haar derde, na Kosmos (1940) en Het Veerhuis (1945)
- zingt van een liefde, waarvan de dichteres herhaaldelijk verzekert dat zij slechts
‘tot stilte en arbeid’ is bestemd, zoals ook Lucretius in zijn beroemde proöemium
van Venus voor alle dingen vruchtbaarheid, maar voor zich en zijn patroon Memmius
alleen vrede om te kunnen arbeiden verwacht. Deze liefde leeft in een atmosfeer van
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overgave aan de schoonheid van het wijde Hollandse laagland, aan het leven in een
oud huis aan een rivier, en aan de gestadige artistieke arbeid. En uit alles tezamen
gaat een mystiek offer van dankbare verering op tot de Schepper. Ik begrijp natuurlijk
wel, dat deze verzen niet in de schaduw kunnen staan van wat er alzo gewrocht wordt
om de Nederlandse dichtkunst te verjongen. Maar ik houd ze hierom voor belangrijk,
omdat ik denk dat juist deze soort poëzie er voor zorgt dat de patiënt tijdens de
verjongingskuur in leven blijft. In elk geval is het heerlijk dit werk te lezen. Een
genot van gehalte.
J.D.

A. Marja, Van mens tot mens, gedichten 1935-1945. N.V. de Arbeiderspers,
Amsterdam 1948.
Omstreeks 1940 manifesteerde zich in de stad Groningen een groep jeugdige dichters
welke enige tijd er prat op kon gaan meer dan 50% van de bijdragen aan de diverse
literaire periodieken te leveren. De meesten hunner verlosten zich sindsdien uit hun
‘Tijdelijk Isolement’ (titel van Dendermondes eerste bundel) en vlogen uit naar
‘Holland’ ten einde een nauwer contact te bewerkstelligen met de
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meesters der Amsterdamse school. Het komt mij voor, dat deze hang naar het
westelijke cultuurcentrum (waartegenover elke Groninger een sterk
minderwaardigheidsgevoel heeft) velen hunner noodlottig is geworden. Waar is
namelijk de grote vijand des dichters, de collectivisering, sterker dan in onze
na-oorlogse grote steden? Sinds hun uitvlucht is het dan ook met veel Groninger
jongeren bergafwaarts gegaan. Dendermonde is niet eens een belofte meer, hoeveel
men eertijds ook van hem verwachtte. Hetzelfde geldt van Koos Schuur, die in zijn
verzen al heel duidelijk demonstreert ‘op de verkeerde kant’ te leven. Albert Redeker
toonde zich een onbetekenende epigoon van Holst, Reinold Kuipers een uiterst
suggestibele imitator van Rilke. De enige die tot een bewonderenswaardige, zij het
betrekkelijke, zelfstandigheid wist te geraken was A. Marja. Dit dankt hij vermoedelijk
aan een aangeboren non-conformisme en een grote intellectuele begaafdheid, welke
hem er voor behoedde met de mystieke Jan en Alleman mee te gaan. Ontegenzeggelijk
is hij een dichter van formaat. Hij versifieert zeer vlot en knap zonder dat daarbij het
verwijt van een tekort aan werkelijke inhoud op zijn plaats zou kunnen zijn. Heel
zijn werk legt namelijk getuigenis af van een zware innerlijke strijd, de van ouds
bekende tussen geest en zinnen, waarvan hij op originele wijze bericht weet te geven.
Het zou mij te ver voeren in het bestek van een korte recensie daarover uit te weiden,
hoe zeer ook het werk daartoe lokt. Daarom wil ik volstaan met het overschrijven
van zijn meest typerende gedicht, waaruit niet alleen zijn technisch vakmanschap
blijkt, maar waarin hij ‘van mens tot mens’ weet te zeggen, waar hij staat op 't literaire
podium van vandaag:

Confessie van een reiziger
De binnendijken langs de donk're sloten
ben ik alleen met tegenzin gegaan:
een vergezicht lag braak, opengestoten
dwong het mij and're wegen in te slaan.
Die drang tot reizen heeft mij nooit verdroten,
slechts waar ik lang op een perron moest staan
zag ik het dringen van de reisgenoten
met een sardonisch treiterlachje aan.
Toch, in het holst van de een of and're nacht,
in een wit landschap, dromend, achter bergen,
van bloemen die 'k bewonderend herken,
heb ik wel eens met zelfverwijt gedacht:
waarom nog 't braaf toeristendom te tergen?
maar ja, ik ben nu eenmaal die ik ben.

P.A.H.

Diaspora, volksliedjes uit vele landen, vertaald door Leo Boekraad.
Bayardreeks. F.G. Kroonder, Bussum. 1947.
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Boekraad behoort met Aafjes tot de jongere lyrici in onze letteren. Evenals zijn
kunstbroeder (die over aanzienlijk meer talent beschikt) zette hij zich tot het vertalen
van volksliedjes waarin het amoureuze element de boventoon voert. Sommige der
‘displaced poems’ zijn op bevredigende wijze genaturaliseerd, de meerderheid heeft
echter met haar ‘heem’ alles verloren en is dus ‘om land om luid' gebracht’. Verder
lijkt het mij een technische fout om ook Omar Kayyam en Li-Tai-Po als volksdichters
voor te stellen. Het meest geslaagd zijn enige Spaanse liederen, waarvan wij
overschrijven:

Seguidilla
Zie naar de kleine waaier
voor je gelaat:
hoe het geheime teken
tot den geliefde gaat.
Hoe kan het zijn
dat, wat jou koelte brengt,
mij tot het merg verzengt?

M. Mok, Silhouetten, verzen. Ceder-reeks. J.M. Meulenhoff, Amsterdam
(negentiende deel der reeks).
In deze bundel is Mok zeer, al te zeer, aan zichzelf gelijk gebleven.
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Nergens licht uit de grijze en egale toon een lyrisch hoogtepunt op, wel zakt het toch
al middelmatige peil, binnen de ruimte van één vers, herhaaldelijk door somtijds
ergerlijke stoplappen, welke doorgaans zowel poëtisch als taalkundig van een banale
soort zijn. De beeldspraak is af en toe zo onlogisch, dat zelfs geen Diels haar zou
durven verdedigen. Daarenboven komen ook nog onzuivere rijmwoorden voor. De
levensvisie is nog volkomen dezelfde troosteloze (of misschien ontroostzame?) van
‘Verloren Dromen’. Na als epicus te vroegtijdig zijn pogingen gestopt te hebben,
blijkt Mok als lyricus de herhaler van één thema zonder hieraan de beklemmende
grootheid van een Holst of een Bloem te kunnen verlenen. Het beste lijkt hij mij als
vertaler, waarvan het gedicht naar Lenau (De zware avond) getuigenis aflegt.
P.A.H.

Reinold Kuipers, Rendez-vous met een remington, gedichten. Bayard-reeks.
F.G. Kroonder, Bussum. 1948.
Wanneer men dit bundeltje legt naast dat van Marja treft naast de overeenkomst in
toon, onderwerpen en ondergane invloeden ogenblikkelijk het verschil in niveau.
Kuipers kan aanzienlijk minder dan Marja. Hij versifieert slechter, is minder brilliant
in intelligentie en vooral minder weer- en meer indeukbaar. Dit alles geeft aan zijn
werk een typerend imitatief cachet. Dat hij hiermee veroordeeld zou zijn tot een vals
spelende epioon bedoel ik echter allerminst. Aan de zuiverheid van zijn dichterschap
behoeft niet te worden getwijfeld. Deze suggestibiliteit heeft echter tengevolge dat
hij zich opslijt aan zijn verzet tegen de tijd en daardoor diens slachtoffer wordt, zoals
hij dit wist te formuleren in zijn vers aan Hendrik de Vries:
Uw droom raakt zelden aan mijn leven,
maar aan uw leven raakt mijn droom.
Gij weet de tijd te wederstreven.
Ik moet verzinken in die stroom.

Hier is de dichter de zingende exponent van zovele in zichzelf gekeerde Noorderlingen
die innerlijk in een grote stad kapot gaan. Het komt mij voor, dat Kuipers niet alleen
een gelukkiger mens maar ook een aanzienlijk beter dichter zou zijn geworden
wanneer hij ‘bij honk’ was gebleven. Een dichter kan nu eenmaal beter een rendezvous
houden met een ploeg dan met een schrijfmachine.
P.A.H.

Credo, een verzameling verzen van Jong-Protestantse dichters,
bijeengebracht en van een inleiding voorzien door W. Broos,
Brochurereeks N.J.V., Amsterdam. 2e dr.
Het streven van de heer Broos verdient ons aller waardering. Op deze wijze kan het
werk van onze dichters een grotere bekendheid genieten juist onder hen die zij in de
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eerste plaats met hun kunst trachten te bereiken. Een woord van lof aan het adres
van het C.J.M.V. en aan dat van de samensteller is hier dan ook zeker op zijn plaats.
Een dertigtal verzen werd in drie groepen ingedeeld (Onze feesten, Bijbelse figuren
en Het credo der dichters), terwijl elke groep van duidelijk commentaar werd voorzien.
Misschien zou het aanbeveling verdienen in een volgende druk de zwakke verzen
van Niek Verhaagen en Herman Steggerda te vervangen en daarbij ruimte te maken
voor enige dichters(essen) die na de oorlog toonden wat zij kunnen, bijv. Lidy van
Eijsselsteijn en Anna Mertens. Als geheel doet de bundel namelijk juist iets te
oudbakken aan.
P.A.H.

Diversen
C.J. Kelk, De Nederlandse Poëzie, van haar oorsprong tot heden. Gekeurd
en gekenschetst. Deel II. Sinds 1880. Moussault's Uitgeverij, Amsterdam.
1948.
Dit met 18 portretten verluchte deel II van een geschiedenis der Nederlandse poëzie
is een boek, dat men enige tijd gebruikt moet hebben, wil men zijn oordeel met een
gerust geweten kunnen geven. Bij 't doornemen ervan viel mij de luchtige toon op
en een niet altijd verantwoorde want al te simpele be-
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wijsvoering. Ook de scepsis van de auteur ten aanzien van protestantse poëzie in het
algemeen, is opvallend. Aangezien deel I nog niet verschenen is, en daarin zeker
figuren als Reefsen behandeld zullen worden, meen ik, dat het beter is, aan het werk
als geheel een critische bespreking te wijden en mij thans te beperken tot een
aankondiging.
Het boek geeft een grote hoeveelheid namen, maar het is prettig overzichtelijk. 't
Geeft wel eens slordige, doch altijd plezierig korte ‘kenschetsingen’. Ik meen er goed
aan te doen, reeds nu te wijzen op de eigenaardige benadering van de protestantse
dichtkunst. Ik citeer van pag. 316:
Ik moet op de voorgrond stellen, dat ik persoonlijk in een protestants
christelijke dichtkunst van betekenis niet geloof. Zeer zeker zijn door
enkele dichters dier confessie sterke dingen uitgesproken, maar een groei
over lange tijd of over een breed verschiet acht ik niet mogelijk. Het
specifiek protestantse is een Nederlands verschijnsel, het ontvangt geen
voedsel van elders, het beperkt zich tot een kring, die tijdelijk wat
uitgebreider kan zijn dan in een vorig stadium, maar nimmer tot een
verstandhouding komen kan met wat er overigens in de wereld leeft. Het
is een afgeknotte tronk, die nog wel bladeren schenkt, maar spaarzaam en
alle kans op onbeperkte aanwas mist. Niet uit levensvreugde voedt zich
het geloof der protestanten, zoals bij de katholieken het geval kan zijn;
aan veelsoortigheid komt het protestants dichterschap, door zedewetten
beperkt, niet toe.
Daarenboven mist het de bevruchting, die de katholieke poëzie uit het
zuiden ontving en blijft ontvangen. Wel vertoont ook de protestantse hier
en daar een soortgelijke trek als de overige religieuze, n.l. de aandacht
voor het levensdetail, waaruit dan altoos de verschijningsvorm van 't
Eeuwige wordt gepuurd. Door die aandacht presteert soms ook de
middelmatige dichter iets toonbaars. In het algemeen kan men zeggen, dat
onder de protestantse dichters middelmatigheid in hoger gehalte voorkomt
dan in de overige groepsverbanden. Voorts komt er in de christelijke of
christelijk-getinte tijdschriften natuurlijk veel uit wat alleen om de
christelijke inhoud voor een bepaalde lezerskring van betekenis wordt
geacht maar volgens liberalere criteria het peil der poëzie niet bereikt.
Hierbij hopen de vragen zich op. Is er enig dichterschap, dat nièt door zedewetten
beperkt is? En wat heeft deze beperking te maken met de mogelijkheden tot groot
worden van dit dichterschap? Is ièdere beperking niet tegelijkertijd een mogelijkheid
tot intensifisering? Zo er (Kelk zegt het zelf) liberale, dus niet universele criteria
zijn, waarom mogen die dan wel worden aangelegd, en niet protestantse?
Men kan zo natuurlijk nog wel een pagina doorgaan.
Wie mocht geloven, dat de huidige protestantse poëzie op lager peil staat dan de
humanistische, zoeke dat niet in het protestantisme, maar in zijn huidige fouten. Een
eventueel manco is een tijds-, nimmer een wezensverschijnsel.
Zoals gezegd, een bespreking van het hele werk kan pas uitmaken van welke
stellingen Kelk uitgaat. Want ook hij heeft zijn geloof, dat ‘nimmer tot
verstandhouding komen kan met wat er overigens in de wereld leeft’. Kelk vergeve
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het mij, dat mijn pessimistisch protestantisme mij niet verhindert de humor hiervan
op te merken.
J.v.D.

G.K. Chesterton, Waar het om gaat. Vertaling van The Thing door Daniel
Houtman. Sheed and Ward, Brussel; De Koepel, Nijmegen.
‘Deze onbeduidende en algemeen verachte persoon zou zonder aarzeling zijn eigen
gedachten verkiezen boven de hunne.’ Woorden uit ‘Het zakboekje van Kai-Lung’,
door Chesterton met welgevallen aangehaald. Ze zouden een motto kunnen zijn voor
dit hele boek. Dat boek bevat vierendertig opstellen, die met elkaar geen ander
verband houden dan door de geest en de hoofdzaak: een verdediging van het
katholicisme tegen al het andere
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op een toon, scherpzinnig en blijmoedig, ironisch en tegelijk ontegenzeggelijk naïef.
Chestertons manier van spreken levert een allersmakelijkst bindmiddel voor dit werk,
dat men uitleest hoewel het zo rommelig is. Want de schrijver knoopt steeds weer
aan bij uitlatingen van tijdgenoten in boek en blad, en de Nederlandse lezer van nu
kan zich maar matig interesseren voor deken Inge en bisschop Barnes, omtrent wie
hij toch niet meer te weten komt dan dat ze protestantse vrijdenkers waren van een
verlichte maar achterlijke soort.
Wat lijkt het allemaal passé, dat waar Chesterton hier tegen te velde trekt - het
Darwinisme, en de wijsheden van H.G. Wells niet minder. Toch is The Thing nog
maar twintig jaar oud, en als ik bedenk hoeveel onderwijzers van openbare lagere
scholen, vrijzinnige plattelandsdominees en vrijgestelden van vakbonden met deze
wetenschap gewapend hun carrière zijn aangevangen zonder haar ooit meer te herzien,
dan komt het me waarschijnlijk voor dat het grootste deel van de beschaafde wereld
er nog in gelooft. Heel verdienstelijk bewijst Chesterton de innerlijke tegenspraak
van een op deze theorieën gebouwd leven, vooral bij een fatsoenlijk volk als de
Engelsen. Een tegenspraak, die meer radicale partijgangers als b.v. de Russen dan
ook hebben toegegeven door van vele consequenties terug te komen. Nog
verdienstelijker is de, ik zou bijna zeggen listige manier, waarop Chesterton - vooral
door middel van argumenten e contrario - het goed recht bewijst van een leven uit
een geloof, met name uit het christelijke geloof, ja zelfs uit het door de
Rooms-katholieke traditie gevormde christelijke geloof.
Natuurlijk kruist de schrijver ook de degen (een hier heel toepasselijk beeld) met
het protestantisme. Hier heeft hij het gemakkelijk, want hij staat tegenover een
waterige vrijzinnigheid, die haar protestantse karakter alleen nog maar zoekt in een
traditie van uitsluitend negatieve waarde. Geen betere leus voor deze geest dan het
beruchte ‘liever Turks dan Paaps’. Het blijkt in Engeland al niet anders te zijn dan
hier: hoe bloedlozer het protestantisme is, des te antipapistischer. Maar ook met het
puritanisme, en in het algemeen met het Calvinisme heeft Chesterton het aan de stok.
Hij richt zich bijzonderlijk tegen de meer woeste historische vormen daarvan. Het
is zeker, dat hij voor deze soort protestantisme meer waardering heeft: hij waardeert
er de stijfhoofdige consequentie van. Maar verder gaat zijn waardering niet; de rest
is verfoeiing. Ik kan dat een figuur als Chesterton niet erg kwalijk nemen. De
Calvinistische puritein doet immers dikwijls denken aan iemand, die noodgedwongen
in een hooiberg overnacht heeft en nu de sprieten in zijn haren en de kreukels in zijn
kleren verdedigt door het slapen in hooibergen tot zijn beginsel uit te roepen. Het is
daarom te verstaan, als de schrijver meent dat Milton - hoeveel bewondering hij heeft
voor zijn genie - wanneer hij aan het katholieke geloof van zijn familie trouw gebleven
was een vlottere vent zou zijn geweest. Of dat van Milton waar is, weet ik niet. Wel
weet ik dat vaak het omgekeerde waar is, dat nl. iemand een puritein is omdat hij
niet zo'n vlotte kerel is.
Wat Chesterton verdedigt is het Rooms-katholicisme op z'n best. Dat valt hem in
het niet-katholieke Engeland niet moeilijk. Natuurlijk moet hij ook te keer gaan tegen
bijgelovige papenvrees. Die kan men ook hier ontmoeten op het protestantse
platteland: een achterdochtige twijfel aan de persoonlijke moraliteit van Roomsen,
die daar even hardnekkig voortleeft als het geloof aan bezeten zwarte katten en
betoverd vee. Maar het positieve in zijn boek is in hoofdzaak niet alleen katholiek,
het is christendom. Hij heeft ook juiste critiek op het protestantisme. Dat maakt het
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boek, behalve om de vorm, ook om de inhoud lezenswaard. Het is in elk geval zeer
prikkelend, het geeft heel veel te denken. Ondanks de luchtige toon kan men het niet
doorvliegen. Met Orthodoxy en The Everlasting Man vormt het de kern van
Chestertons apologetische werk, waarmee hij de titel ‘Verdediger van het geloof’
verdiende. The Thing wordt aangekondigd als het boek over zijn bekering. Ten
onrechte: daarvoor is het te indirect en heeft het te weinig reli-
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gieuze allure. Wel ademt het de frisse moed van de novicius.
J.D.

André Gide, Oedipus en Theseus. Bewerking van Jef Last. De Driehoek,
's-Graveland. 1947.
Twee werkjes van de jongste, welhaast tachtigjarige winnaar van de Nobelprijs. Een
uit 1941 en een uit 1946. Het eerste is het antieke drama van koning Oedipus, getrouw
naar de overlevering, maar modern van geest en glashelder en glashard van taal. De
dialogen zijn niet spiritueel, ze zijn koel en licht ironisch, maar in de metamorphose,
die de tragedie heeft ondergaan, proeft men de spiritualiteit van de auteur. De
bewerker Jef Last vestigt er de aandacht op, dat de Oedipus stamt uit de tijd, toen
Gide naar het communisme was overgegaan. Inderdaad spelen de sociale
verhoudingen in dit drama een rol van betekenis, met name de verhouding van het
geluk van de enkeling tot het leed van de massa. Maar een vorm als ‘zatte,
conservatieve bourgeoisie, die de steun der kerk nodig heeft om het volk te bedriegen
en in toom te houden’ is toch veel te grof om er Gide's bedoelingen in te vatten.
Zulke termen zijn als knopen in schapenwol, vergeleken bij het koele en gladde
linnen, dat de Fransman weeft. Gide houdt zich bezig met de practische consequenties
van zijn geestelijke daden. De bloedige werkelijkheid van de idealistische U.S.S.R.
gaf daar ook alle aanleiding toe. De zin van dit werkje is, dat de schrijver om deze
realiteit niet heen loopt. En daarom is zijn Oedipus - het drama van een mens (of
mensheid), die meende geen afkomst en verleden te hebben, en nu moet ervaren
daaraan toch gebonden te zijn - ook een tragedie. Oedipus' zuivere bedoelen loopt
uit op een heroïsch lijden. Hij kan hoogstens zeggen, dat hij gedaan heeft wat hij kon
- maar tevergeefs: alles pakte verkeerd uit. Er is veel waars in de critiek van Gide
op de samenleving, de moraal en de godsdienst. Men moet er dadelijk bij zeggen,
dat hij ook niet blind is voor de waarden ervan. Dat brengt evenwel niet mee, dat hij
nu tot zo'n bezadigde conclusie komt. Zijn zwakheid ligt hierin, dat hij alleen ziet
wat de mens maakt van God, Zijn gebod en de naastenliefde. Hun eigenlijke wezen
en inhoud kent hij niet. Zijn horizon is hijzelf, en in dit drama onderscheidt hij
nauwelijks de individuele mens van de mensheid.
Theseus is een novelle, het verhaal van Theseus' verblijf op Kreta en zijn terugkeer
naar Athene. Oedipus en Theseus zijn voor Gide springlevende figuren, en deze
beide werkjes zijn getuigenissen van hemzelf, getuigenissen overigens zonder pathos,
maar op de gedétacheerde toon, waarop men iets voorlopigs, persoonlijks, dat niet
bindend en definitief is, meedeelt. De betekenis van deze beide door de Nederlandse
uitgever in een band verenigde werkjes ligt naar Gide's eigen zeggen in de ontmoeting
van de tragische, blinde Oedipus met de aan alle scrupules ontkomen, met zijn lot
tevreden Theseus in het laatste. Theseus is het met Oedipus niet eens, en dus is Gide
tussen 1931 en 1946 van mening veranderd. Gelijk bekend. Het ligt dan ook voor
de hand met Jef Last te spreken van een ‘retour de l'U.S.S.R.’, en het is hachelijk
met de bewerker, die Gide persoonlijk kent, van mening te verschillen. Toch geloof
ik, na lezing van de werkjes, dat Last zijn inleiding teveel in maatschappelijke termen
gesteld heeft, en dat hij teveel in uitsluitend sociale begrippen denkt. Wat hier
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behandeld wordt, ligt wezenlijk op een ander plan. Het gaat om de eigen
verantwoordelijkheid van de mens, om de zin van het individuele mensenleven, om
de verhouding van de persoon tot anderen en tot de geldende waarden. Theseus en
Oedipus zijn bij Gide mensen die zich niet druk maken met denken. Dat laten zij
over aan anderen, die zelf niet handelen, maar allerlei goede motieven om te handelen
bedenken. Als Theseus de balans opmaakt, dan verwerpt hij Oedipus heroïsche
mystiek van het tragische mensenlot, waardoor deze inderdaad in zichzelf gevangen
bleef - al maakt dan zijn as de aarde, waarin hij rust, vruchtbaar. Last ziet hierin een
overwinning op het individualisme. Maar Theseus is niet minder egocentrisch dan
Oedipus. Alleen vindt hij de zin en de verantwoording van zijn volstrekte
eigenwilligheid in het toekomstige
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geluk van de mensheid, dat hij meent juist zo te dienen. Theseus verschilt van Oedipus
dus meer hierin, dat hij vertrouwen heeft in de toekomst van het mensdom. Dit
vertrouwen betreft echter de bestemming van de mensheid, niet de vermogens van
ieder mens. En wat anderer vermogens te kort komen om aller bestemming te kunnen
bereiken, dat vult Theseus aan doordat hij een ‘aristocraat van de geest’ is (en niet
van het goud). Theseus kent geen andere overweging dan die der doelmatigheid. Dit
geloof aan de doelmatigheid veronderstelt het geloof in de bereikbaarheid van het
geluk, en dat is Gide's ‘terugkeer’. Een terugkeer dus tot optimisme, en daarbij meer
onderscheid tussen enkeling en collectiviteit. Toch is deze terugkeer geen grote stap:
het maakt immers niet veel verschil, of nu iemands as of zijn bewuste telen de aardse
spijzen doet gedijen. Maar bij de laatste opvatting kan men, als men maar zelfbewust
genoeg is, vrolijker zijn. Kort gezegd heeft Gide na de negatieve nu ook de positieve
phase van het existentialisme doorlopen. Het blijft evenwel nihilisme. De bewerking
van Jef Last is goed, de boekomslag van Roel Knobbe ook. De werkjes zijn zeer
lezenswaard - als reagens. In hoeverre onbekendheid met de mythologie 't begrip
bemoeilijkt, kan ik niet beoordelen. De ‘feiten’ worden luchthartig als bekend
verondersteld. Waarschijnlijk spreken de verhalen voor zichzelf.
J.D.

A. Marja, Zeepbellen in de Orkaan. Uitg. De Bezige Bij, A'dam 1947.
Nu ik dit kleine boekje, waarvoor de koper bijna vijf gulden moet neertellen, gelezen
heb, kan ik een gevoel van wrevel niet zo makkelijk kwijt. Ik ben bereid, met gepaste
eerbied te luisteren naar iemand, die me van een groot man vertelt, dat hij zo machtig
veel van vis houdt. Zoiets kan belangrijk zijn. De schoensmeer, die je meisje gebruikt,
is een verrukkelijke substantie. Maar ik ben niet bereid naar onbenulligheden te
luisteren van een auteur als Marja. Hij schrijft zeker niet onverdienstelijk, maar dat
is nog geen rechtvaardiging van het doen van openbare mededelingen als hier in dit
Zeepbellen in de Orkaan. Het boekje behelst een aantal notities uit de bezettingstijd.
Ik kan ze niet anders dan babbelachtig geleuter vinden. Aan het uitgeven ervan ligt
een ridicule zelfoverschatting ten grondslag. Laten we toch gewoon doen.
J.v.D.

Ds. C.W. Coolsma, Ga nooit boos slapen. A.J.G. Strengholt, Amsterdam.
z.j.
Een boek zonder pretenties. Fris geschreven. Het geeft wat de bedoeling van de
schrijver is: practisch Christendom, de kracht van het geloof in gewone
omstandigheden van gewone mensen. De schrijver moet iemand zijn met veel liefde,
veel nuchtere humor en veel mensenkennis.
S.J.P.
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E. Stanley Jones, Christus langs de Amerikaanse Heirweg. H.J. Paris,
Amsterdam. 1947.
In elk geval boeiende lectuur. De schrijver vertelt (bl. 141): ‘ik heb eens op een
openluchtmeeting gesproken, waar een meisje op de eerste rij was, een kind met een
sportbroek en een overhemdje, dat op haar rug ging liggen en met de handen onder
het hoofd naar mij opkeek. En zo moest ik haar toespreken! Wat had ik graag gezien,
dat zij rechtop ging zitten! En daar ontdekte ik, dat ze dat deed ook: elke keer, dat
ik iets zei, dat haar bijzonder interesseerde, kwam zij overeind om het op te schrijven.’
Ik kan dit begrijpen, want voortdurend zegt de schrijver dingen, die we willen
onthouden. Het pijnlijke echter is, dat de Amerikaanse heirweg ons duidelijker wordt
dan Christus.
S.J.P.

E. Stanley Jones, Is het Koninkrijk Gods werkelijkheid? H.J. Paris,
Amsterdam. 1948.
Het uitgangspunt van Stanley Jones is: Christus is een realist. 't Volgen van Christus
brengt in onze barre wereld: geluk, gezondheid, betere verhoudingen enz.; bezorgdheid
en angst verdwijnen en de ziekten, die uit angst en zorg kunnen voortkomen, worden
overwonnen. Toch blijft ook hier de vraag of de Bijbel ons niet wat anders zegt over
Christus en over het koninkrijk Gods.
S.J.P.

Ontmoeting. Jaargang 2

I

Inhoud
Tweede jaargang · october '47 - september '48
* Poëzie ** Verhalend proza *** Beschouwend proza
Akkerman, S.P. De jurkjes

**

VI

262

Andreus, Hans Uit: Cynthia

*

VII

317

Barendregt,
Hans

Bomen in
Januari

*

V

202

De strijdende
kerk

**

V

208

Zomernacht

*

X-XI

492

XII

559

Bonda, J.

De torenbouw *
van Babel

Bosch, Mischa Red mijn ziel
S.v.d.

*

V

203

Bouman-Eringa, De beek
D.I.

*

II

83

Zacheüs

*

II

84

De vreemde

*

I

21

Meiliedje

*

VIII

368

Litanie der
verwerping
(fragmenten)

*

X-XI

477

Eenvoudig lied *

X-XI

501

Mijn schemel
en ik

*

X-XI

502

Bruin, H. de † Over H. v.d.
Leek

***

V

194

Dalfsen, P.B.
van

De wilg

**

II

50

Das, J(aap)

Ouverture

*

III-IV

117

Finale

*

III-IV

118

Vrouwen der
wereld...

*

V

204

Winter

*

V

206

Braken, Peter
v.d.

Ontmoeting. Jaargang 2

Dit mijn vlees *

VII

299

Film, films en
filmcritiek

VII

302

Heidens gebed *

XII

549

Nocturne

V

216

Voorjaarsweemoed *

IX

399

Opvlucht

*

X-XI

447

Na Pinksteren

*

X-XI

448

**

III-IV

135

Venite
adoremus

*

III-IV

158

Puer natus est

*

III-IV

159

Water

*

VI

272

Naamvers

*

VIII

364

Mens en Engel ***

VIII

369

Gebed

*

IX

408

De martelaar
spreekt

*

X-XI

504

Sub pondere

*

III-IV

105

Dit heimwee

*

III-IV

106

Herinnering
van David

*

III-IV

107

Tristan en
Isolde
(fragmenten)

*

VI

241

Van den
nachtvlinder

*

X-XI

433

De jongen in
den tuin

*

X-XI

434

Het oor

*

X-XI

435

De beek

*

X-XI

436

De spiegel

**

XII

541

Haantjes, J.

Nieuw Fries
Psalmboek

***

V

218

Heeroma, K.

Uit de
nalatenschap

***

II

55

Dongera,
Andries

Doorne, J. van De zoon

Eijsselsteijn,
Lidy v.

***

*

Ontmoeting. Jaargang 2

van Hein de
Bruin
Wilma 75 jaar ***

VIII

337

Heide, Niek
van der

Dat eens mijn *
hartslag zingen
mag...

X-XI

477

Hekstra, P.A.

Psychologie,
***
existentialisme
en
levenshouding

V

223

Ontmoeting. Jaargang 2

II

P.A. Hekstra

Cultuurpsychologische ***
overpeinzingen
in een tovertuin

X-XI

493

Hulzen, Joh.
van

Witte de With
(fragment)

**

II

73

*

II

49

De steden van *
het leven

V

215

De
verzoekingen

VI

270

Jacobse, Muus Bij een graf

*

Kort, Jac.

Wat is moderne ***
muziek?

XII

550

Korthuys, P.

In de ban der
tropen
(fragmenten)

**

I

24

Kramer, Diet

Ontwaakt

**

X-XI

437

Krijger, Henk

Symptoom

***

III-IV

149

Drie
***
overwegingen

X-XI

484

Wij kennen
niet...

*

I

15

Leonard, Frans Kinderangst

*

V

217

Lievaart, Inge

*

IX

396

Mertens, Anna Sonnet

*

I

22

Rozen

*

I

23

Gedichten voor *
een herfstdag

II

66

Het ogenblik
van pijn, dat
keert

VIII

365

X-XI

490

VII

293

Kruseman,
W.M.

Er kwam een
vogel van
overzee

*

Toen gij
*
kwaamt uit het
heilig land
Middelhoek, A. Een existentie

**

Ontmoeting. Jaargang 2

Miedema,
Arjen

Gesprekken
met Gabriël
(fragmenten)

**

I

4

**

III-IV

160

De partisaan

**

XII

530

Jozef

*

III-IV

131

Maria

*

III-IV

132

Kerstmis

*

III-IV

133

Nocturne

*

XII

540

Totdat Hij komt *

VII

289

Blijf bij mij
Heer

*

VII

290

Weerzien

*

VII

291

Wilhelmus

*

VII

292

Holland
(fragment)

*

IX

385

Peters, A.H.

Paaschvuur

*

VII

300

Redactie

Aan de lezers

XII

560

Rijnsburger,
M.A.

Zonnige
herfstmorgen

II

54

Rijnsdorp, C.

Kracht en
***
machteloosheid
van het woord

III-IV

109

Ziel, overweeg *

III-IV

111

Wilma, de
milde

***

VIII

361

De weg uit de
robotcultuur

***

IX

401

Teekenen

*

I

1

Mara

*

I

2

De eenzame in *
de lente

I

3

Het
***
humanisme-nummer
van ‘Wending’

I

16

Iets over leven ***
en kunst

III-IV

119

Niemeijer, Jan Beslag
E.
Nobel, C.J.

Noordhout,
W.S.

Rispens, J.A.

*

Ontmoeting. Jaargang 2

Het
***
existentialisme

VI

250

De meeuw

*

VI

259

Voorjaar
zonder lente

**

X-XI

450

Schepel, Dieuw Klacht van een *
verlaten vrouw

VI

273

Schulte
Elisabeth
Nordholt, J.W. Eybers

***

IX

410

Stipes, Jan D.

Ik begrijp U
niet

*

V

221

Stoep, D. v.d.

Immanuël

*

III-IV

97

*

I

34

*

VIII

366

Romijn, A.

Stolk, Anthonie De maaltijd
Proteus

Ontmoeting. Jaargang 2

III

Stolk, Anthonie Melanakopoulos *

VIII

367

Turken, Hans

Jazz (Anno
1930)

*

IX

400

Het einde

*

XII

529

IX

390

Dat oude Delft **

XII

544

De avondster

*

V

222

Aan Wilma

*

VIII

343

Doods advent

*

III-IV

144

Ballade van de *
zeeman Willem
Barents

III-IV

145

Mij is de dag
verloren

*

III-IV

147

Strofe

*

III-IV

147

Antwoord

*

III-IV

148

Het Kerstmaal **

III-IV

98

Mannen en
spinnen

**

VII

322

Wapenaar, A.

In memoriam

*

VI

260

Wichers, Else

Regen

*

IX

398

Wilma

Mens

**

VIII

344

Wilmink,
Hennie

Droom

*

XII

543

Woltjes,
Margreeth

De vogels zijn *
mij goed
gezind...

V

193

Aan wie de
dichter kent...

*

V

221

Twijfel

*

VII

301

Veerman, J.W. Het huis, waar **
ik wil wonen
Veerman, Nel
Vermeer, C.

Vreugdenhil,
Jacoba M.

Vluchtige Notitiën
Repliek

P.O. Eet

I

Ontmoeting. Jaargang 2

35

Tsjaikovski's vierde J. Das
en de paukenslager

II

85

Tuin en wereld

G. Mulder

III-IV

168

Breitner, een
lekepraatje

J. Das

III-IV

171

V

227

VI

277

Machteloosheid van B. Folkertsma
het woord

VI

277

Naschrift

C.R.

VI

279

Democratie

v.d. S.

VII

328

Bezoek

J. v. D.

VIII

375

Het Lek

J. Das

IX

420

Conferentie

v.d. S.

IX

421

Het altijd actueele

J.A.R.

X-XI

506

Het weert om

v.d. S.

X-XI

507

Groote gedachten

J.A.R.

X-XI

508

Dichters

J.A.R.

X-XI

508

Droom en liefde

J.A.R.

X-XI

508

XII

564

Een voorganger
gevolgd
Ome Jan uit
Rotterdam

v.d. S.

De tip en het manco P.S.

Kritieken
Achterberg,
Gerrit

En Jezus
schreef in 't
zand

Aerde, Rogier Stenka Razin
van

J. van Doorne

I

J.E. Niemeijer X-XI

46

512

Akkerman, S.P. De kunstenaar P.J. Risseeuw

X-XI

513

Andrews, C.F. Het innerlijk
leven

VIII

383

S.J. Popma

Asscher-Pinkhof, Sterrekinderen Fr. van Felden IX
Clara

423

Baardman, C.

570

Het gezegende Joh. van
dorp
Hulzen

XII

Ontmoeting. Jaargang 2

Badenhuizen,
G.

De tovermolen J. van Doorne

V

240

Barnett, Ada

Een blijde
zwerver

V

232

Beerling, e.a.
Dr R.

Het
J.A. Rispens
existentialisme

VI

250

Besselaar,
Herman

Het ‘Oude
J. van Doorne
Werelt’ proces

XII

568

J.M.
Vreugdenhil

Ontmoeting. Jaargang 2

IV

Beugel, Ina v.d. Herinneringen J. v.
van een
Dorp-Ypma
niemendalletje

III-IV

176

Binger, Dr J.

J.A. Rispens

X-XI

522

P.A. Hekstra

XII

571

Martin Buber

Boekraad, Leo Diaspora
Boer, Jo

De vertroosting C. Ouboter
van het
troostelooze

V

230

Bomans,
Godfried

Erik of het
kleine
insectenboek

C. Ouboter

II

90

Pieter Bas

C. Vermeer

IX

426

Booy, Thijs

De jeugd in
West-Europa

P.A. Hekstra

V

239

Borstlap,
Adriaan

Het werkwoord A. Wapenaar

III-IV

187

Bosman,
Anthony

De revolutie
P.A. Hekstra
van het woord

II

95

Bottome,
Phyllis

In de
smeltkroes

III-IV

178

Brandligt,
Walter

De kromme
C. Ouboter
voorzienigheid

III-IV

180

Breedveld,
Walter

De avond van
Rogier de
Kortenaer

VI

285

Bremon S.J.,
André

Wijsbegeerte in J.A. Rispens
wording

X-XI

520

Broos, W.

Credo

P.A. Hekstra

XII

572

Brouwer, Rein Het goud van
Moslo

Joh. van
Hulzen

VII

330

Brunton, Paul

Hoger dan
Yoga

P.A. Hekstra

VIII

384

Bruyn, Cor

De drie
portretten van
Claire
Marianne

P.J. Risseeuw

II

91

P.A. Hekstra

VI

284

VIII

379

Bulthuis, Rico Het andere
verleden
Buning, Tj.

J. Wijtzes

Joh. van
Hulzen

Uit ons digkuns J. Haantjes

Ontmoeting. Jaargang 2

Chesterton,
G.K.

Waar het om
gaat

J. Das

XII

573

Claes, Ernest

De oude klok

C. Vermeer

VIII

377

Clarom, Bep

Pit staat pal

J. van Doorne

III-IV

192

Coenen, Frans 40 jaar
commentaar

J. van Doorne

VI

286

Cohen, Josef

J. van Doorne

I

46

K. van Dorp

III-IV

189

S.J. Popma

XII

576

De aarde splijt C. Vermeer

V

229

De knopenman C. Vermeer

V

229

Het doornen
zeel

P.A. Hekstra

III-IV

181

De psalmen van P.A. Hekstra
Quevedo

III-IV

182

Gedichten

Coolsma, C.W. Gekooide
vogels
Ga nooit boos
slapen
Dekker,
Maurits
Diels, Gerard

Dijk, Leens van Zonnevaart

Inge Lievaart

V

234

Dionissios, A. Russische
orthodoxie

S.J. Popma

VIII

382

Donker,
Anthonie

Ik zoek
Christenen

C. Vermeer

IX

428

Dreiser,
Theodore

Het bolwerk

J. Wijtzes

IX

423

K.J. Popma

VII

333

IX

423

Eggermont, J.L. Het lied zonder Joh. van
woorden
Hulzen

II

89

Eijsselsteijn,
Lidy van

III-IV

184

Elburg, Jan G. Serenade voor P.A. Hekstra
Lena

III-IV

180

Engelman, Jan Mattheüs-Passie C. Vermeer

VIII

380

Epicurist

X-XI

515

I

47

Duinkerken, A. Waarom ik zo
v.
denk...
Edqvist,
Dagmar

Het hart zoekt J. van Doorne
een noodhaven

Gebied zonder J. van Doorne
grens

Rijmen van de J. van Doorne
roef

Fouw Jr, Dr A. Onbekende
C. Vermeer
de
raadpensionarissen

Ontmoeting. Jaargang 2

Franquinet, R. Charaksis
Garbedian,
H.G.

A. Wapenaar

Albert Einstein C. Vermeer

III-IV

185

IX

425

Gaskell-Stevenson, Grand Ford
E.C.

P. Korthuys

VI

280

Gelder, Dr H.E. Honderd jaar
van
Haagse
schilderkunst

J.C. Schuller

X-XI

516

Gelder, Jan van Droom en
werkelijkheid

J. Das

I

45

Gerhardt,
I.G.M.

Buiten schot

J. Das

XII

570

Gide, André

Oepidus en
Theseus

J. Das

XII

575

Ontmoeting. Jaargang 2

V

Giraudoux,
Jean

De amoureuze C. Vermeer
vergissing

VIII

376

Golding, Louis De glorie van
Elsie Silver

J.M.
Vreugdenhil

VII

330

Gorbatov, Boris De
onbuigzamen

D. v.d. Stoep

IX

425

Goudsmit, Sam Jankef's jongste J. v.
Dorp-Ypma

III-IV

176

Grevelingen, H. Spel zonder
v.
inzet

X-XI

513

P.J. Risseeuw

Groot, Dr H.

Geheimen van W.M.
ruimte en tijd Kruseman

V

238

Haan, J. de

Boeken en
publiek

D. v.d. Stoep

IX

430

Haesaerts, Paul Renoir-beeldhouwer Henk Krijger

VI

287

Haiman. Paul

J.M.
Vreugdenhil

II

89

Hanley, James Tegen de
stroom op

Kees Klap

VI

282

Hardon, H.

Parade der
schamelen

P.J. Risseeuw

X-XI

514

Heer Odotus

Kleine
vaderlandse
historiën

Joh. van
Hulzen

V

240

Heever, C.M.
v.d.

Anderkant die J. Haantjes
berge

I

43

Generaal
J. Haantjes
J.B.M. Herzog

I

43

Zeven stippen
en het geluk

J.M.
Vreugdenhil

II

87

D. v.d. Stoep

II

88

Omnibus

J. van Doorne

XII

567

De groene
heuvelen van
Afrika

J. van Doorne

I

42

De laatste
etappe

J.E. Niemeijer VII

Hell, Jan

Lentestorm

Helman, Albert Orkaan bij
nacht
Hemingway,
Ernest

Ontmoeting. Jaargang 2

332

Hermans, W.F. Horror Coeli

P.A. Hekstra

III-IV

181

Hersey, John

J. van Doorne

II

95

Heusden, E.G. Vluchthaven
v.

A. Wapenaar

III-IV

185

Heyer,
Georgette

Joh. van
Hulzen

VI

285

J. van Doorne

I

46

V

228

VIII

380

III-IV

178

Houwens Post, Don Miguel de P.A. Hekstra
Mr Dr H.
Cervantes
Saavedra

III-IV

191

Hulzen, Joh.
van

Nederlandse
C. Vermeer
wereld-wereldreizigers

III-IV

191

De
C. Vermeer
avontuurlijke
reizen van een
scheepsdokter

III-IV

191

Onze
Westindische
geschiedenis

C. Vermeer

III-IV

191

Huxley, Aldous Wetenschap,
vrijheid en
vrede

P.A. Hekstra

III-IV

191

Huygens, Chr. Licht en
schaduw

C.J. Schuller

III-IV

175

Iependaal, W.
v.

Gegist bestek

C. Vermeer

IX

427

Johansson,
Artur

Het ondeelbare J.M.
leven
Vreugdenhil

VIII

376

Jones, E.
Stanley

Christus langs S.J. Popma
de
Amerikaanse
Heirweg

XII

576

Hirosjima

De vlucht van
een koning

Hoek, Luc. van Grisaille
Hofstra, J.W.

Een sterke
P.J. Risseeuw
vrouw, wie zal
haar vinden

Hondius, J.M. Het bont
gewaad

S.J. Popma

Honert, Dr
Vrijheid als
G.A.M. van de levensgevoel

S.J. Popma

Houghton,
Claude

C. Ouboter

Het raadsel
Helena

Ontmoeting. Jaargang 2

Is het
S.J. Popma
koninkrijk
Gods
werkelijkheid?

XII

576

Jong, Max de

Heet van de
naald

J. Das

II

94

Kafka, Franz

Het proces

J. v. Doorne

XII

565

Kelk, C.J.

Egel en Faun

P.A. Hekstra

VI

286

De Nederlandse J. v. Doorne
Poëzie II

XII

572

Kernan,
Thomas

Gelijk met de
morgenster

C. Ouboter

VIII

379

Klant, J.J.

De geboorte
van Jan
Klaassen

C. Ouboter

V

235

Ontmoeting. Jaargang 2

VI

Knuttel Wzn,
Dr G.

Fakkeldragers Henk Krijger
van de
Nederlandse
schilderkunst

X-XI

517

Koenen, Marie Wassend graan P.J. Risseeuw

I

39

Koestler,
Arthur

Dieven in de
nacht

VII

330

Kohnstamm,
Prof. Dr Ph.

Staat dan in de S.J. Popma
vrijheid I

V

237

Koops, Geert

De familie
Kornalijn

D. v.d. Stoep

G.R. v.d. Beek I

38

Kraan-van den De spiegelklok P.J. Risseeuw
Burg, G.

V

230

Kraemer, Dr H. De kerk in
beweging

S.J. Popma

VIII

382

Kuipers,
Reinold

Rendez-vous
met een
remington

P.A. Hekstra

XII

572

Kuyle, Albert

IX gedichten

J. van Doorne

IX

432

Langen, Ferd.

De
speelgenoten

J. Das

I

38

Last, Jef

De vliegende
Hollander

J.M.
Vreugdenhil

X-XI

509

Lawrence, D.H. De regenboog

C. Vermeer

I

37

Leeuwen, F. v. Wederkomst

A. Wapenaar

III-IV

187

VII

335

VI

283

Lewis, C.S.

Brieven uit de C. Ouboter
hel

Loon, Foka van De wondere
weg
Het eerste
gebod

Kees Klap

J.E. Niemeijer VIII

377

Luger, Johan

De zeven
D. v.d. Stoep
kapitale
leugens van den
heer
Berkemeier

II

88

Lulofs, Frank

De magere brug C. Vermeer

VIII

379

Maclaren, Ian

Harten van
Goud

V

234

Joh. van
Hulzen

Ontmoeting. Jaargang 2

Malherbe, D.F. Die bergstroom Joh. van
ruis
Hulzen

IX

425

Mannin, Ethel Idylle in de
dauw

C. Ouboter

X-XI

511

Mannheim,
Karl

Diagnose van
onze tijd

K.J. Popma

I

47

Mansfield,
Katherine

Prélude

J. van Doorne

VI

284

Marais, Sarel

Twaalf
Afrikaanse
kortverhale

J. Haantjes

I

43

Marja, A.

Van mens tot
mens

P.A. Hekstra

XII

570

Zeepbellen in
de orkaan

J. van Doorne

XII

576

Mauriac,
François

Een
J.M.
voortreffelijke Vreugdenhil
vrouw

XII

569

Meer de
Walcheren,
Pieter v.d.

Menschen en
God

C. Rijnsdorp

II

95

Het witte
paradijs

C. Rijnsdorp

VIII

381

Meyer, Irma

De stilte der
sterren

P.J.J. Risseeuw III-IV

Menkens-v.d.
Spiegel, D.

Aagt Binkhorst Joh. van
Hulzen

XII

569

Mens, Jan

Meester
Rembrandt

J. van Doorne

I

42

J. Das

IX

431

Mertens, Anna Voorspel

174

Middelhoek, A. Die grote kleine J.E. Niemeijer VIII
wereld

378

Miedema,
Arjen

In beide
handpalmen

J. Das

V

233

Gesprekken
met Gabriël

J. van Doorne

VII

369

Miln, L. Jordan Rijst

J.M.
Vreugdenhil

X-XI

509

Miskotte, Dr
K.H.

De blijde
wetenschap

S.J. Popma

VIII

383

Mok, M.

Silhouetten

P.A. Hekstra

XII

571

Ontmoeting. Jaargang 2

Molen, W.J.
v.d.

Gered voor
vannacht

P.A. Hekstra

III-IV

181

Muller, Fr.

Gedichten

A. Wapenaar

III-IV

186

Naeff, Top

Klein Witboek K. van Dorp

III-IV

182

Nesna, Hans

Troebel Water J.M.
Vreugdenhil

X-XI

509

Neumann,
Alfred

Het waren er
zes

C. Ouboter

X-XI

510

Niebuhr,
Reinhold

De teekenen
der tijden

S.J. Popma

V

236

Nienaber, P.J.

Afrikaanse
skrijwers aan
die woord

J. Haantjes

I

43

Nijhoff, M.

De ster van
Bethlehem

J. Das

X-XI

528

D. v.d. Stoep

II

87

Nijnatten-Doffegnies, Henne
H.J. v.
Onstein,
Francine

De huisjes aan J. van Doorne
de Linge

III-IV

192

Ooms, J.W.

Schippersmelodie Joh. van
Hulzen

VII

329

VI

280

Paassen. Pierre De aarde zou Joh. van
v.
schoon kunnen Hulzen
zijn

Ontmoeting. Jaargang 2

VII

Panhuysen, Jos. Rechtvaardigen Joh. van
en zondaars
Hulzen

I

39

Pater, Dr J.C.H. Jan van Hout
de

I

47

VI

284

III-IV

178

Pauwels,
Yvonne

C. Vermeer

Tusschen
P. Korthuys
hemel en aarde

Plantenberg-Marres, Erfgenamen
Pauline

K. Klap

Picard, Max

Het onwrikbare S.J. Popma
huwelijk

VIII

383

Pienaar, Dr
E.C.

Digters uit
Suid-Afrika

J. Haantjes

VIII

379

Plievier,
Theodor

Stalingrad

J. van Doorne

IX

426

Polman, Jot

De brutale reis Joh. van
Hulzen

VI

287

Rademaker, Dr De stenen
J.C.H. de Pater X-XI
L.A.
spreken: vrede

517

Reddingius. J. Uit de diepte

J. van Doorne

III-IV

182

Ree, Agaath
van

Bronsdale

J. van Doorne

X-XI

511

Reest, Rudolf
van

Glascultuur

P.J. Risseeuw

V

229

De trouw der
kleyne luyden

Joh. van
Hulzen

V

234

X-XI

514

Rijdes, Barend Twee tegen een J. Das
Orpheus

J. Das

X-XI

515

Rossum, Rie
van

Guusje uit de
Goudsbloem

J. van Doorne

III-IV

192

Rougemont,
Denis de

Brieven over de C. Ouboter
atoombom

V

240

Het aandeel van C. Ouboter
den duivel

VII

335

Rousset, David De diepte der
kampen

J. van Doorne

IX

430

Rover, Piet de

J. van Doorne

III-IV

192

Bieke's
levenslied

Ontmoeting. Jaargang 2

Salomonsson,
H.

Recrutenschool J. van Doorne

I

46

Saroyan,
William

De
menschelijke
comedie

C. Vermeer

II

91

J. van Doorne

VI

286

Schaik-Willing, Leerschool
Jeanne van
Scheffer, Age

Nachtboot naar J.E. Niemeyer VIII
Lemmer

378

Schothorst, Dr Geschiedenis J. Allon
W. van
der
Nederlandsche
Letterkunde I
en II

X-XI

528

Schreurs
M.S.C.,
Jacques

Kroniek ener
Parochie II

J.M.
Vreugdenhil

III-IV

176

Kroniek ener
Parochie III

Joh. van
Hulzen

VII

331

Schuchart, Max Sprekend
mijzelf

P.A. Hekstra

III-IV

180

Schurer, Fedde It boek fan 'e
Psalmen

J. Haantjes

V

218

Selms, Dr A.
van

S.J. Popma

VIII

382

Jo v.
Dorp-Ypma

III-IV

189

God en de
menschen

Serrurier, Dr C. Fransche
letterkundige
salons van
voorheen
Seton, Anya

Draeckenwijck D. v.d. Stoep

IX

426

Shuster, G.M.

De vuurproef

C. Vermeer

V

229

Sikken, Ben

Nagelaten
gedichten

J. Das

X-XI

516

Sirolf, V.

De schuldenaar C. Vermeer

VIII

377

Smit, Gabriël

In het land van J. van Doorne
den dichter

VI

287

Smith, Logan
P.

Some Trivia

C. Rijnsdorp

VIII

381

Spierdijk, Jan

Sonnetten en
andere verzen

A. Wapenaar

III-IV

184

Spitz, R.J.

Het boek Ruth A. Wapenaar

V

240

Ontmoeting. Jaargang 2

Spring, Howard De sabel van
Peterloo

J. van Doorne

V

232

Steen, Eric v.d. In het huis van K. van Dorp
den dichter

III-IV

188

Stenfert
Kroese, W.H.

Op zoek naar
uitzicht

J. Das

I

45

Stoep, D. v.d.

Daatje en ik

C. Vermeer

III-IV

174

Ontmoeting. Jaargang 2

VIII

Streuvels, Stijn Avelghem

C. Vermeer

VIII

376

Strong, L.A.G. De broeders

J. Wijtzes

III-IV

177

Tersteeg, J.

D. v.d. Stoep

VI

286

Thijssen, Dr F. Het
godsdienstig
gesprek

K.J. Popma

V

237

Thijssen, Theo Egeltje

C. Vermeer

II

90

Mensen en
manuscripten

Toergenjew,
Iwan

Hamlet en Don J.M.
Quichotte
Vreugdenhil

X-XI

527

Toonder, J.
Gerhard

El dorado

D. v.d. Stoep

III-IV

176

De Schuld

P.A. Hekstra

VII

332

Trevor-Roper, De laatste
H.R.
dagen van
Hitler

M. Siesling

III-IV

190

Uittenbogaard, Jeus
Leo

G. Kraan-v.d.
Burg

III-IV

179

Undset, Sigrid Kristin Lavrans J. v. Doorne
dochter

XII

567

Utrecht, José
van

The
‘Whispering
Red Bass’ en
zijn ‘Band’

Inge Lievaart

V

234

Uyldert,
Maurits

Het park der
poëzie

C. Vermeer

VIII

384

Valkenier,
Frank

Laus
Brabanciae

J. Das

II

93

Getijden van
het hart

J. Das

II

93

Jacht in de
diepte

C. Ouboter

III-IV

179

Vermeulen, Jan Vergeefse
herfst

A. Wapenaar

III-IV

186

Versnel, J.

Twee weken
water

C. Vermeer

I

38

Vestdijk,
Simon

Puriteinen en
piraten

J. van Doorne

V

228

Veen, A. v.d.

Ontmoeting. Jaargang 2

Het eeuwige
telaat

M. Siesling

V

235

De toekomst
der religie

P.A. Hekstra

VII

334

Vis, Joh.

Gerucht op de P.J. Risseeuw
Delta

II

90

Visser, Ab

Galg en rad

J.M.
Vreugdenhil

II

88

De leugen

J. van Doorne

IX

424

I

40

Vreugdenhil,
J.M.

Een meisje als J. van Doorne
Lientje

Vreugdenhil,
J.M. e.a.

Kerstvier

Joh. v. Hulzen III-IV

177

Vries, H. de

Toovertuin

P.A. Hekstra

X-XI

493

Wagenvoorde, Karillon van
Hanno van
November

J. van Doorne

III-IV

182

Walch, Jan

D. v.d. Stoep

II

88

Walch, Prof. Dr Nieuw
J.A. Rispens
J.L.
handboek der
Nederlandsche
Letterkundige
geschiedenis

X-XI

518

Walder, Th.
van

Het begon in
Baltimore

P. Korthuys

VI

281

Wallquist,
Einar

Ver van de
grote weg

K. Klap

VI

281

Warren, Hans

Pastorale

A. Wapenaar

III-IV

186

Weerd, Henk
de

Legenden
J.M.
rondom Pilatus Vreugdenhil

VII

329

‘Wending’

Humanisme no. J.A. Rispens

I

16

Wiechert, Ernst De dichter in de J. Das
aanvang des
tijds

I

47

Wilde, Oscar

Het
J.M.
granaatappelhuis Vreugdenhil

X-XI

509

Witstein, S.F.

Bekentenis aan J. van Doorne
Julien Delande

I

40

Wringer,
H.P.G. de

Verstoorde
feesten

I

45

Mensen in
Parijs

J. Das

Ontmoeting. Jaargang 2

Zandstra, Evert De stem van de P.J. Risseeuw
zee

II

91

Zee, Daan van Rachabs
der
verraad

J.E. Niemeyer IX

424

Zeggelen,
Marie C. van

C. Vermeer

IX

427

Zoomers-Vermeer De grijze hoeve Fr. van Felden VI
J.P.

285

Zweig, Stephan Amok

41

Maria van
Oranje

C. Ouboter

I

Ontmoeting. Jaargang 2

