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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

VII

Woord vooraf
In opdracht van de Commissie voor de Boekenweek in Nederland, hebben wij ons
met de aangename taak belast een boekwerk samen te stellen, dat tallooze meeningen
en inzichten bevat van een 33-tal letterkundigen.
Mogen wij al verantwoordelijk zijn voor de aanwezigen, verscheidene figuren
worden zeer tot onze spijt gemist, figuren, die wij wel tot medewerking uitnoodigden,
maar die aan onze invitatie geen gehoor hebben gegeven.
Indien dit boek iets moge bijdragen tot verlevendiging van de belangstelling in
onze eigen litteratuur in al haar geledingen en ter blijvende herinnering strekken aan
de Boekenweek 1932, dan zullen wij onze moeite ruimschoots beloond achten.
Om aan ieders smaak tegemoet te komen, zochten wij onze helpers natuurlijk in
alle takken der letterkunde.
De lezer vindt hier dus zoowel dichters en romanschrijvers, als kinderauteurs en
essayisten in bonte mengeling bijeen. Wij kozen de alphabetische volgorde, waaruit
geen voorkeur spreekt en waardoor als van zelf de noodige variatie in de opeenvolging
der bijdragen ontstond.
Eerder dan in ons land, is men in het buitenland op de gedachte gekomen, dat ook
op het boek die grootscheepsche propaganda toegepast zou kunnen worden, welke
andere producten van techniek en kunstvaardigheid voor hunne intensieve verspreiding
behoeven.
Denken wij eigenlijk wel genoeg aan het geluk, dat boeken ons schenken kunnen?
Geven wij er ons wel voldoende rekenschap van of wij in dit opzicht doen wat wij
kunnen, of wij de eigen geestelijke capaciteit wel naar behooren uitbuiten, of wij de
leesbehoefte, die in ieder van ons woont, wel tijdig weten te stillen, of wij onze
vermogens uit ‘sleur’ of uit anderen hoofde niet geheel of gedeeltelijk laten
verkommeren?
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Ook in ons land werden deze vragen telkens weer en in alle denkbare vormen herhaald
en overwogen.
En zooals in November 1930 op ons eerste boekenfeest het devies werd
uitgezonden: ‘Neem een boek, nieuw is elk boek, dat ge nog niet gelezen hebt’, zoo
zeggen wij nu in de Boekenweek van Mei 1932 tot elkander: ‘WIE LEEST BAAT
ZIJN GEEST’.
Als ge dit hoort zeggen, dan weet ge nog niet of ge Uw geest met lezen baat of
baadt. Want allebei is waar. Wie onzer heeft het niet ondervonden?
Als ge gezond zijt en fiksch, hongerig naar kennis, dorstig naar schoonheid, dan
neemt ge een boek en ge baat er Uw geest mee. Het wel-overwogene, de quintessence
Uwer lectuur komt Uw geest ten goede, het wordt Uw onvervreemdbaar bezit.
Maar als ge ziek zijt en Uw geest is onklaar en bewolkt, ook dan is een boek Uw
toeverlaat, maar dan kunt ge zeggen, dat ge Uw geest een verkwikkend bad hebt
gegeven, waaruit ge gezond weer tevoorschijn komt.
Deze tweede week van Mei nu, vieren wij ons tweede boekenfeest. En de
Commissie, die zich ter voorbereiding daarvan heeft gevormd, meende U als
herinnering hieraan een blijvend geschenk te moeten aanbieden: EEN BOEK.
Behalve de schrijvers hebben aan het tot stand komen van dit boek belangeloos
medegewerkt de N.V. Van de Garde & Co's Drukkerij te Zalt-Bommel en de
Vereenigingen van Papiergroothandelaren, Boekbinders-Patroons en Chemigraphische
inrichtingen. Zij hebben er zich opofferingen voor getroost om het U ten geschenke
te kunnen geven, maar allen hebben het met vreugde gedaan, omdat zij weten, dat
het aan U, lezers van Nederland, goed besteed is. Ge hebt bewezen, maar ge zult het
met nog veel meer kracht bewijzen, dat ge het devies van dit boekenfeest tot het Uwe
hebt gemaakt.
A.M.E. VAN DISHOECK.
CORNELIS VETH.
C.J. KELK.
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Hoe dit boek ontstaan is
Een boek moest er gegeven worden. Maar wat voor een boek? Een boek van vele
schrijvers en van groote verscheidenheid.
De gedachte kwam op om al dien schrijvers een aantal vragen ter beantwoording
voor te leggen. Het boek zou dan toch een zekeren samenhang vertoonen, zonder
dat voor eenzijdigheid behoefde te worden gevreesd.
Voor het welverstaan der hierna volgende beschouwingen, dient de lezer deze
vragen goed in zijn geheugen te prenten. Het zijn maar eenvoudige vragen, maar ze
bleken toch menigmaal diep in de schrijversmentaliteit in te dringen.
Velen hunner voelden zich in een examenstemming komen en zagen zich weer
op de schoolbanken geplaatst, anderen twijfelden eraan of wij niet de grenzen der
kieschheid uit het oog hadden verloren, anderen weer konden er met zichzelf niet
over eens worden of ze die vragen serieus moesten nemen of dat het beter was er
den draak mee te steken.
Wat doet het er tenslotte toe, hoe men het opvatte. Er kwamen antwoorden en ze
waren op hun eigen wijze allemaal even belangwekkend. U zult het zelf kunnen
constateeren.
Ik voor mij vind die vragen dan ook werkelijk niet zoo hemeltergend onbescheiden
als sommigen der hierna volgende auteurs. En ik geloof, dat er veel goeds in ligt, dat
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een schrijver zich dienaangaande eens aan een zelfonderzoek onderwerpt en er voor
uitkomt ook.
Ik laat de vragen nu volgen en bijwijze van proef heb ik er mijn eigen meeninkjes
stiekum tusschen gelanceerd. Hoort toe:
I. Hoe kwaamt ge tot het schrijven van uw eerste boek? (Als ik moest antwoorden
zou ik zeggen: ‘door het wandelen in het maanlicht’. Mijn eersteling was n.l.
een arlequinade ‘De Zonde van Pierrot’ genaamd. De schrijver was 17 jaar. Er
komt veel liefde in voor en veel maneschijn.... Als was U het zelf, lezer!)
II. Voor welk uwer boeken hebt ge een voorliefde en om welke reden?
Hoe kan het anders dan dat men een voorkeur heeft voor zijn laatste boek? (Dat
is mijn roman ‘Jan Steen’, zooeven van de pers gekomen. Ik ben met dien
vroolijken man geruimen tijd in de weer geweest. Hij is nog niet verdrongen).
III. Wilt ge ons iets vertellen van uw liefhebberijen?
Ja, dat is een indiscrete vraag, dat moet ik toegeven. Opvallend veel onzer
auteurs hebben geen andere liefhebberijen dan schrijven. (Ik sluit me hier gaarne
bij aan.)
IV. Wilt ge ons reeds iets ontsluieren omtrent uw toekomstplannen?
Indiscreter kan het wel niet. Er is dan ook geen, die hierop een duidelijk antwoord
geeft. ‘Doorwerken’, zeggen de meesten, ‘gelukkig zijn en er van getuigen’, is
nog het minst vage antwoord op die vraag (en, naar ik meen, het verstandigste).
V. Hoe denkt u over onzen modernen tijd?
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Deze vraag is toch, dunkt me, algemeen genoeg. En in de beantwoording hiervan
teekenen zich de onderlinge verschillen het duidelijkst af. Hoe vele contrasten
openbaren zich en hoevele nuances! (voor mij is de moderne tijd: mijn tijd).
Enkele onzer auteurs hebben terecht gemeend hun lezers het meest te verblijden met
een schetsje of fragment. Die ongevraagde maar niet ongewenschte opluistering is
eerst ten volle.... een geschenk.
C.J. KELK

de schrijver van ‘Katrijn’ 1928), ‘De Parasieten’ (1930), ‘Spelevaart’ (1931) en ‘Jan Steen’ (1932).
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K.J.L. Alberdingk Thijm
Haarlem, November 1931.
Mijne Heeren, leden der Boekenweekcommissie,
Door mijn vader, die zelf met grooten geestdrift en werkkracht de Letterkunde
beöefende, en die een zeer omvangrijke bibliotheek had, leefde ik, van mijn 15e,
16e, jaar af, met nagenoeg de geheele ‘mentaliteit’ in de Letteren.
Mijn studie van de toen, omstreeks 1880, tegenwóordige Letterkunde der wereld,
had mij er toegebracht te streven naar de stichting eener Literatuur, die de ons
omgevende Buitenlandsche Letterkunde overtrof, - dit in samenhang met de plaats,
die mijne opvatting aan de Letterkunde in het nationale, in het volks-bestaan,
toekende, en met het hartstochtelijk verlangen om aan Nederland in de Letterkunde
der wereld den rang te hergeven, dien het in de zeventiende eeuw had ingenomen.
Mijn stelling was dus deze: Zoo-en-zoo is thans de stand der Buitenlandsche
Literatuur. De Fransche is de beste. Mijn doel is te geven, en te bevorderen dat door
anderen gegeven worde, iets, dat deze Literatuur te boven gaat. Niet aldus begrepen,
dat betere werken in den toen in zwang zijnden Franschen stijl zouden worden
geschreven dan de Franschen zelf, en met hen de Engelschen, Duitschers, Russen,
Belgen en Italianen, gaven; maar zóó begrepen, dat een betere dan de Fransche stijl
werd gevonden.
Ofschoon mij dát toen niet in de eerste plaats bewust was, naderde men van zelf
door deze opvatting de qualitatieve hoogte van ons beste letterkundig tijdperk uit het
verleden. Zóo kwam ik tot het schrijven van mijn eerste boek. En hiermede is de
eerste vraag uit uw vriendelijk schrijven van 22 September 1931 beäntwoord.
Voorliefde voor eenig door mij geschreven boek heb ik
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níet; wèl voor die gedeelten der verschillende werken, die ik, bij een keuring, soms
na twintig, dertig, jaar, in wier objectieve juistheid ik geloof, voor de beste gedeelten
houd. Dit wat betreft uw tweede vraag.
Liefhebberijen, in den gebruikelijken zin, heb ik weinig. Wel een algemeene
belangstelling voor antieke boeken, muziek en andere schoone kunsten, en zoo voort.
Dit voor uw derde vraag.
Uw vierde vraag kan ik niet beter beäntwoorden dan met de mededeeling dat mijn
eenig toekomstplan is zoo gelukkig mogelijk te zijn en deze ondervinding zoo veel
mogelijk in letterkundig werk uit te drukken. Ik meen namelijk hiermede, voor mijn
persoon, de menschheid het best te dienen.
Op uw vijfde vraag zal ik zeggen, dat ik niet geloof in een modernen tijd in zoo
verre als ik meen, dat de dingen die, naar míjn idee, de beste bestanddeelen van een
tijd zijn, in alle tijden dezelfde zijn. Ik zie wel, dat men nu vliegt, nu spreekt met den
tegenvoeter alsof hij in de zelfde kamer ware, nu in automobielen rijdt, en zóo voort;
maar ik acht dit alles bijzaken in vergelijking met de, altijd zelfde, bewegingen van
den menschengeest en van het menschengemoed (Politiek, Diplomatie, Philosophie,
Strategie, Schoone Kunsten, Vader-, Moeder- Echtgenooten-, Zuster-, Broeder- en
Kinderliefde, Vriendschap).
Met dankbetuiging voor uw uitnoodiging om dit een en ander aan te teekenen,
noem ik mij,
Hoogachtend,
Uw dw. dr.
L. VAN DEYSSEL.
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Fragment uit: De appel en Eva.
Jo van Ammers-Küller
Terwijl Elisabeth op een morgen in Februari over de steenen trap naar boven liep
(de liftdeur droeg als elke dag zijn bordje met ‘arrêt’), hoorde ze al in de verte de
schelle drukke stem van madame Rose. En dadelijk herinnerde ze zich: deze dag zou
staan in het teeken van mrs. Seymour Bell die een van de voornaamste klanten van
het Huis was. De grootste der passalons, de ‘vert-empire’, was gisteren extra afgestoft
en met vazen vol prachtige bloemen versierd, drie der mooiste mannequins moesten
zich zoowel voor de morgen als de middag bereid houden, daar de schatrijke
Amerikaansche in een speciaal voor haar gearrangeerde ‘Présentation’ haar vele
toiletten wenschte te kiezen.
Het was de gewoonte van mrs. Seymour Bell aan het begin van elk seizoen een
dertigtal japonnen te bestellen, behalve nog wat zij noodig had aan pelzen, hoeden
en lingeries; geen wonder dus dat er een zenuwachtige drukte door heel het Huis
ging en dat de stem van madame nog scheller dan gewoonlijk klonk en de kleine
speldenraapstertjes nog vlugger dan anders liepen om haar ingekapselde vrachten
van de ateliers naar de kamer van de mannequins of naar de ‘vert-empire’ te brengen.
Toen Puck het comptoir van madame Rose binnentrad, een groot kaal vertrek,
waar niets stond dan haar overladen bureau, haar plompe brandkast en een reusachtige
driedeelige spiegel, legden monsieur Kosoff, de Russische bontwerker en madame
Eline, de chef van het atelier der broderies, juist de laatste hand aan de chin-
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chilla avondmantel, die straks als gloriestuk van de collectie zou worden vertoond.
De mooiste mannequin, mademoiselle Ariane, een Roemeensche van zeer bizondere
donkere schoonheid, moest hem lanceeren en zij stond met gelaten geduld in
moeitevol aangeleerde onbeweeglijkheid tusschen de spiegels, terwijl de chefs om
haar heendraaiden, haar keerden en wendden of ze niets dan een pop was. Puck wist,
dat zij ook gisteren urenlang zoo had moeten passen want madame Rose was
ontevreden geweest over het façon van de kraag en monsieur Kosoff had zich zoo
opgewonden over de aanmerkingen van madame Rose dat hij met Russische hevigheid
gedreigd had de met de hand geborduurde voering, die meer dan twintigduizend
francs kostte, uit te scheuren en te vertrappen. Doch in het Huis Panatelli nam niemand
dergelijke uitbarstingen van temperament voor meer dan ze waren, monsieur Kosoff
had vannacht tot drie uur met twee zijner beste arbeiders gewerkt, om de kraag
nogmaals opnieuw te fatsoeneeren en vanmorgen deelden hij en madame Rose hun
verrukking over de perfectie en gratie van het wondermooie kleedingstuk.
Mademoiselle Ariane kreeg de laatste instructies, zij oefende onder Kosoff's toezicht
telkens weer hoe ze de mantel open moest laten vallen, hoe ze de kraag moest opzetten
tegen haar fijne donkere gezichtje en dan het bont terugslaan, zoodat het prachtige
borduurwerk gunstig te zien kwam.
De chinchilla pels had een geschiedenis, die op de ateliers en in de kamer van de
mannequins ijverig werd rond gefluisterd. Madame Rose had hem al tweemaal voor
een millioen francs verkocht en beide malen voor een half millioen teruggekocht,
nadat gebleken was, dat de bezitster het enorme bedrag niet kon betalen. En vandaag
zou ze hem voor de derde maal, natuurlijk heel en al vernieuwd naar de allerlaatste
mode, trachten te verkoopen, want mrs. Seymour Bell was een van de weinige klanten
die zich een dergelijk buitensporig kostbaar kleedingstuk kon permitteeren.
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Het zou, naar Puck voorzag, voor madame Rose een van haar groote dagen worden.
Vanmiddag na het vertrek der veeleischende dame zou ze pyramidon, sterke koffie
en smelling salts behoeven om op de been te blijven, maar ze zou Panatelli's kamer
triomfant binnen komen stormen om de dikke stapel orders onder zijn oogen te
duwen. En met zielig kinderlijke maniertjes bedelen om het woord van lof, dat hij
zoo onverschillig glimlachend, zoo beleedigend welwillend geven kon.
Kosoff en mademoiselle Ariane hadden de kamer verlaten, haastig dicteerde de
directrice haar laatste instructies voor de mannequins. Eerst de dessous, dan de
négligées, dan vijf of tien middagjaponnen, dan de mantels en tenslotte, nà de
avondtoiletten, op een robe van zilvergrijs lamé, ‘Brume d'Automne’, zou Ariane de
chinchilla pels vertoonen.
De huistelefoon ging over. De portier meldde dat de wagen van mrs. Seymour
Bell door de porte cochère reed. Madame Rose dwong haar moe gezicht tot de montere
glimlach waarmee ze haar klanten placht te ontvangen en voor ze uit de kamer ging
keurde ze die glimlach critisch voor haar spiegel. ‘Printemps fleuri’, ‘Pluie de Cristal’,
‘Soirée de Bonheur’. typte Puck met razende haast; over een kwartier moest ze haar
hulp als tolk geven en de mannequins wachtten nog op de volglijst der toiletten.
In de vert-empire passalon waren, hoewel de zon helder scheen, de gordijnen
zorgvuldig gesloten. Een overdaad van lampen in kristallen lusters, eindeloos
weerkaatst in de enorme spiegels langs de wanden, gaven een verlichting ‘grande
soirée’. De bloemen, de volte, de sterke vrouwenparfums maakten er een atmosfeer
om te bezwijmen. Drie mannequins paradeerden met haar langzame
geraffineerd-bevallige bewegingen tusschen de tallooze spiegels; de fonkelende
kleuren, die zij droegen schoven bont en vermoeiend dooreen als de
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facetten in een kaleidoscoop. Er heerschte een zware stilte. Madame Rose stond
onbeweeglijk terzij van de bank waarop de voorname klant gezeten was, achter haar,
roerloos en zwijgend als zij, wachten twee essayeuses en drie speldenraapsters, die
zich bereid moesten houden voor elke wenk.
Toen Puck binnentrad, zag zij een klein figuurtje, starrechtop, in het midden van
de groen-met-gouden sofa. Zij ving een felle blik uit twee harde donkere oogen en
terwijl zij groette zag zij een gezicht, dat zij vaag herkende; een oud, sterk geverfd,
vreemd-levendig, boos en verbitterd gezicht. Het lichaam van mrs. Seymour Bell
was slank als dat van een mannequin, maar griezelig hoekig, als uit hout gezaagd en
haar gezicht was rimpelig als van een mummie. Uit pastelkleurig bont strekte een
lange pezige magere hals waarom zware parelsnoeren lagen, een hand als een kleine
wreede klauw hield een bejuweeld lorgnon en twee als stokken magere beenen, licht
en hooggehakt geschoeid, waren met nadrukkelijke nonchalance gekruist onder een
meisjeskorte rok.
De weduwe van den Amerikaanschen spoorwegkoning sleet haar leven in Parijs
en in de mode-badplaatsen van Europa en besteedde, naar madame Rose, die het
weten kon, verzekerde, ieder jaar een fortuin aan haar toilet. Had ze eenmaal bekoring,
of schoonheid bezeten? Verbeeldde zich deze oude stakkerd, dat de kostbare kleeren
waarmee ze zich tooide het afschuwlijk verval konden verbergen? Och.... maar dàt
verbeeldden zich toch allen die hier kwamen? Dat suggereerde de merkwaardige
kunst van Panatelli en madame Rose, de ingewikkelde kunst waarop heel hun bedrijf
was afgestemd.
Waar had Puck deze vrouw toch vroeger gezien....? Ze kon het zich niet te binnen
brengen, ze zag zooveel van die oude geverfde gezichten, van die pezige halzen met
zware parels, van die schijn-jonge, hoekig-magere gestalten. Ze geleken allen op
elkander. Madame Rose wenkte haar naderbij.... ze moest aanmerkingen, ver-
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langens, bevelen vertalen: Madame wenscht die rok minder lang van achteren....
Madame vindt die rose kant een tint te licht.... Madame houdt niet van strass en
wenscht een ceintuur van parels.... Op het bloc in madame Rose's hand vermeerderde
zich snel de lijst der bestellingen: ‘Reine des Plages’, ‘Petite Fée’, ‘Nuit de
Printemps’.... ‘Secret d'Amour’....
In Puck's ooren gonsde het, ze kreeg een gevoel of haar beenen van watten waren
en dadelijk onder haar weg zouden zakken; uren duurde het al en nog steeds zat de
koopster kaarsrecht en met onvermoeide felle scherpe aandacht op haar sofa. Pluie
de Cristal, Chère Grâce, Bois Fleuri.... madame Rose noteerde tal van de nieuwste
en kostbaarste modellen, de creaties voor de Côte d'Azur, welke Panatelli's verfijnde
fantasie voor de ‘schoonste vrouwen der wereld’ had ontworpen.
Weer, als zoo vaak kreeg Puck het gevoel dat dit onmogelijk echt.... onmogelijk
ernst kon zijn, dat hier een wonderlijke maskerade, een wrange klucht werd
opgevoerd. Bestond er soms een man, voor wien deze oude vervallen vrouw met
haar felle booze oogen zich bekoorlijk en aantrekkelijk trachtte te maken? Voor wien
ze dat starre houten lijf, die mummieachtige hals, die stokken van beenen wilde
tooien? Waarvoor diende anders de eindelooze inspanning en zorg om die vooze
schijn van jeugd en gratie op te houden? En plotseling herinnerde ze zich wanneer
ze dat harde, oude, fel-levendige gezicht gezien had.... bij haar eerste bezoek aan het
Modehuis, de middag dat ze samen met haar moeder Panatelli's Présentation bezocht
had. Toen had ze deze vrouw zien lachen met de grijns van een doodskop tot een
mooien jongen man, die zich gedwee naar haar over boog.... een knappe, blonde man
met een aardig open gezicht.
De avondmantels passeerden de revue, brokaat met marter, fluweel met witte
vossen, maar onverschillig gingen de felle oogen achter het lorgnon langs hun pracht.
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Madame Rose gaf een zwijgende wenk aan de mannequins en de essayeuses.... de
kamer werd leeg, ruim en daverend viel het vele licht uit de kristallen lusters.... En
mademoiselle Ariane zweefde binnen, haar prachtige statig-slanke figuur gehuld in
de mantel van het fijnste, teerste, kostbaarste bont ter wereld. Binnen de hooge, wijd
geplooide kraag van zilverig-grijs rustte haar bloesemzachte gezichtje, haar slanke
fijne handen sloegen het kleedingstuk open en sloten het weer tegen de lange fiere
hals, die gaaf en rimpelloos was als een bloemkelk.
Ongemerkt boog madame Rose zich naar voren om het gezicht van de koopster
beter te bespieden; om in de stilte van het verwachtingszware oogenblik beter te
kunnen luisteren. Om te spieden of er gretigheid te lezen viel in die geblaseerde
critische blikken en te luisteren of de adem tusschen de verwelkte lippen sneller ging,
of binnen dat starre vormlooze oude lichaam het hart sneller klopte..
Lang bleef het bejuweelde lorgnon voor de donkere oogen, die snel bewogen in
het gemaquilleerde gezicht. En dan, plotseling strekte zich de oude hand.... Puck
herinnerde zich hoe zij diezelfde hand klauwend had zien grijpen naar een ijl en
spinragfijn toilet, dat Kitty droeg... de beenige vingers streelden verliefd de zijden
zachtheid van het bont.... groeven er zich in, hielden het vast met een vreemde
sensueele gretigheid. Madame Rose's blik volgde het gespannen. De mannequin
stond stil en wachtte, over het oude hoofd met de kostbare aigretten tuurde zij met
rustige verzonken voldoening naar haar eigen jonge glorieuse spiegelbeeld. En dan,
snel, handig, nam de directrice Ariane de mantel af, hield hem een oogenblik op haar
uitgestrekte handen de koopster voor, en drapeerde hem met haar onnavolgbare
vlugge gratie over de hoekige schouders, om de pezige hals en tegen het vervallen
gezicht. Als in een ban bestaarde mrs. Seymour Bell haar beeld. Een starre gulzigheid,
een heet begeeren begon te gloeien in haar oogen. Wàs het niet
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een machtige wonderlijke hypnose, waarin madame Rose elk van haar klanten wist
te brengen? De bittere ingevallen oude vrouwenmond begon te lachen.... met een
naieve dwaze verrukking, als een kind lacht bij een nieuw stuk speelgoed. Dan knikte
het hoofd met de trillende aigretten.... mrs. Seymour Bell had de chinchilla pels
gekocht.
Madame Rose krabbelde de order op haar bloc, het knipperen van haar vermoeide
oogen verried haar hevige emotie. En Puck voelde die mee, tot haar eigen verbazing;
in het trillen van haar handen, in het bonzen van haar hart beleefde ze de stille groote
triomf van het oogenblik.
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Uit ‘Peter Puttel’
Kees van Bruggen
‘De wereld begint opnieuw!’ riep Peter Puttel ‘als de breikous van mijn grootje. De
oude ziel had geen besef, dat elken avond haar broddelwerk werd uitgehaald.
Alle mannen hadden evenveel te zeggen, dat is recht. Alle vrouwen hadden evenveel
te dulden, dat is eveneens recht. En zoo de man zijn plaats dierf aan een vrouw, heette
hij een Jan Gat, en zoo de vrouw de plaats nam van een man, heette zij een driedekker,
en het was alzoo en het was recht.
Naar deze beginselen was de nieuwe wereld geen andere dan de oude.
Men bouwde hutten en men teelde graan. Men teelde ook kinderen. Peter Puttel
gewon een knaap, die zijn speelgoed was, weldra ook zijn doel in het leven, want de
menschen scheppen hun doelen en tijdverdrijven zelf.
Daar zou hij nu eens wat van maken, let op!
Hij was jaloersch als een moederkat.
De tijd der luiers ging snel voorbij, de jongen liep en praatte als een mensch, hij
toonde zelfstandigheid en koppigen wil.
“Ziedaar een karakter!” prees Peter Puttel.
Op zijn stoute schouders nam hij hem mee naar het veld, een Atlas die de wereld
torste. Peter Puttel liet hem de vruchten plukken, die te hoog hingen voor zijn hand.
Hij hief den knaap op zijn stalen armen en met hun beiden reikten zij hooger dan
een man alleen.
Men kan hierin een diepen zin ontdekken: de vader is
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het verlengstuk van den zoon. Of zoo twee mannen gezamenlijk gaan op reis, een
vader en een zoon. De weg is lang, het doel nog verre. En de man van jaren, wiens
levensweg voorzeker sterkend, maar evenzeer vermoeiend was, voelt het eerst zijn
krachten slinken. Maar de zoon loopt steeds kloekmoedig voort, het gelaat in den
wind, overmoed in den zwaai zijner armen. En het doel in zicht zijnde, kan de vader
niet verder. Nu geeft hem de zoon een steun, tezamen bereiken zij vóór den nacht
de poort.
Zoo zal de vader plannenmaker voor z'n zoon zijn, en de reis beginnen, en stijven
zijn aarzelende kracht. Vervolgens groeiend aan zijn zijde in spiervermogen en
zekerte des doels, haalt de zoon den vader in, voltooit den tocht, geleidt den moeden
reisgenoot naar de pleisterplaats om te rusten.
Zoo is het, zoo is het juist en rechtvaardig, zoo is het schoon.
Peter Puttel droomde van inzinking nog niet. Hij was een kloek man, die zijn
spieren de kost gegeven had en zijn verstand gewet. Zijn oogen stonden helder en
na de dagtaak, wanneer de mannen samen zaten, elk met hun zoetelieven, zoolang
de voorraad strekte, luisterden zij gaarne naar zijn verhaal. Hij vertelde dingen die
niemand wist, haast ongelooflijk, toch door zijn woorden waar. Alle werelden had
hij bereisd en gezien, de verre vreemde menschen, de dingen die niet echt schijnen
te zijn geschied.
Zijn verhaal geleek een zwemmer, zonder aarzelen zet hij af, de kijkers zien hem
langen tijd niet meer - ineens, op een onverwachte plek, daar bot zijn hoofd weer
boven water. Nu zal hij moe zijn en terugkeeren van den tocht. Doch neen, de ruimte
trekt hem, ternauwernood volgen de oogen van wie ongerust toezien. “Keer terug!”
roepen zij,’ keer terug! Daar dreigen kolken, kuilen, stroomingen.’ - Hoort hij? Zou
hij verstaan? - Hij luistert niet, hij geeft geen acht op hun geroep. Met sterke slagen
zwemt hij zijn eigen wereld binnen. Bewondering volgt de angst: die weet wat hij
onderneemt! die heeft de kracht te gaan
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waar niemand gaat! En haast teleurstellend is het, wanneer hij eindelijk wederkeert.
De vrouwen weten met waarom zij schreien. Tot een kloekmoedig man het teeken
geeft, de makkers lichten hem op de schouders. Zij dragen hem jubelend door de
stad te pronk.
Menige vrouw hoopte op een blik van Peter Puttel, menige man benijdde hem. In
den raad van allen werd menigmaal zijn stem beslissend, dat was het begin.
Aldus leerde hij zijn zoon:
‘Padvinder, mijn zoon, in de eerste plaats wees vrij, handhaaf jezelf. Je hebt
niemand nader. Leen nooit een waarheid bij een kameraad, want wie leent wordt
schuldig en een woekeraar eischt rente. Maar zoo een kameraad een waarheid bezit,
die waarde heeft in je oogen, ga met hem een vennootschap aan, want twee zijn meer
dan een. Schoonst zou het zijn, indien de waarheid van allen wezen kon, maar wat
door veler handen gaat, wordt pasmunt en beduimeld.’
Wanneer Peter Puttel zoo sprak, keek de kleine Padvinder hem verwonderd aan.
Hij stak zijn twee gespreide vingers in den mond en floot verschrikkelijk.
Peter Puttel lachte.
‘Verdraaide Padvinder, je hebt gelijk. Laat iedereen kletsen, ook je vader, en wees
jezelf. De wereld wordt opnieuw geboren. - Maar zoek met dat gefluit de ruimte,
vaders ooren worden oud en hard.’
De jongen rende gierend naar het bosch.

Vragen
1.
2.
3.
4.

Toeval. Een probleempje, dat oplossing vroeg: de wereld zonder menschen.
‘De verlaten man’ - omdat er gang achter zit.
Thuis timmeren, tuinieren. Reizen. Zwemmen in de Middellandsche Zee.
Iemand heeft het Geluk gevonden. Dat wordt een dik boek: ‘Peter Puttel’.
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Het fragment hierbij is ergens achter uit dat dikke boek.
5. De tijd? In overgang: één voor één maar allen voor allen. Ik hoop het nog te
beleven....
en dan maar niet meer....
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‘Godsdienst in de Zandstraat’ en dr. Abraham Kuyper
M.J. Brusse
Met de Zandstraat hebben ze Rotterdam z'n bloedwarme, verliefde hart uitgesneden.
En Freud zou hieraan stellig de crisis in ons havenbedrijf wijten. Want waarom ànders
koersten de zeelui van alle naties hun schepen den Waterweg binnen?
‘Otez voùs delà, que je m'y mette!’ had de vroedschap stug gezegd tegen al die
meisjes van plezier met haar aanhang van souteneurs en andere joppers. Meteen zijn
de sloopers den ‘Polder’ ingetrokken met 't zedelijk overwicht van hun houweelen
en mokers, hebben de daken weggebroken boven haar Bel'sch gekapte hoofden, tot
ze daar uit'r bedsteden zijn weggeregend met klanten en al. Dwars er overheen is
toen die enorme kast van een raadhuis gezet, waarin hier en daar nòg de spiegelstijl
van de voormalige danstenten en luimketen valt na te speuren. Maar over één ding
is de bevolking nog altijd 't eens: dat de baas van ‘'t Paard in de Wieg’, dat Daatje
in de korte rokjes, dat Charli, de Groene Aap, Toos met de tanden en Posthuma
vooral, als burgemeester van den Polder zijnde, er hun zaakjes já wat beter verstonden
dan de heeren van den Raad, die er de clandisie niet in konden houden.
Wat trouwens tot dááraantoe is.
Ik voor mij, ik wil best weten, dat ik er gráág kwam. Ja, dat die nachtbuurt een
oude liefde van me is geweest, om 'r felle temperament, immers, en de gulle echtheid,
die je er overal driest tegensloeg, als je, beu van de naar-
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stige bravigheid er omheen, van den Dijk af den Polder in zakte en wist waar je
kwam. In warèmpel de pittigste, eigenste, schilderachtigste wijk van heel dat stomweg
voortjakkerende Rotterdam.
Wat heb ik er vaak met schilders rondgezworven, om dien oogenlust: met Kees
van Dongen, die hier toen nog 'n jongen van de Academie was, met Isaäc Israels,
Paul Signac, den vader van 't luminisme. En later met de Jeruëlieten, om juist dáár
uit zielen-visschen te gaan. - Ja, hoeveel menschen hebben er nog een ziel in onzen
tijd? Maar als ze van dat vurig dweepende en romantisch sentimenteele clubje
evangelisten den Polder gingen afpeuren, dan was 't immers slag op slag beet. In de
nachtelijke bidstonden met koffie en koek, - de knipjes op slot omdat er tòch geen
blijfklanten waren, - zwòmmen ze allemaal samen, de meides met de moekes en d'r
bazen en pojers, in tranen van deemoed, van zelfverwijt en huilerige dronkigheid.
Maar zóó zuiver oprecht in 't zondegevoel, zoo smeltend in de zoete zinnelijkheid
van verdriet om eigen verdorvenheid, - tjongeja, als de ziel van de Zandstraat begon
te getuigen, dan konden de gepatenteerde tragedie-dichters d'r bullen wel oprollen.
Wel, en in jeugdigen overmoed had ik hierover vanzelf een heele reeks feuilletons
geschreven voor mijn rubriek ‘Onder de menschen’ in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Die ik noemde ‘Godsdienst in de Zandstraat’. En de uitgever S.L. van Looy
in Amsterdam, waar mijn broer W.L. toen nog als jongmaatje bezig was het vak te
leeren, - hij had mij wel willen ontvangen met dit pakje krante-knipsels. Hij was
bovendien heel vriendelijk en bemoedigend tegenover den debuteerenden scribent....
Ja, hij wilde er zèlfs wel een bundel van laten verschijnen. Maar dan zou 't goed zijn
er de aantrekkelijkheid bij te zoeken van een inleiding met een klinkenden naam. En
na lang delibereeren opperde meneer Van Looy eindelijk met een oolijken glimlach:
‘Dr. Abraham Kuyper, den van God gegeven leider van de mannen-
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broeders?’ - Eerbiediger vereerde en venijniger gehekelde vermaardheid bestond er
althans die dagen niet in ons land.
Maar ik was 'n schrijversman van even twintig. Bovendien herinnerde ik me, dat
ik als hoogereburger, met dus nòg meer lijfslef, mij verstout had den bewonderden
staatsman, prediker, hoogleeraar en journalist in zijn eigen studeerkamer op de Prins
Hendrikkade te gaan vragen om zijn handteekening in mijn album. En dat de groote
man mij toen zoo alleraardigst te woord had gestaan; ja, kans gezien, waar deemoed
hem verbood zich zelf onder al die grootheden te rangschikken, mij tòch gelukkig
te maken met zijn handschrift.
Dus besloot ik om Dr. Kuyper mijn ‘Godsdienst in de Zandstraat’ toe te sturen en
hem dan maar parmantig te verzoeken er een voorrede bij te willen schrijven, omdat
deze opstellen immers waren ontstaan op 't hem stellig vertrouwde gebied van de
Stads-evangelisatie oftewel inwendige zending.
Maar in mijn zenuwachtigheid om 't zóó belangrijke pakket heb ik.... 'n flater
geslagen, waarvan mij de vlammen uitsloegen, zoodra ik 't gemerkt had. U moet dan
weten, dat ik vóór de reeks feuilletons uit de nachtbuurt een andere reeks in de krant
gehad had onder 't hoofd ‘Achter de coulissen’. Een verzameling schetsen aan de
keerzijde van opera's, ballets, tingeltangels - uit kleedkamers en artiestenfoyers,
aangevuld met enkele beschrijvingen van de koerende heimelijkheid in avondlijke
theetuinen, - enfin, een serie, die onze toenmalige hoofdredacteur Dr. Zaaijer al eens
gedreigd had af te breken, als ik voortging op ‘die kwajongensmanier’ de lezers van
de N.R.C. met erotische uitweidingen 't schaamrood naar de kaken te jagen - ach
armen!
Beide stapeltjes feuilletons hadden naast elkaar gelegen in mijn secretaire. Ik had
misgegrepen en aan den antirevolutionairen hoofdman, in plaats van den buit der
zielenvisscherij, mijn dartele krabbels naar de iedelheden generzijds van het voetlicht
gezonden: om een openlijke
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aanprijzing. En, in mijn oprechte bewondering voor den zóó rijk begaafde, vond ik
't eerlijk afschuwelijk. Want hoe zou ik ooit den schijn kunnen wegnemen, alsof ik
- nog wel redactielid van een hem politiek zoo fel bestokende krant - een laf grapje
had bedoeld?
Dr. Kuyper's ruime liberaliteit heeft mijn ellendige verlegenheid gauw gestild.
Binnen een paar dagen al kreeg ik een guitig kort briefje, op 't Torentje van den
premier geschreven. Er bleek uit, dat mijn onhandigheid zijn zin voor humor nog
wel had vermaakt. Zelfs volgden een paar prijzende woorden over de schetsen ‘Achter
de coulissen’. En als ik de vergissing hersteld had, zou hij mijn verzoek overwegen.
Over twee weken had hij op Zondagmiddag voor 't eerst een uurtje vrij. En dan moest
ik er bij hem thuis maar eens over komen spreken.
Voor de onderscheiding van dit heel gemeenzame gesprek ben ik nog altijd erkentelijk.
Al is er van een voorrede voor mijn boek ook niets gekomen. Maar, hoewel ik sedert
als kranteman toch wel met veel celebriteiten gesproken heb, - nooit ben ik zoo
bewonderend onder de bekoring geweest van een wijs en hierdoor mild levensbegrip,
dat zich letterlijk over al wat menschelijk is een diep doordringend oordeel had
gevormd. Zoowel door oneindige studie als door eigen onderzoek, maar vooral uit
zijn welhaast weergalooze intuïtie. Met altijd rake, mannelijke woorden direct in de
realiteit van 't onderwerp in, zonder zweem van rhetoriek of dierbare zalving, besprak
Dr. Kuyper voor den zóóveel jongere van allerlei, dat verband hield met de zending
in de nachtbuurten. Hij sprak over de prostitutie, over de zeelui en hun passagieren
in de havensteden, waar hij hen op hun dooltochten, in 't buitenland, herhaaldelijk
gevolgd was. Hij kwam te spreken over de tuigage van hun schepen, en de namen
van ieder touwtje bleken hem bekend. Over de organisatie en de internationale practijk
van het Leger des Heils had hij een meening gevormd door zich in
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vreemde steden meermalen te hebben laten leiden naar de ‘zondaarsbank’ en de
verdere ‘behandeling’ te ondergaan. Terloops kreeg ik een college over pornografie,
waarvan hij een studie had gemaakt en er nu ook de verschijningen in alle mogelijke
talen, den clandestienen handel, de drukkers, uitgevers, de centra van kende.... Maar,
neen, van de bekeering van gevallen vrouwen - waarover mijn boekje immers ging
- het vertrouwen hierin had de ondervinding hem wel totaal ontnomen. Omdat voor
ieder meisje, dat je uit dit leven weghaalt, er twee of drie andere tot prostitutie zouden
vervallen. ‘Verbeeld je’ - zoo maakte hij mij zijn meening duidelijk - ‘er is iemand
in 't water gevallen. De menschen stroomen samen aan den wallenkant, maar om den
drenkeling te redden is 't onvermijdelijk eenige toeschouwers de gracht in te dringen,
die daar stellig verdrinken zullen. - Zoo is 't óók met de inwendige zending en de
ontucht....’
Al had de gelijkenis mij niet overtuigd, ik schikte mij erin, dat Dr. Kuyper uit deze
overweging mijn ‘Godsdienst in de Zandstraat’ niet wilde ijken met zijn naam. Toen
wij hierop toevallig hoorden van de indrukwekkende honoraria, die de groote leider
van de kleine luyden gewend was uitgevers te vragen voor een paar regels ter
introductie van andermans boeken, toen was ook de heer Van Looy volkomen getroost.
En tòch is mijn bundel later, met allerlei andere verhalen en een menigte prenten,
onder meer van Van Dongen, aangevuld, in een nieuwen druk, bij mijns broers W.L.
en J. verschenen, onder den drastischen titel: ‘Het rosse leven en sterven van de
Zandstraat’. - Menige zeeman moet er heete tranen over hebben geweend.
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In de perikelen
Cor Bruijn
Een jaar of tien geleden had iemand, die een tamelijk groot karwei voor ons uitvoerde,
de gewoonte om zoo nu en dan op me toe te komen en het door hem gewenschte
gesprek te beginnen met het voorstel: ‘Meneer, laten we nou es eerlijk wezen....’ Ik
moest nooit méér op m'n hoede zijn dan in de discussie die dan volgde. Laat mìj nu
ook eens eerlijk wezen; wil ù daarbij op Uw hoede zijn, het zij aan U, maar ik geloof
niet, dat het noodig is. Ten eerste niet, omdat ik het eerlijk meen, en ten tweede niet,
omdat er zoo heel weinig voor U op het spel staat.
Ik meen het eerlijk. Dus: Ik zit met die vragen van onze Commissie van Redactie
in de perikelen.
Er staat voor U zoo heel weinig op het spel. Kan het U bijv. heel veel schelen, hoe
ik tot het schrijven van mijn eerste boek kwam? U weet niet eens wat mijn eerste
boek is, wil ik wedden. En eerlijk gezegd: ik weet het zelf ook niet.
Neen, want wat is nu eigenlijk een boek? De Commissie denkt daar blijkbaar heel
gemakkelijk over. Ik heb in mijn jeugdige overmoed mij wel eens aan het schrijven
van een brochure bezondigd, wel van meer dan één zelfs. Is een brochure een boek?
Een brochure is een vlugschrift, zegt Van Dale, een geschrift van kleine omvang.
Een boek is wel een geschrift, maar is een geschrift ook een boek. Is een geschrift
van kleine omvang een boek? En is het dit ook naar de meening van de Commissie
van Redactie? - Is een boek een boek, als het alleen maar in een tijdschrift werd
opgenomen? Ik heb eens een heel verhaal over de eerste levensjaren van ons oudste
dochtertje in ‘Het Kind’ geschreven. Als dat apart was uitgegeven, zou het dan een
boek zijn, en is het er nu geen een? Zou Warhold
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van Adriaan van Oordt geen boek geweest zijn, als het alleen maar in ‘De Twintigste
Eeuw’ verschenen was en zou hij er dan in deze bundel ook niet over hebben kunnen
schrijven?
U ziet de perikelen zijn er, en ik zit erin.
Ik heb eenige tooneelspelen voor kinderen geschreven en een paar voor groote
menschen. Zijn de in druk verschenene wèl boeken, en die ik alleen maar in
manuscript heb niet? Of zijn ze het geen van alle? Kàn iets dat voor kinderen
geschreven werd überhaupt wel een boek zijn?
Nu begint hij te zaniken, zult U misschien denken. Nee, toch niet, want zegt U nu
zelf: het schrijven van een boek is toch zeker lang niet het werk van Jan en Alleman,
en schrijft Jan en Alleman tegenwoordig geen kinderboeken, zoodat de algemeen
verbreide meening, dat kinderboeken niet tot de belletrie behooren, waarlijk niet zoo
onbegrijpelijk is?
Zoo zou ik dan tot de conclusie kunnen komen, dat ‘Muziekmeester Adriaan’,
mijn laatste boek, - tenminste het laatste dat op dit oogenblik, eind November 1931,
verschenen is - dus eigenlijk mijn eerste is; waarmee dan de waarheid van het
Bijbelwoord, dat vele laatsten de eersten zullen zijn, weer eens te meer zou zijn
gebleken.
Moet ik dan van dit boek vertellen, hoe ik tot het schrijven ervan kwam? Of moet
ik U misschien vertellen, hoe de ‘Keteltjes’, hoe ‘Michel de Strooper’ ontstonden,
of hoe ik er toe kwam om over die eeuwige optimist ‘Teun Dammers’ te schrijven?
Is dat geen uilen naar Athene dragen? Mag ik dan niet hopen, dat zij, die mijn boeken
lazen, hebben ervaren, dat ik, die tusschen het gewone volk ben geboren en getogen,
aan dit gewone volk gebonden ben met al m'n vezelen, dat ik het liefst onderduik in
de golven van zijn geest? In die van het volk in z'n zorg en strijd, in z'n schijnbare
ruwheid, z'n sentimentaliteit, z'n kostelijke humor en z'n levensdurf? Wat moet ik
daar nog meer van zeggen? Hoe moet ik dat nog anders vertellen dan op mijn manier,
d.w.z. door verhalen en vertellingen voor kinderen en groote menschen?
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Wilt U misschien weten, of Keteltje werkelijk bestaan heeft, en z'n eerste huis, de
‘Lorzie’, zooals mij door m'n vrienden de Zaankanters zoo dikwijls gevraagd wordt?
Welnu, dan, ja, de Lorzie heeft werkelijk bestaan. Op de plek, waar eens dit tehuis
voor dakloozen zich bevond, staan nu vier nette burgerhuisjes, en spiegelen hun
gevels in het water van de altijd wisselende en in haar wisseling altijd mooie Zaan.
En Keteltje, waarde Zaansche en andere vrienden, is overal te vinden waar het
onstuimig opwaarts strevende leven klopt in de harten van de jongens uit ons volk.
Keteltje is overal, overal, m'n vrinden.
't Is maar of ge 'm wel, of dat ge 'm niet kunt vinden. Zoo heb ik de eerste vraag
maar schraaltjes beantwoord. Zou het met de overige vier beter kunnen gaan? Ik
vrees, ik vrees.
Want ik hèb geen voorliefde voor een van mijn boeken. Die ik het liefste heb, dat
zijn de nog ongeborene.
En mijn liefhebberijen? Ik ben schoolmeester en het is een liefhebberij van Onze
lieve Heer om alle dag weer aan, en alle jaren door, de kinderen langs mij te laten
gaan in al hun schakeeringen, een bonte rij, en toch zoo eender, want altijd wekkend
tot leven en laten leven. Ik ben schoolmeester en, moet ik er een liefhebberij op na
houden, wel laat het dan m'n schrijverij zijn. Of interesseert het u, dat U mij 's Zondags
op de tribune in het sportpark kunt vinden, als onze voetbalclub ‘Het Gooi’ speelt?
Dat U mij daar kunt vinden, zuchtend bij een mistrap van onze backs, genoeglijk
grijnzend bij een mooie pass naar of van de voorhoede. Ik zal U niet vertellen, wat
ik doe als er een ‘zit’ bij de tegenpartij. Maar het lijkt veel op wat U in zoo'n geval
in Uw sportpark doet. Moet ik U misschien ook nog van m'n schaakpartijtjes vertellen,
eenmaal in de maand, of van m'n prestaties in tafeltennis? Is dat laatste geen sport?
Te kinderachtig? Nou, dan moet U het maar eens probeeren op een tafel van de
voorgeschreven afmetingen. Dan zult U wel anders gaan praten.
Toekomstplannen heb ik niet. Dus daar kan ik ook al niet veel van vertellen. Ik
heb alleen maar plannen. Maar
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daar zeg ik niets over. U weet, sportlui zijn bijgeloovig, en ik vind altijd, dat er van
de plannen, waar je met anderen over praat zonder dat dit noodig is, het minste terecht
komt. De deur blijft dus gesloten en de grendel erop, ook als de wolf z'n witte poot
laat zien.
En de moderne tijd? Daar denk ik niet alleen over, die onderga ik. En alle dagen
schrijnt het in me, dat wij met al onze hulpmiddelen, met al onze wetenschap, met
al onze energie en al ons geloof ons zelf zoo in de modder gewerkt hebben, en daar
leeft alle dagen weeraan de hoop op, dat het ons toch ééns gelukken moge ons
samenleven zoo in te richten, over de hééle aarde, dat de zegen, die verborgen ligt
in onze hulpmiddelen, in onze wetenschap, in onze energie en ons geloof, ook
werkelijk ons deel zal worden. Er zal dan nog zorg en strijd genoeg over blijven, dat
we niet behoeven te verworden tot sybarieten.

Kinderboeken:
Langs den Waterkant
Keteltje in de Lorzie
Keteltje in het Veerhuis
Keteltje's Thuisvaart
Rinke Luit, de vroolijke Veerman

Boeken voor de rijpere jeugd:
Het vonkende Vuur.
Michel de Strooper
Teun Dammers, de boer van ‘Landzicht’

Roman:
Muziekmeester Adriaan

Schoolboeken:
Langs opwaartsche Wegen, 4 dln. (nieuwere geschiedenismethode, geschreven
in samenwerking met N. Tj. Swierstra)
Uit het Sagenland, 3 dln. (geschreven in samenwerking met N. van Hichtum)
Verder brochures, essays enz. over opvoeding en onderwijs.
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KEES VAN BRUGGEN
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COR BRUYN
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ANTOON COOLEN
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Mijn honderd-eerste interview
H.G. Cannegieter
Het is een merkwaardig toeval, dat juist nu ik mijn honderdste ‘persoonlijkheid’ in
Morks Magazijn heb beschreven, men mij vraagt op mijn beurt iets over mezelf te
vertellen.
Allengs ken ik de psychologie van het ‘object’ en ik bemerk, dat ik me niet anders
gedraag dan de rest. Zoo'n onderhoud begint gewoonlijk met tegenstand; het
slachtoffer denkt te bescheiden over zichzelf en is wars van vertoon.
Als beginneling in het vak is het me overkomen, dat ik na het koppig verzet van
den gastheer opstond om afscheid te nemen, toen het object eensklaps van houding
veranderde en genegen bleek me te woord te staan. Ik had het gemakkelijk, want....
hij had zijn heele biografie met illustraties en al reeds in de la van zijn schrijftafel
klaarliggen!
Onze bescheidenheid is niet ernstig gemeend, maar we willen geworven worden!
Welaan dan, honderd-eerste, daar ga je!
Maar nu?! Hoe moet ik het aanleggen om iets aan te bieden, waarin de lezer
belangstelt?
Wist ik dit, ik zou een beroemd en een rijk man zijn. Populariteit is: kennis omtrent
de psychologie van het publiek. En deze kennis leert men niet theoretisch. Men kan
summa cum laude promoveeren op een proefschrift over de grondslagen der erotiek
en toch een sjlemiel in de liefde zijn.
In elk geval, - ik zal mijn best doen om het publiek ter wille te wezen! Maar....
juist als men zijn best doet, loopt
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het op niets uit. De tweede vraag van het lijstje, dat de Boekenweekcommissie mij
voorlegt, luidt: ‘Voor, welk uwer boeken hebt ge een voorliefde en om welke reden?’
Het boek van mijn voorliefde is het boek, waarop ik het hardste mijn best heb gedaan.
En juist dit boek zal het publiek vermoedelijk nimmer bereiken. Want er is geen
enkele uitgever, die het durft exploiteeren.
Daarom is het mij als schrijver te liever geworden. Bemint niet de moeder dat kind
het teerst, dat de speelmakkers links laten liggen?
Ik heb een heele reeks boeken geschreven. Maar er is eigenlijk maar één, waarmee
ik, wat men noemt, succes heb gehad. Het is een bespreking in het
radio-boeken-halfuurtje waardig gekeurd en ik heb er meer geld mee verdiend dan
met al mijn andere boeken tezamen.
En juist dit boek heeft me de minste moeite gekost. Ik heb het niet eens behoeven
te schrijven. Ik kon het ‘overpikken’, zooals we als schooljongens zeiden. Want mijn
grootvader, die den Tiendaagschen Veldtocht mee heeft beleefd, liet me zijn dagboek
na, dat het meesterwerk van zijn kleinzoon zou worden.
Daar hebben we 't nu! De kleinzoon noemt zich auteur, is lid van de Vereeniging
van Letterkundigen en de grootvader was een doodgewone dorpsdokter, die zelfs
geen recepten ‘schreef’, omdat hij zijn apotheek aan huis had. Hij stelt, zoo maar
voor de aardigheid, zijn wederwaardigheden als schutter te boek en.... honderd jaar
later wijst dr. Ritter de ‘geachte luisteraars’ op de voortreffelijke
schrijvershoedanigheden in Grootvaders Glorie.
Kan ik, hiernaar gevraagd, met de hand op het hart verklaren, dat mijn boek met
het meeste succes tevens het boek is, waarvoor ik bizondere voorliefde voel? Mijn
voorliefde gaat uit naar dat boekje, waarin ik iets van mezelf heb gegeven en dat een
mijner vrienden daarom in een Haarlemschen boekwinkel wou koopen om het zijn
vrouw op haar verjaardag cadeau te doen. Maar hij moest drie boekwinkels afloopen,
en nòg gelukte 't hem niet. Aan één
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der toonbanken ontkende men pertinent, dat het boekje, maar ook zelfs dat de schrijver
bestond!
‘Wilt ge ons reeds iets ontsluieren omtrent uw toekomstplannen?’ vraagt de
commissie. Welk belang heeft deze vraag voor het publiek, - mijn publiek! Dit zal
immers van deze toekomstplannen nimmer iets merken, tenzij uitgever en
boekhandelaar.... De schrijver wikt, de uitgever beschikt.
Als ik door een toevallige speling van 't lot op een goeden dag iets ter aflevering
gereed krijg, nog interessanter dan het schuttersdagboek van grootvader, en de
boekhandel ‘ziet er iets in’ en zij bouwt van de prachtbanden mooie torentjes in de
étalage en vaardigt een proclamatie uit, welke dengene onder 't publiek, die dezen
nieuwsten ‘best seller’ nog niet heeft gekocht, als een geestelijke barbaar aan de kaak
stelt, - ja, dàn eerst zal zoo'n ‘toekomstplan’ ook voor het publiek beteekenis krijgen.
Maar zooiets zie ik voorloopig nog niet in 't verschiet.
Slechts waarnaar ‘vraag’ is, is in dezen de vraag. En dit weet de schrijver zelf niet
en evenmin soms de uitgever. Ook die moet daarvoor een neus hebben. En de
boekhandel weet het vaak heelemaal niet.
Men heeft als schrijver van die stille aanbidders en de speurzin van den boekhandel
moet deze ontdekken. Zoo heb ik een oude dame ontmoet, die geregeld ‘zulke
prachtige stukken’ van mij had gelezen in een Amsterdamsch buurtblaadje. Doch
helaas, klaagde ze, dit was nu afgeloopen!
‘Hoezoo?’ vroeg ik, ‘ik schrijf toch nog elke week?’
‘Ja maar’, zei ze ‘tot nog toe werd het blaadje ons gratis bezorgd. Doch nu is
verleden week een mijnheer aan de deur geweest, die vertelde, dat we 't in 't vervolg
alleen maar meer konden krijgen als we ons abonneerden. En het abonnement kost
een gulden per jaar!’
‘Ja mevrouw’, zuchtte ik met haar mee, ‘twee cent per artikel, dàt is waarlijk te
veel!’
Het publiek, ons publiek! Het ontnuchtert ons, het
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bemoedigt ons ook wel eens; het zwijgt ons dood of het solt met ons, - maar in elk
geval zijn we ervan afhankelijk.
En toch bekommeren wij ons niet om het publiek. We verachten het niet, zooals
Multatuli, maar we gaan er kalm onzen gang om. Wij schrijven, wij schrijven dóór.
Het ééne handschrift gaat naar den uitgever en bereikt het publiek; het andere keert
van den uitgever terug en vergeelt in onze schrijftafella. Wie zal zeggen, welke
categorie het beste en het belangrijkste is? Want verkoopbaarheid is een eenzijdige
taxe.
Wij schrijven dóór! En hiermee heb ik meteen de beide volgende vragen
beantwoord. ‘Hoe kwaamt ge tot het schrijven van uw eerste boek?’ Omdat schrijven
nu eenmaal mijn liefhebberij is, zooals een ander postzegels verzamelt of oud blauw
repareert.
‘Wilt u iets vertellen over uw liefhebberijen?’ Over mijn sterkste liefhebberij heb
ik dus reeds een en ander onthuld. Maar de vraag staat in 't meervoud.
Welke liefhebberijen kunnen het publiek, - míjn publiek, - verder nog veel
belangstelling inboezemen? Ah! ik begrijp de attentie! Het meervoud is voor den
dankbaren lezer bestemd, en gelukkig, ook ik heb dankbare lezers! Tot nog toe
volstaan zij met een hartelijken brief. Eens kreeg ik een kistje sigaren. Mijn
liefhebberijen? Laten zij 't weten: ik rook niet en drink geen alcoholische dranken.
Maar ik ben dol op gramofoonplaten en Groninger koek.
‘Hoe denkt u ten slotte over onzen modernen tijd?’ Stelt u hierin waarlijk belang,
waarde lezer? Mag ik u dan gemakshalve naar mijn boeken verwijzen? Als zìj het
niet zeggen, kan ik het hier ook niet.
Op verzoek van de Boekenweekcommissie noem ik er hier enkele bij name.
In Het Levensraadsel vindt ge mijn levens- en wereldbeschouwing; in Achter den
Afsluitdijk mijn visie op de ontwikkeling onzer maatschappelijke samenleving; in
Oud Israëls Schrift en Wie was Jezus? mijn opvattingen omtrent
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Bijbel en Godsgeloof; in Moderne Jeugd en Helden in den Dop mijn kijk op het
hedendaagsche, in Prille Vrees en Vreugd en Tusschen Twaalf en Twintig mijn
herinnering aan het vorige jonge menschengeslacht; in Kennen wij onze Kinderen?
en Moeders Schaduw mijn inzicht in de betrekking tusschen ouders en kroost; in
Lichtpunten mijn blik op het alledaagsche menschenbestaan.
Maar ook uit mijn schetsen- en vertellingenbundels, Dorpsvrouwtfes, Feestdagen,
Feestgangers, Midwinter-sproken, mijn studie over De Friesche Beweging en mijn
verhalen Rusticus Urbanus, Als het leven lokt, Hoe Pieter Merkman Parijs heeft
gedaan, kunt gij de ‘persoonlijkheid’ van den auteur leeren kennen, indien gij deze
kennismaking begeert. Zelfs zal u dit, als gij een goed opmerker zijt, kunnen gelukken
door de lectuur van zijn kindertooneelstukken Jan altijd tevreden, De Ring van den
Hertog, De Nachtegaal van Bergambacht, Zeven Katten op het Dak, Daar was eens
een meisje loos, De Hooge toren van Oldeboorn.
En thans, slachtoffer van dit éénmans-interview, hebt ge uw plicht volbracht, en
kunt ge weer in het duister van de binnenkamer terugkruipen. Moge deze sprong in
de openbaarheid uw geesteskinderen ten goede zijn gekomen. Want om hen en niet
om u is het in de Boekenweek immers te doen!
De schrijver naar binnen, de boeken naar buiten! Zoo hoort het.
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Hoe ik er toe kwam
Antoon Coolen
Op de uitnoodiging, om voor dit boek een bijdrage af te staan, heb ik ja gezegd, nu
zit ik bijgevolg voor de boeiende en interessante keuze der beantwoording van vijf
in genummerde volgorde mij voorgelegde vragen. De motiveering van juist deze
vragen brengt u in verwarring van verlegenheid. ‘Teneinde er zeker van te zijn, dat
het publiek - uw publiek! - iets van u te hooren krijgt, waarin het veel belang stelt....’
Zooiets ontwapent waarlijk den stevigst gewapenden tegenzin! Van den anderen
kant is nauwelijks te voorkomen, dat het compliment een onbedoeld verraderlijk
valstrikje in zich bevat. Ik zal met bewusten toeleg een keus uit de vijf vragen doen
en kies.... de een of de andere. Onverschillig, hóè de keuze is, de leidende gedachte
heeft daarbij voorgezeten, dat het publiek - uw publiek! - wel veel belang zal stellen
in de beantwoording van juist die vraag. En wat voor houdbare reden hebben wij
schrijvers voor de veronderstelling, dat het interessant is te vernemen welke
liefhebberijen en voorkeuren wij hebben? Laat ons de moeilijkheid ontwijken door
de hartelijke verzekering, dat, zoo het publiek, zoo de lezer in deze vertrouwelijke
regelen eenig belang stelt en eenig behagen scheppen moge, ze door den schrijver
niet op de laatste plaats voor eigen genoegen zijn neergeschreven.
Nu volgt een aandachtige vinger het rijtje vragen op hun nummer af. Van boven
tot onder, tot onder, waar de aandacht stokt en stilstaat bij de vraag: hoe denkt u over
onzen modernen tijd. Hoe komt het, dat deze
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vraag u het gevoel geeft alsof ze een gericht provoceert? Van dezen tijd wordt bar
veel kwaads gezegd, het behoort tot het fatsoen van een zekeren geestelijken welstand
aan de algemeene veroordeeling mee te doen. Ook dit is te ontwijken. Ik bespeur
weinig lust, mij voor deze gelegenheid te gaan verdiepen in een onderwerp als dit,
waaruit zoovele vragen rijzen. Het hedendaagsche westersche leven heeft
honderdvoudige aspecten en het is geen geringe opgaaf zich deze allen zóó diep
bewust te maken, dat men - het eenmaal met zichzelf eens - een behoorlijk
verantwoord samen vattend oordeel over dezen tijd kan geven. Daarom stijgt de
aandacht een nummer hooger.
Hier ontmoet ik de vraag: Wilt gij ons reeds iets ontsluieren omtrent uw
toekomstplannen? Deze klassieke vraag heeft in waarheid iets vleiends. Veronderstelt
ze niet inderdaad een schare van naamlooze belangstellenden, die reeds de ooren
spitsen uit een voor den schrijver slechts pleizierige nieuwsgierigheid? Niet alleen
leest men uw boeken, men brandt al min of meer van verlangen naar de volgende.
Laat ik het niet onder stoelen of banken steken, dat ik voor het schrijven dezer regelen
den arbeid aan een vervolg op Kinderen van ons volk onderbroken heb. Dit houdt
meer een confidentie in omtrent het oogenblikkelijke heden, dan dat het een
ontsluiering van de plannen voor de toekomst zijn zou. Ik zal er daarom ook nog dit
geheim aan toevoegen, en dit blijft onder ons: ik hoop van ganscher harte nog eens
een levensverhaal te schrijven over den vijftiend'eeuwschen schilder Jeroen Bosch.
Meer valt er, in alle oprechtheid, niet te ontsluieren, daarom moge ook deze vraag
verder worden voorbijgegaan.
Omdat het mij ernst is en omdat ik in dien ernst graag punctueel ben staar ik nu
aandachtig op de derde vraag van onderen af: Wilt gij iets vertellen omtrent uw
liefhebberijen. Zeker wil ik dat, ik wensch zonder eenig voorbehoud bereidwillig te
zijn, al doorgrond ik voor mij
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persoonlijk niet het verondersteld belang dezer vraag. Als ik na deze bereidverklaring
mijn liefhebberijen overzie, dan kom ik echter tot de verrassende ontdekking dat ik
geen andere heb dan die, waarvan een opsomming volledig overbodig wordt, omdat
ze de liefhebberijen zijn van iedereen. Voor het schrijven als liefhebberij behoef ik
geen uitzondering te maken, want deze liefhebberij schijnt tegenwoordig een der
meest algemeen beoefende te zijn.
Nu is al de voorlaatste vraag aan de beurt gekomen: voor welk uwer boeken hebt
gij een voorkeur en om welke reden! Mijn voorkeur gaat uit, geloof ik, naar De goede
moordenaar, de reden van deze voorkeur is geen erg grondige en standvastige, die
reden immers zal het feit zijn, dat ik dit boek het laatst heb geschreven en het pleizier,
dat ik aan het schrijven ervan beleefd heb, mij dus nog het meest is bijgebleven.
Overigens bespeur ik niet onduidelijk een voorliefde voor het schrijven over primitieve
naturen, een voorliefde voor het instinctieve en intuïtieve en voor alles wat primair
menschelijk is. Het komt mij niet onmogelijk voor, dat het eene gevoegd bij het
andere een eenigszins redelijke verklaring van mijn voorkeur voor De goede
moordenaar aan de hand kan doen, maar het is mij onmogelijk u langer daarover te
onderhouden.
Moet ik, na dit alles gepasseerd te zijn, vanzelf niet wat uitvoeriger stilstaan bij
de beantwoording der vraag die de meest argelooze is van de vijf: hoe kwaamt gij
tot het schrijven van uw eerste boek? Want nu die vraag aan mij voorgelegd wordt
begin ik met haar aan mijzelf te stellen en ik geloof, dat ik voor uw en mijn pleizier
ga trachten er een niet al te onwaarschijnlijk antwoord op te vinden.
De eerste vertellingen heb ik, dat staat vast, in de winteravondschemeringen onzer
brabantsche keuken van mijn moeder gehoord. Ze waren boeiend, fantastisch en vol
stemming. Reed er een ridder op een klepper door
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den hollen nacht, dan werkten de regen, de huilende storm en de krassende weerhaan
op het eenzaam kasteel mee aan het huiveringwekkende der inleiding. Mijn moeder
hield van nauwgezette en uitvoerige plastische schilderingen in haar verhaal. Die
waren voor mijn kinderverbeelding zóó suggestief, dat ik geloofde dat moeder de
gebeurtenissen, die ze vertelde, zelf gezien had. In haar herinnering zag ik ze met
haar mee en onbewust begon ik eerbied te krijgen voor dat geheimzinnige en verre
rijk der verhalen, waarin, vermoedelijk in een voor het kind ver verleden, mijn moeder
zoo thuis was geweest. Dit waren de eerste vage hunkeringen der verbeelding. Kort
daarop kwam de merkwaardige ontdekking dat verhalen in boeken stonden. Zoo'n
boek was een ding op zichzelf, welk kind krijgt het in gedachten, dat een boek, vóór
het een boek is, geschreven moet zijn? Op zonderlinge wijze vermengde zich het
ontzag voor het verhaal met het ontzag voor het boek als object. Dit laatste ontzag
kreeg de overhand en uit alle hoeken en gaten van het huis begon ik boeken bij elkaar
te brengen. Van de ledige vermicellikisten uit het pakhuis van vader timmerde ik....
boekenrekken. Twee horizontale plankjes, twee verticale. Ik sloeg een paar spijkers
in de muur van mijn kamertje, met het bovenste plankje werd het rekje daar
aangehangen, en ik plaatste er boeken op. Wàt voor boeken was bijzaak. De op snee
vergulde prijzen van de lagere school waren het meest in tel, maar daarnaast kregen
ook woordenboeken, kerkboeken, almanakken en schoolboeken een plaats. Er werd
aan wat in het rekje geplaatst worden moest geen andere eisch gesteld dan deze zéér
elementaire, het moesten boeken zijn: een band of een omslag en daar tusschen in
bedrukte bladzijden. Als het rekje vol was kwam er een nieuw naast. Of liever nog:
er bòven: het was eenvoudig weg een verrukking als ik op een stoel moest klimmen
om bij ‘mijn’ bovenste boeken te komen. Die klimpartij geschiedde overigens alleen
maar, om die boeken even
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in de hand te nemen en weer neer te zetten, veruit de meesten waren volstrekt
onleesbaar.
Maar naast ons woonde een gewichtig en geleerd man, die later mijn vriend werd,
de publicist en historicus H.N. Ouwerling. Die had waarlijk de muren in zijn huis
vòl boeken, van onder tot boven! Een boer, die er eens in huis kwam, had er deze
wijze opmerking over: ‘Zóóveel boeken? Het zullen wel allemaal kwaje zijn, want
zooveel goeje zijn er niet!’ Voor die boeken, onverschillig hoe hun inhoud was, heb
ik bevend van eerbied gestaan. Toen gebeurde er iets aangrijpends en ontroerends:
ik kreeg van die boeken er eenige te leen, om te lezen. Lézen! Ik làs. Boeken van
Conscience, van Reinier en August Snieders, en later van Stijn Streuvels. Dat is een
tijd geweest! Het huis van Ouwerling werd later een tweede tehuis, het róók er naar
Conscience, Snieders en Streuvels, een lucht die ik gretig inademde. In een der kamers
vormde een groot crayonportret van Conscience het schoorsteenstuk.
- Die man heeft zijn volk lezen geleerd, zei de heer Ouwerling, wijzend op die
beeltenis, en vol bewondering keek ik naar dien heroïeken, forschen kop. Ik zag
Conscience niet anders meer dan als een volksheld. We hebben in onze jeugd allemaal
een tijd, dat we fameuze en geweldige helden willen worden en voorbeeldige helden
willen navolgen. Menschen die boeken schreven leken mij waarlijk de grootste en
merkwaardigste helden. En toen ik Streuvels las en zag, dat het wonderrijk der
verhalen niet zoo ver verwijderd was, doch dat er uit mijn gewone dorpsomgeving,
die gelijk was aan de wereld uit Streuvels verhalen, boeken te schrijven waren, toen
heb ik van koortsachtige opwinding vele nachten niet geslapen. Ik ben toen zelf
schetsjes gaan schrijven. Met dit alles zijn lange en vele jongensjaren en heele
schooltijden gemoeid geweest. Toen ik, door bemiddeling van Ouwerling, als volontair
geplaatst werd op een drukkerij, heb ik voor eigen pleizier en eerzucht eens een
bundeltje pennevruch-
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ten gezet, die ook gedrukt zijn op een groote pers. Overigens waren daar maar twee
brabantsche schetsjes bij en van lieverlede raakte brabant - ‘het minderwaardige
provincialisme’ - op den achtergrond, zeer tot ongenoegen van den heer Ouwerling,
voor wie de eerste brabantsche schetsjes een blijvende aanleiding waren, om steeds
op hetzelfde aambeeld te hameren:
- Schrijf toch over brabant, over ons volk uit de peel, de boeren en de peelwerkers.
Van al het andere, al schreef ik vellen vol, wilde Ouwerling niets weten. Hij was
geen zachtzinnig leermeester en volstrekt niet barmhartig in zijn critiek. Hij nam me,
van de boeken vandaan, mee op tochten door het boerenland en leerde me waarnemen,
zien en hooren. Doelbewust opende hij me oogen en hart voor ons schoon streekeigen.
Misschien heeft tenslotte het heimwee om het afscheid en om het ver van brabant
verwijderd zijn het gedaan. In den zomer van 1923 dwong een ongesteldheid mij tot
een rustperiode. In een Gooische tuin onder de boomen, in een naar hier ‘verdwaalde’
dekstoel van een Indiëvaarder, ging ik op een inval schrijven over een schoenmakertje,
dat in Deurne dicht bij ons huis woonde, en over een Weensch kindje, dat bij mijn
ouders thuis was en dat ik daar in haar spel met de zonnebloemen had bezig gezien.
In twee dagen was Jantje den Schoenlapper en zijn Weensch kiendje geschreven.
Een goed jaar nadien heeft dat in Roeping gestaan. En in 1927 is het als afzonderlijk
boekje bij de Waelburgh (Nygh en van Ditmar) verschenen. Dit is, ernstig gesproken,
mijn eigenlijke eerste boekje en uit al het voorgaande valt af te lezen, hoe ik tot het
schrijven ervan gekomen ben.

Bibliographische aanteekeningen
Jantje den Schoenlapper en zijn Weensch kiendje. Een dorpsidylle in Brabant.
Peerke, dat manneke, novelle.
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De rauwe grond. Roman van de brabantsche peel.
Hun grond verwaait. De roman behandelt de verwording van het oude inheemsche
boerenleven in Noordbrabant en de opleving van het moderne economische leven,
dat daarvoor geleidelijk in de plaats komt.
Kinderen van ons volk (vijf drukken). Roman van het brabantsche platteland van
vóór den oorlog.
Het donkere licht (zeven drukken). De roman van een peelwerkersgezin; het leed
der verwording en den ondergang der oudste dochter, die als fabrieksmeisje in de
naburige stad te werk komt en haar verderf inloopt. (Bekroond door de Maatschappij
van Nederlandsche letterkunde).
Peelwerkers (twee drukken). Het harde materieele leven van den mensch uit de
Peel.
De goede moordenaar. Romantisch verhaal over primitieve menschen uit Brabant's
oosthoek.
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Ter zake (Een auto-interview)
Anthonie Donker
Ter zake doende is alleen wat den schrijver en zijn werk rechtstreeks aangaat. Geen
particularia, geen anecdoten, geen curiosa, niets tot vermeerdering zijner
‘interessantheid’. Waar zijn werk begint, gaat de schrijver den lezer aan. Zijn leven
gaat den lezer aan, voorzoover zijn werk daar het rechtstreeksch en essentieel gevolg
van is. Een schrijver is een mensch, die in zijn werk een geding met en over zichzelf
voert. In het bijzonder gebruik van zijn schrijfmachine ligt het eenig verschil met de
andere menschen; hij is niet van een andere soort, zijn geding is niet van een andere
orde dan dat van tallooze niet-schrijvers. Het eenig verschil is, dat zijn geding
openbaar is. Meestal wordt het geding met zichzelf met gesloten deuren behandeld.
De schrijver maakt zijn uitkomsten openbaar, op een wijze die van blijvende waarde
kan zijn. Hij schrijft namens zichzelf, namens het leven, namens zijn tijd. Hij heeft
zich daarom niet belangrijk te voelen, hij voelt zich daarom zelfs niet bevoorrecht,
tenzij in de zwakke uren der ijdelheid waar ieder mensch aan onderhevig is zoodra
hij iets gemaakt, tot stand gebracht heeft. Hij voelt zich alleen gedreven, en soms
gekweld door den noodzaak van het schrijven.
Met flapdas en flambard is men op den verkeerden weg, omdat daarmee reeds een
soort onderscheiding begint, een lofspraak op zichzelf en het genus kunstenaar. Het
genus kunstenaar bestaat niet. Er bestaan meer en minder sensibele menschen, en
onder de eerste zijn er een
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aantal die hun leven scheppend uitbeelden: dat zijn de kunstenaars.
Een schrijver, een kunstenaar gehoorzaamt aan den noodzaak het gelééfde te
kristalliseeren. Zijn leven, deelen van zijn leven (er zijn namelijk allerlei kanten
zijner persoonlijkheid die aan het kunstenaarschap, aan den vormdrift ontsnappen)
roepen dwingend om hun vorm. Hij gehoorzaamt. In zijn werk vindt men hem ten
deele terug. Wat men er terug vindt, behoort tot de essentialia zijns levens.
Er zijn, altijd maar vooral nu, in een tijd die tot rekenschap van onszelf en van de
krachten die om ons, op ons en in ons werken meer dan ooit dwingt, twee dingen
bovenal noodzakelijk: afstand te doen van al wat overbodig, al wat ijdel spel is, enkel
te zeggen wat men te zeggen heeft en dit niet in een noodeloos oeuvre te verlengen
en te vervlakken; natuurlijk geldt dit ten allen tijde, maar nu meer dan ooit kan de
franje, het spel, legkaart en solitaire van een steriele verbeelding gemist worden.
Noodig zijn vooral twee dingen: de onverbiddelijk noodwendige Schicksalsworte,
die een schrijver te spreken heeft tegenover zichzelf, tegenover zijn tijd, tegenover
de eeuwigheid, de onontkoombare essentialia die een mensch hieromtrent in zich
ontdekken kan; en in de tweede plaats.... het respijt daarvan, de verademing, de humor
die de menschheid ontslaat uit den dwangarbeid in dienst van zichzelf, van zijn tijd,
van de eeuwigheid. De humor, de ontsnapping, de wapenstilstand met zichzelf en
het leven.
Zoo gezien blijven er maar weinig verzen te schrijven over maar die weinige
mogen dan het brandmerk der noodwendigheid dragen. En zoo gezien zal het duidelijk
worden, dat wie misschien een enkele maal dichter, een enkele maal essayist was
(de zeef der zelfcritiek laat betrekkelijk weinig over), geen schrijver dankbaarder is
dan wie in de stormen van den tijd en van het innerlijk de windstilte van den glimlach
tooveren kan, om het
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jammerlijke, dwaze, kostelijke, kinderlijke, hulpelooze en ons toch zoo lieve,
prutsende en probeerende menschdom. Maar.... de Chaplins droomen van
Napoleontragiek en die zich over de raadselen dezer wereld buigen, zouden een
schaterend scenario willen schrijven.
Zich een beeld van zijn tijd te vormen en zijn eigen verhouding daartoe te bepalen
schijnt mij een levensbehoefte voor den schrijver. Voortdurend merk ik hoeveel
materiaal daarvoor nog noodig, hoeveel kennis daartoe nog ingehaald moet worden;
want geen opleiding - de gymnasiale, universitaire al evenmin als andere - biedt
daarvoor voldoende grondslagen.
Meer dan de materieele kennis is onmisbaar het voortdurend en zoo intens mogelijk
contact met het leven van zijn tijd; dat contact is er natuurlijk altijd, in iedere
miniemste handeling die we verrichten, maar we beseffen, beleven het meestal niet
intensief genoeg. Iedere aanraking met menschen en dingen is een bundel kansen
daartoe. Van veel waarde is het tijdelijk onttrokken worden aan zijn milieu en klasse
(ja, zelfs radicaal aan land en werkkring), marine en volkshuis bleken mij productiever
leerschool dan de universiteit. Komt het ooit tot ontwapening, dan moet men het
eenige goede van de militairisme behouden: onderwerping aan gezag, tijdelijk
gedwongen arbeid en uitschakeling van eigen keuze. Zulke perioden moet iedereen
door, daarom zal een arbeidsmilitie een prachtig orgaan der gemeenschap en een
voorwaarde voor ieders opleiding moeten zijn.
Nog altijd is het eenige denkbare en aanvaardbare richtsnoer voor de regeering van
een volk Plato's denkbeeld van een regeering der besten en wijsten. In dienst van dat
beginsel, zoekend naar een betrekkelijke practische verwezenlijking ervan, schijnt
mij geen politiek programma voldoende te staan. Zonder mij met het communistische
stelsel hoegenaamd te kunnen vereenigen, schijnen
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mij toch het Russische communisme en het Duitsche nationaal-socialisme zich te
verhouden als ernst tot kwajongenswerk (hevigheids-l'art pour l'art; terreur der
‘vitaliteit à tout prix’).
Van de sociale vraagstukken interesseert mij het meest dat der criminaliteit. Ik
wilde dat ik het materiaal aan litteratuur daarover van een Egon Erwin Kisch
bestudeeren kon en er samenvattend over schrijven.
Critiek is in laatste instantie niet anders dan een poging zichzelf en zijn tijd te
onderscheiden. Critiek is boren naar waarheid, naar een persoonlijke waarheid. De
criticus gehoorzaamt als de kunstenaar aan een onontkoombaren drang (zij ontmoeten
elkaar trouwens meermalen, waar het onderzoek scheppend, beeldend, vormend in
zijn werk gaat).
Behalve door de realiteit van den tijd voel ik mij sterk gehanteerd door de
betrekkelijkheid van iedere werkelijkheid. Naar dien kant ziende liggen onafzienbare,
onontdekte gebieden voor ons. Bij de scepsis, bij het relativiteitsbesef begint de
mystiek der mogelijkheden. Het is mijn overtuiging, dat de eigenlijke werkelijkheid
ons onbekend en vrijwel ontoegankelijk is, daar wij van het heelal, zijn wezen en
onze plaats daarin niets met zekerheid weten en onze eigen geest ons voor ¾ onbekend
blijft (onderbewustzijn, oerdrift, slaap, droom, metapsychische organen). Ongetwijfeld
is de gangbare, waarneembare werkelijkheid slechts een van de ongetelde
mogelijkheden (slechts met algemeene geldigheid geprivilegeerd), een hoek, een
Abschnitt, een aspect der werkelijkheid. Misschien is de wereld een walde flora,
misschien onze wereld niet meer dan een cel van een wereldstelsel, een microbe in
een waterdrop van het heelal.
Dat wat van de wereld binnen ons bereik is, bevat in elk geval enkele ontwikkelbare
beginselen en mogelijkheden, waaruit een draaglijker orde voort kan komen;
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het historische tijdperk dat wij overzien is slechts uitermate kort.
Van onszelf hebben we veel minder besef dan van de natuurkrachten die we
langzamerhand hebben leeren hanteeren; de onderzoekingen in de diepten van het
menschelijk wezen zijn nog zeer jong. Mij interesseeren vooral de zgn. geheimzinnige
functies van den menschelijken geest, de ongekende gebieden, waarvan de exploratie
met een ongelukkig woord, occultisme wordt genoemd: hypnotische, telepatische,
mediumieke verschijnselen, helderziendheid, grafologie, de mogelijkheid en
draagwijdte van andere organen dan de tot nu toe wetenschappelijk erkende. Voorts
de psychoanalyse van individu en gemeenschap, de pschychologie der collectiviteit:
van de krant, de mode, de reclame, het succes.
Ethiek, moraalfilosofie intrigeeren mij slechts meer zijdelings; een sterk
relativiteitsbesef staat het vastleggen van normen uiteraard in den weg. De
hedendaagsche moed der ontkenning van goed en kwaad is natuurlijk een dwaasheid.
Er zijn handelingen, waarop men ja, andere waarop men neen zegt, aandriften die
men goed-, andere die men afkeurt. Daarop vormt zich ook in den onafhankelijksten
mensch een autonome moraal, en deze heeft doorgaans vele punten van overeenkomst
met een meer algemeene moraal, daar wij op vele verschijnselen tenslotte eender
reageeren. De ethiek in den zin van: vragen hoe de mensch zijn moet, is een uiterst
speculatief bedrijf. Over een mensch oordeelen gaat alweer veel minder dan over
bepaalde handelingen of karaktertrekken. Ongetwijfeld speelt een ethische
waardeering een rol in ieders oordeel over menschen, maar als wij een mensch
zedelijk een mislukking achten, wat zijn waarde in ons oog vermindert, blijven er
tal van andere qualiteiten over (talent, energie, hartstocht) waardoor hij toch als
menschelijk fenomeen van waarde kan zijn. Ieder mensch bloeit min of meer en die
bloei hangt af van de meer of
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minder sterke aanwezigheid van tal van qualiteiten, waarvan het zedelijke gehalte
van den mensch er maar één (doch een van de voornaamste) is.
Soms zou ik alle problemen willen vergeten en wenschte ik te kunnen teekenen,
caricaturen, kinderportretten maken, sprookjes illustreeren, of kinderspeelgoed
ontwerpen. Visioenen schilderen, als Goya, als Breughel, of beeldhouwen.
Als liefhebberij verzamel ik graag litteratuur: onbekend gebleven, verloren geraakt
werk, satyren (in de dagbladgraven verborgen), pure jeugdverzen, onbekende verzen
(men of one poem).
Plannen? Die zijn er altijd. Maar die vergen de volstrekte stilte, om te slagen of
te mislukken.

Bibliografie
Anthonie Donker (Dr. N.A. Donkersloot)
Gedichten:
Acheron (1926)
Grenzen (1928)
Kruistochten (1929)
De draad van Ariadne (1930)

Litteratuurgeschiedenis:
De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-'94), (1929)
Het tijdperk na den oorlog (1914-'30) In: Stroomingen en Gestalten (1931).

Essays:
Fausten en Faunen (1930)
In voorbereiding:
De schichtige Pegasus.
Boortorens.

Vertalingen:
De rattenvanger van Hameln (Browning, The pied piper of Hamelin) 1931.
Shakespeare. Driekoningenavond.
Goethe. Faust. (eerste deel) (1931).

A.M.E. van Dishoeck, Cornelis Veth en C.J. Kelk, Geschenk. Bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters

45

A. den Doolaard (C. Spoelstra Jr.)
Ik weet niet, of de verhouding tusschen lezers en schrijver wel bevorderd wordt door
het publiceeren van biografische bijzonderheden. ‘Het publiek heeft er recht op!’
wordt er geroepen. Dit is niet zoo; maar waar de lezers wel recht op hebben: een
goed boek. ‘Publiek, ik veracht U!’ was de leuze der ivoren torenaren; maar ik durf
gerust bekennen, dat ik vóór (niet bij) het schrijven van een nieuwe roman wel
degelijk aan de lezer denk, omdat ik in de godweet totaal verkeerde en waarschijnlijk
zeer onlitteraire veronderstelling verkeer, dat de man of het meisje die de prijs van
meerdere bioscoopavonden neertellen voor een van mijn verhalen, toch zeker recht
hebben op minstens een beetje spanning, een brok avontuur en een groote portie
Leven. Wanneer een roman niet spant, kan ik hem trouwens niet eens afkrijgen, daar
ik me dan onder het schrijven zelf verveel.
Op het oogenblik heb ik een voorliefde voor de ‘Druivenplukkers’ en dan nog
voornamelijk voor de verhalen die er in voorkomen. Menig criticus heeft mij verweten,
dat ze de compositie schaden. Toegegeven: streng genomen kunnen ze gemist worden,
zooals ook de al te groote bos bloemen op tafel gemist kan worden, die de harmonie
van het moderne vertrek schaadt; en die vervaarlijke pul met de halve meter hooge
en verrukkelijke oranje duindoorns, die zoo verderfelijk buiten de diagonaal vallen;
wanneer we die de deur uit gooien, is de kamer volmaakt van lijn, maar meteen een
stuk armer. ‘Beheersch je dan toch een beetje!’ wordt er geroepen. Ik
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beloof het; zoo gauw als ik boven de veertig ben. Deze verhalen zijn eenvoudig een
teveel aan leven; en dit ‘teveel’ is meteen een der redenen, waarom ik schrijf. Ik voel
het schrijven tegelijkertijd als een vloek en als een heerlijke en onontkoombare taak;
in het algemeen gesproken: de schrijver is meestal een Jonas, die niet naar Ninevé
wilde en toch ging, omdat het leven er hem toe dwong.
Er zijn een bende baantjes, die veel leuker zijn dan schrijven; houthakken,
grasmaaien en druivenplukken bijvoorbeeld, de oogst binnenhalen en met hondszware
rugzakken over gletschers sjouwen; altemaal beroepen die ik in tijden van geldnood
bij de hand gehad heb. Maar het beleven is niet voldoende. Helaas! want het schrijven
zelf onderga ik als een straf; ik voel me als een schooljongen, die zoodra hij van
vacantie terug is, er een opstel over schrijven moet.... Maar deze school is het Leven,
en de Schoolmeester is een gestreng en rechtvaardig man, zijn wil is wet.
Mijn toekomstplannen: stug doorschrijven. Wanneer deze regelen in druk
verschijnen, zwerven wij (mijn vrouw en ik) ergens tusschen de Balkan en de
Kaukasus, want ik schrijf deze bladzijden zoo te zeggen op de valreep, of liever op
de treeplank van de trein naar Sofia. Deze bijzonderheid is geen banaal
diploma-van-bereisdheid, dat ik mezelf zoo stiekum tusschen de regels door uitreik,
net zoo min als het rijtje plaatsnamen achter in de ‘Druivenplukkers’ dat was; beiden
zijn eerder een verantwoording, omdat ik behoor tot het slag schrijvers, die reizen
moeten om te kunnen schrijven. Er zijn dezulken, die thuis kunnen blijven en uit de
dagelijksche atmosfeer voortreffelijke kunst scheppen; anderen weer zijn beladen
met den geboortevloek van den zwerver. ‘Man soll in keiner Stadt laenger bleiben
als ein halbes Jahr’ zingt Klabund; wanneer het mogelijk is blijf ik nergens langer
dan een halve week.
En daarom zijn Kasimir Edschmid en Arnolt Bronnen
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mij liever dan Wassermann en Mann; Kessel en Cendrars sleep ik mee, tezamen met
Melville en Conrad, terwijl Dickens, Gide en Proust ergens in een kist op zolder
liggen.
Na de reis rond de Zwarte Zee heb ik plannen op ‘overland naar Indië’, niet per
vliegmachine natuurlijk, maar te voet en met rijdieren, daar dit de eenige manier is
om onder het volk te komen. Het ‘volk’ is de grootste ontdekking van mijn leven
geweest, in den tijd dat ik met een Hollandschen vriend als arbeider door Frankrijk
trok, en dat niet uit journalistieke nieuwsgierigheid, maar uit bittere noodzaak; maar
juist daardoor smaakten de druiven zoet!
Liefhebberijen? Zwerven, kampeeren, fotografeeren en skiloopen. In Nederland
kan je als jongmaatje in de letterkunde niet van enkel boeken bestaan; om die boeken
te kunnen schrijven moest ik zwerven; mijn eenige uitweg was dus vanzelf de zwerf
journalistiek. Het was een der triomfdagen van mijn leven toen de hoofdredactie van
het Handelsblad mij door een zomeropdracht tot een Balkanreis in staat stelde; en
dit werk, reisbrieven schrijven, is samen met het fotografeeren het eenige waar ik
een onverholen plezier in heb, en daarom zoo nauwgezet mogelijk uitvoer. Dikwijls
neem ik veertig foto's op een dag, niet alleen om materiaal te krijgen, maar ook om
het genot van het juist en snel fotografeeren zelf; terwijl mij desondanks steeds weer
dezelfde doodangst bekruipt, wanneer ik de film uit de ontwikkeldoos haal!
Het zwerven zelf valt niet altijd mee; want de Cie Internationale des Wagons-Lits
zal van mij niet rijk worden, en ook van harde banken, buiten slapen, ongedierte
verzamelen en bij gelegenheid hongerlijden kan je genoeg krijgen; maar dit alles is
nog altijd zaligheid vergeleken bij het thuiszitten.
Maar wanneer ik nog eens echt vacantie krijg, dan vertrek ik ventre à terre naar
de Alpen, om weer gletschertochten per ski te maken. Niets is mij liever dan dit
moeizame en dikwijls gevaarlijke zwerven boven de 3000 meter;
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waarbij juist de ontberingen, koude, storm, een hard nachtleger en een meedogenloos
brandende zon, mijn grootste geluk vormen. En een stuivende daling over een
moeilijke gletscher, waarbij één verkeerde beweging je het leven kan kosten, is voor
mij een hoogtepunt van het aardsch bestaan.
Over onzen tijd denk ik liever niet teveel na; ik voel zeer onmaatschappelijk en
acht mij dus niet bevoegd tot oordeelen. Ik ken slechts één wet: Eerbied voor het
leven! want ik voel mij bezeten door een grimmige menschenliefde, waarom ik oorlog
en militairisme haat.
Toch zal ik het niet in mijn hoofd halen om een pacifistische roman te gaan
schrijven, noch een economische; want grooter dan kapitalisme en vijfjarenplan
samen is het menschelijk hart. ‘The playing of different natures with joy and
sorrow’1)): dit uit te beelden lijkt mij de eenige taak van den kunstenaar.

Bibliografie
Verzen:
De Verliefde Betonwerker 1927
De Wilde Vaart 1928.
Vier Balladen 1932 (April)

Proza:
De Laatste Ronde 1929
Van Ski, Camera en Propeller 1930
De Druivenplukkers 1931
De Wilden van Europa, een bundel reisverhalen, verschijnt in 1932.
In voorbereiding: Orient-Express (roman) en Roode Zeilen (roman van de
Zuiderzeewerken).

1) Keats (brieven).
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Over ‘mijn beste boek’
Gerard van Eckeren
Indien ik niet al te letterlijk moet spreken, zou ik kunnen zeggen, dat in het oude huis
op de Bakenessergracht, recht over de Korte Bagijnestraat, te Haarlem, mijn Ida
Westerman geboren is. Niet het boek, want dat schreef ik vele jaren later, te Baarn,
maar het meisje, het vrome kruideniersdochtertje; en ook al weer niet het lijfelijke
meisje zelve, maar haar ziel.
De rust van dat stille grachtje met zijn rijen bejaarde boomen langs de wallekanten
is sedert lang verstoord door het steeds veranderende leven; de moderne tijd heeft
aan de deftige heerenhuizen geknabbeld: verhavend en verrommeld spiegelen zij
hun vervelooze gevels in het groene nat, dat haast geen water heeten mag.
De benedenvoorkamer op no. 63 was de kamer van mijn vader. Daar bracht hij
vele zijner schaarsche vrije uren door temidden van zijn vogels en boeken: hij, de
dichter, goed kenner van de oud-Nederlandsche en Engelsche literaturen, maar ook
de man die een eerbiedige herinnering bewaarde aan zijn godvreezenden vader, den
oud-resident van Timor, die naar het strenge gebod van een ‘naijverig God’ in zijn
tijd alles verlaten had om Jezus te volgen en als straatprediker op de Haagsche pleinen,
bovenop een simpelen keukenstoel, de Blijde Boodschap te verkondigen.
Daar, in die kamer, gaf mijn vader mij mijns grootvaders boekje met zijn
levensgeschiedenis in handen, waaruit ik ervoer, hoe hij ‘smaadheid geleden had om
des Evangelies wille’. Daar ook vertelde mij mijn vader, hoe hij

A.M.E. van Dishoeck, Cornelis Veth en C.J. Kelk, Geschenk. Bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters

50
als kleine jongen bij ‘Groen’ (Groen van Prinsterer) aan huis was geweest en van de
onvergetelijke indrukken, door dezen, en vooral ook door mevrouw Groen, op hem
gemaakt. Hij gaf mij ‘Ongeloof en Revolutie’ van dien christen-staatsman ter lezing
en sprak over Dr. Abraham Kuyper onder wiens leiding hij op 't bureau van ‘De
Standaard’ had gewerkt.
Tusschen de strenge boekenkasten vol literatuur, het borstbeeld van Bilderdijk en
de op-en-neer wippende vogels, leerde ik mijn catechismus en had vriendschappelijke
disputen met mijn vader over de autoriteit van den apostel Paulus. Ik waagde het, in
mijn bedeesde opstandigheid dier prille jongelingsjaren, aan de absoluutheid dezer
autoriteit óók voor ons zooveel later en moderner geslacht, te tornen, en mijn vader
wees mij met zijn zachte, humane stem ten opzichte van wat hij mijn dwalingen
noemde terecht.
Hij zelf.... was al niet geheel meer de hartstochtelijke getuiger voor de leer van
het Entweder-Oder, hij was geen Brand-natuur, hij was dichter. Hij kende Shakespeare
en Goethe zoo goed als zijn Bijbel, en zoo hij al geestelijk doortrokken was met den
zuurdesem van de Calvinistische leer - zijn dichterlijke aanleg werkte in hem
affiniteiten met het Réveil. Mocht zijn natuur dan al eclectisch uitgaan naar al wat
schoon is en ‘wel luidt’, op dit ééne punt bleef hij onverbiddelijk rotsvast verzekerd:
Jezus Christus en dien gekruisigd.... voor òns.
Onvergetelijk zijn mij deze indrukken gebleven van een jeugd aan welke, tusschen
de streng getrokken grenzen van een waarachtig christelijke levensbeschouwing, alle
mogelijke vrijheid gelaten werd tot een individueele en harmonische ontwikkeling.
Vele jaren nadat ik deze kamer, dit oude grachthuis als zelfstandig geworden jonge
man verlaten had, schreef ik mijn roman ‘Ida Westerman’. Mijn critische,
contemplatieve aanleg en de geschriften van Dr. J.D. Bierens de Haan,
oud-Haarlemmer als ik, hadden mij gevoerd tot
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den omgang met den stillen wijze van de Paviljoensgracht, Spinoza, en al vroeger
waren het de maandelijksche grijze deeltjes van ‘De Gids’ geweest die, verstolen
aan de schrijftafel mijns vaders ontroofd, mij via de romans van Couperus, daaruit
gretig ingezogen, tot de lectuur brachten van van Deyssel, Kloos, van Eeden - tot ik
in vuur en vlam stond voor de heele Nieuwe-Gids-beweging.
Zoo werkten in mij verschillende invloeden van uit tegengestelde richtingen. De
zucht naar bevrijding uit de kluisters mijner opvoeding, die mij drukten, het verlangen
naar gemeenschap met de stralende Godin der schoonheid, aangebeden door Jacques
Perk, zij werden te sterk; - het monistisch wereldbeeld door Spinoza langs den, zij
het wat langen en dorren weg van Stellingen voor mij opgetrokken, kreeg een
waarheidskracht waartegen zich het christelijk geloof mijner kinderjaren niet langer
vermocht te verzetten.
Ik verliet een oud, bouwvallig huis om met heimelijke vreugde in een nieuw te
trekken; maar ik liet het oude niet achter mij zonder daarbij een stillen weemoed te
gevoelen, als na 't verlaten van een mij dierbaar geworden plaats. Ik heb, als Adam,
dikwijls òmgezien naar het verloren Paradijs, ja, ben vaak, uit den rijkdom van mijn
nieuw geluk, teruggeslopen naar de plek mijner kindsheid, en ik heb opgeblikt naar
de kamers van dat oud verblijf en met zeker heimwee door de vensters gekeken en
aan de binten en balken gerukt, en bevonden dat het toch wel een hecht-doortimmerd
huis was.
Maar ik kon niet blijven terugzien; ik moest vooruit! Men kan met zijn dooden
niet leven, en zoo schreef ik ‘Ida Westerman’, als een afrekening, ja, maar ook als
een daad van dankbaarheid en piëteit. Ik schreef met dit boek een schoon en lief
verleden van mij àf. ‘Wie vader en moeder liefheeft boven Mij, kan mijn discipel
niet zijn!’ De vervulling van dezen eisch van Christus in zijn volle zwaarte legde ik
mijn zwak, eenvoudig winkelmeisje op de têere schouders en zij boog onder het
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gewicht en kreunde om hare aardsche liefde, tegenover dit rigoureuze gebod in de
schaal gelegd, en het scheen een oogenbhk dat zij bezwijken zou onder de
onmenschelijke zwaarte, zij, vrouw, die voor hare liefde geschapen scheen. Maar
dan waren 't Jezus' diep-dringende oogen, die dwongen met de zachtheid waarmede
een moeder dwingt: Mijn kind, geeft Mij uw hart.... En zoo geschiedde het, dat in
Christus' kracht Ida's zwakheid volbracht werd en zij heenging en al hare schatten
verkocht voor de ééne parel van groote waarde.
*

**

Men heeft ‘Ida Westerman’ vaak een ‘christelijke roman’ genoemd, - ten onrechte.
Het is eenvoudig: een roman. Indien er een ‘strekking’ in gevonden kan worden (en
àlle kunst strekt zich ergens heen), dan is het deze zedelijke wet: dat ieder mensch
zijn vaste en diepste overtuiging moet volgen, wil hij aan zijn bestemming voldoen.
De vrijdenker Johan Vermeer (vertegenwoordigend een type van onwijsgeerige
wijsgeerigheid waarover wij nu gelukkig al weer zoowat heen zijn) en de orthodoxe
Ida, ‘eine Christin, die aus Liebe quälen’ moet, als 't heet in Nathan der Weise - zij
beiden konden en mochten niet anders handelen dan zij deden.
*

**

Waarom ik, met een goed deel mijner beoordeelaars overeenstem in de waardeering
van ‘Ida Westerman’ als mijn beste boek, behoef ik den lezer na het bovenstaande
waarschijnlijk wel niet meer te zeggen. Doordat de roman uit innerlijke drift
geschreven werd, vond de idee hier haar passenden vorm; beter: de idee wèrd vorm.
Misschien is 't schrijvers-ijdelheid te vermoeden, dat het boek, nu drie en twintig
jaar geleden verschenen, nog af en toe door dezen of genen onder hen, die niet juist
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immer naar ‘het nieuwste’ jagen, wordt ter hand genomen. Is dit vermoeden juist (en
ik heb toch wel eenigen grond ervoor), dan schrijf ik dat minder toe aan de verdiensten
van den roman als letterkundig werk dan aan dezelfde oorzaak waarom het
Christendom, ook in deze moderne tijden, die zulke geheel andere idealen schijnen
te stellen en na te streven, nog steeds op een groot deel der menschheid beslag blijft
leggen.
Dat is wijl, zoo in eenigen godsdienst, in het Christendom - laat het dan als
dogmatisch stelsel verouderd en voor velen niet meer aanvaardbaar zijn - het wezen
der religie (d.i. binding met het andere, noem het: hoogere of betere, van ons zelf)
zoo dramatisch wordt blootgelegd.
Dat wezen der religie is: het Offer.
Krachtiger en universeeler dan iedere andere wet manifesteert zich de wet van het
sterven om nieuw leven te wekken. Waar leven en sterven elkaar ontmoeten openbaart
zich in de natuurlijke wereld deze wet van zijn en niet-zijn, worden en vergaan, als
zuivere actie en reactie, dus: als Conflict; in de geestelijk-zedelijke wereld: als Offer.
De boom wordt geveld door de bijl en van zijn hout wordt het huis gebouwd; de
gestoken turf verteert door de vlam, die sterft na den moeden zwerver verwarmd en
nieuwe krachten geschonken te hebben; het zaad valt in de aarde en splijt en brengt
het voedend graan voort; de moeder ligt in pijnen neer om het kind te baren dat straks
haar blijdschap is; de soldaat laat zich dooden voor de glorie van zijn land. ‘Wie zijn
leven zal willen behouden die zal het verliezen, maar wie het verliezen wil om
mijnentwil, die zal het behouden’.... Zoo spreekt het Leven-zelf over de gansche
linie.
Onze menschheid in crisis en nood moet het Offer wêer aandurven, ieder voor allen;
dàn alleen zal het aangezicht der wereld veranderen. Zijn wij het daarover in den
grond eigenlijk niet allemaal eens?
Maar tusschen beamen en getuigen, tusschen zeggen en
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doen, liggen mijlen afstands. Mijn kleine, geslingerde, weifelmoedige en voor hare
liefde duizend dooden stervende Ida d e e d ten slotte, d e e d wat zij het minst graag
wilde, doch naar het diepste harer overtuiging meende te moeten doen. Zij bracht,
zonder transigeeren met hare wenschen, zonder ‘accommodements avec le ciel’: het
Offer.
En zoo ik in mijn boek een klein, bescheiden monumentje heb mogen oprichten
voor deze dappere vrouw-van-de-daad in een wereld van maar al te veel wóórden,
dan, meen ik, mag ik voor mijn gering deel als romanschrijver, tevreden zijn.
Utrecht, Dec. '31.

A.M.E. van Dishoeck, Cornelis Veth en C.J. Kelk, Geschenk. Bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters

55

Uit het dagboek mijner goede en slechte werken
Jan Feith
(Over voorliefden, liefhebberijen, ontsluieringen en toekomstplannen)
Dat ik inga op het verzoek der redactie-commissie voor den verzamelbundel, uit te
geven bij gelegenheid der ‘Nederlandsche Boekenweek’, moge tot bewijs strekken
van m'n instemming met het denkbeeld, ons schrijvers te vergunnen, nu-eens niet
door ànderen over ons te laten getuigen, doch dit prettig emplooi zèlf ter hand te
nemen.
Bovendien lijkt 't me van bepaald nut, laat ik 't mogen aanduiden als: normalen
en gezonden uitlaat, wanneer de schrijver over z'n eigen werk schrijft.
Dat bedoelde commissie hierbij meent, verstandig te handelen, den inhoud van
den uit-te-geven bundel te ‘systematiseeren’, nl. door aan alle medewerkers hetzelfde
stel schabloon-vragen voor te leggen, is niet zóó ernstig of afschrikwekkend, als 't
er uit ziet; om de eenvoudige reden, dat de ons voorgelegde vraagpunten op de meest
willekeurige wijze beantwoord kunnen worden.
Wat mij betreft, ik ben dan-ook zoo vrij, mij niet te houden aan uw ceremonieele
enquête-vorm, doch bestem liever de gestelde vragen, om me te ontlasten van enkele
‘letterkundige’ overwegingen, welke anders wellicht niet tot uiting waren gekomen.
Of de lezers van dezen bundel, of van andere enquêtes, er iets bij verloren zouden
hebben, bijaldien de aldus ge-interviewde auteurs van hun hart 'n ‘moordkuil’ hadden
gemaakt, wil ik in 't midden laten.
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Eveneens laat ik in 't zwevend midden wàt wel moet worden verstaan onder ons
‘eerste boek’ en onze ‘eigenboeken-voorliefde’?.... ook: waarom anderen te plagen
met vermelding (stel je voor, dat we 't èèrlijk deden!) onzer ‘liefhebberijen’, of met
eene ‘ontsluiering’ onzer toekomstplannen?.... terwijl onze gewichtige meening over
‘den modernen tijd’ de deur dicht moet doen!
Niettemin, - het beoogde doel wordt bereikt, want men brengt schrijvers, die anders
liefst nièt over hun werk noch zichzèlf spreken, genoeg'lijkjes aan den praat. Zoodat
ook mijne bescheidenheid zich makkelijk heeft laten overrompelen, door in den voor
ons gestelden litterairen val binnen te stappen....
Daar dan! men verlangt iets feitelijks van den auteur Feith te vernemen?.... en ik
antwoord daarom op de gestelde vragen met de mededeeling, dat m'n eerste boek 'n
vergeef'lijke gril van m'n ouders was, die de schooljongensachtige reisbrieven, welke
ik hen in 1894 uit Griekenland en Klein-Azië had geschreven, tot 'n ‘gedrukten’
bundel verzamelden, waarop fraai en fier (in mijn oogen!) 't woordje prijkte ‘Naar
de Levant’.
U vraagt gelukkig niet, hoe ik kwam tot 't schrijven van mijn volgende geschriften,
elkaar in schier tergenden regelmaat, bijna van kwartaal op kwartaal, gedurende
ongeveer veertig jaren (hier wordt nièt gelogen) opvolgend? Vandaar dat ik m'n
lezers de chronologische reeks van m'n oeuvre onthoud.... 't zou wellicht overdadig
uitvallen, meen ik, en ik had' me slechts te verbazen en verontrusten bij het, door
mijzelf samengestelde overzicht dezer, naar hun waarde lang niet àlle onvergankelijke
werken.
Overigens zou 't mij bezwaarlijk vallen. Want daarbij zou ik moeilijk kunnen
overwinnen het gevoelen van een vader over 'n uitgebreid gezin, die aan één van z'n
talrijk kroost de voorkeur moest schenken, dan wel achterstellen bij de overigen....
Het plaatsen van zùlk-eene vraag, toont aan, dat de enquêteurs noch eenig ouderlijk
noch letterkundig gevoelen
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eerbiedigen; .... men wete: elk schrijver houdt steeds 't meest van het boek, dat hij
bezig is te schrijven. Eerst later wijzigen zich zulke gevoelens of gevoeligheden.
Liefde is veranderlijk; ze mòèt 't zijn! Bij den beroeps-schrijver evengoed als bij den
beroeps-minnaar.
Vermoedelijk heb ik deze eigenschap met de meesten mijner mede-schrijvers
gemeen. Men noeme 't onze zwakheid; misschien beteekent 'teen kracht.... ‘Right or
wrong, - my làst novel!’
En hiermee is dus meteen die malle en onkiesche vraag beantwoord, iets te vertellen
over m'n ‘liefhebberijen’? Alsof wij zoo-maar liefhebberen!.... alsof 't onze
(on-)hebbelijkheid is, lief te hebben!.... alsof we niks-anders zijn dan.... liefhebbers!
Nee! Boekenwekers! indien 't er om gaat, hieromtrent iets los te laten, dan zouden
we u tot ons intieme leven, in ons binnenste-binnen, misschien zelfs tot ons eigen-Ik
toelaten. En van zooveel vrijmoedigheid, om'n mild woord te gebruiken, durf ik geen
mijner lezers verdenken. Hetzelfde geldt eenigermate voor de ons gevraagde
‘ontsluiering’ onzer ‘toekomstplannen’. Ziet d'r anders zoo onschuldig, zoo knussig,
zoo burgermans-achtigjes uit....
.... ‘Heb' u nog plannen voor de toekomst, m'neer?.... “en geloof” u dus nog an 'n
tòèkomst, mevrouw?’.... ‘en wat zou die toekomst wel voor u en voor ons-allemaal
in d'r schoot verborgen houwen, vrindje-auteur?’.... ‘en sjonge, sjonge! van die
tegeswoordige mo-der-ne tijjen gesproken, 'n mensch dùrft d'r z'n gedachte haast
niet eerlijk over uitdrukken!’.... ‘Nee, dan was 't in ònze tijd, pardon! in ùwes tijd
hèèl wat anders, wat u hé, dame?!’
Mag ik hier iets opbiechten, in verband met die snoezige vragen over
‘liefhebberijen’, ‘toekomst-ontsluieringen’ en ‘moderne-tijd-gedachten’?
Kijk 's! m'n ‘liefhebberij’ is altijd geweest het.... schrijven. Ik schrèèf, toen ik als
verslaggevertje bij het gróóte Amsterdamsche ‘Handelsblad’ als volontair werd
aangesteld; en precies vijf-en-twintig jaar heb ik er m'n feuilletons

A.M.E. van Dishoeck, Cornelis Veth en C.J. Kelk, Geschenk. Bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters

58
over alles-en-nogwat geschreven. In de volgende tien jaar, half indisch, half toeristisch
ingesteld, ben ik op dezelfde manier blijven schrijven. Ik schreef òm te.... schrijven.
't Was m'n beroep; ik werd er voor betaald. Maar daarnaast joeg die heerlijke, moeilijk
te ontleden schrijversdrift me op, om toch maar te schrijven, te schrijven, te
schrijven....
Noemt u dit iemands ‘liefhebberij’, mij best! In elk geval zijn bijna al m'n boeken
juist door dezen schrijversdrang ontstaan; dank zij dus voornamelijk de journalistiek,
waaraan ik me, sedert m'n twintigste jaar heb gewijd. En wel uit bizondere oorzaken.
U vraagt nieuwsgierig: welke bizondere oorzaken? En waar we toch eenmaal op het
terrein der enquête-vrijmoedigheid ons bewegen, wil ik wel ‘onthullen’, hoe ik 't
liefst uitsluitend roman- of tooneelschrijver ware geworden. M'n eerste boeken en
tooneelstukken wijzen in die richting. Doch hoelang dit reeds tot verleden werd, toch herinner ik me, niet zonder terugblik tevens, de ontstemming, hoe m'n debuut
werd bejegend. 't Is wel-eens goed, dit openlijk te zeggen: noch op belletristisch
gebied, noch op dramatisch terrein heb ik zoo goed als ooit een raadsman ontmoet,
die mij met eenigen steun van dienst is geweest.
Toch lag dit waarlijk niet aan mij! Ik heb tot op zekere hoogte steeds de aanraking
met m'n schrijvende tijdgenooten gezocht. Zelfs nam ik zitting in het bestuur der
‘Verg. van Letterkundigen’; ik bezocht letterkundige congressen, trachtte mee te
leven met de wisselende stroomingen, welke na de ‘tachtiger’ jaren 't voor schrijvers
zoo aantrekkelijk, ook moeilijk maakte, een eigen richting te zoeken of te bepalen.
Maar nooit-of-te-nimmer heb ik daarbij voorlichting, hulp of richtingwijzing van
andere schrijvers genoten.... Zij verscholen zich achter hun kritieken; ze verschansten
zich in hun kliekjes; ze ontweken, vermeden, ontglipten. En produceerden maar
‘recensies’.
Ik beweer allerminst, dat ik door de Kritiek onjuist ben beoordeeld. Zij heeft zich
wel-eens vergist door over m'n,
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inderdaad soms oppervlakkige boeken overdreven gunstig te oordeelen; ook door
enkele van m'n waarlijk betere geschriften laatdunkend te veroordeelen. Niemand
kan zooiets beter beoordeelen dan.... de schrijver zelf!
Wat ik bedoel te ‘ontsluieren’ is dit, - elke schrijver moet op eigen beenen staan,
uitsluitend opzichzelf moet hij afgaan, en van eenige verwachting op
kameraadschappelijke voorlichting moet hij liefst vèraf blijven.
Om eerlijk te zijn, maak ik'n uitzondering voor Is. Querido, die belangstelde in
m'n eerste journalistische feuilletons; en die, toen ik deze geleidelijk ging bundelen,
in een van z'n anders meedoogenlooze kritieken de schetsen van een journalist verhief
tot die van.... kunstenaar. Tegenovergestelde ervaring deed ik op, veel later, aangaande
den slap-wrangen kritikaster Mr. Coenen, die omtrent m'n gebundelde opstellen over
een reis-om-de-wereld geestig-zuurtjes getuigde, zoo-ongeveer: ‘in dit dikke boek
van 'n journalist komen werkelijk enkele bladzijden voor, welke aan literatuur zouden
doen denken’.
Wanneer ik niettemin met erkentelijkheid gewag maak van een, voor vele jongeren
onmisbaren steun bij het zoeken naar hun levens-richting en -weg, dan herinner ik
me de onwaardeerbare aansporingen, dikwijls niet zacht noch mak, van oudere
‘Handelsblad’-collega's, als wijlen Charles Boissevain en Chr. Nuys, en van de nog
levende collega's uit die leerjaren in journalistiek en literatuur: Mr. Jan Kalff en C.K.
Elout. Wat betreft m'n, nooit geheel onderdrukte voorliefde voor tooneelschrijverij,
noem ik dan met vriendschappelijke gevoelens de rake aanwijzingen van Cor v.d.
Lugt Melsert, aan wien ik niet slechts het tentooneele-brengen van m'n stukken,
daarnaast zelfs eenig succes als tooneelschrijver te danken heb gehad.
Dit moest me van 't hart.
Vandaar dat ik de, mij voorgelegde vragen op-slot-van-rekening nog zoo màl niet
acht....
Want zoo is 't mij in m'n drukke spannende, vele hoogte-, minder laagte-punten
brengende schrijvers-loopbaan ver-
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gaan; en vermoedelijk zal 't in de toekomst, niet alleen mij, doch voor alle anderen,
evenzoo wel blìjven gaan. In zoover is de periode van m'n debuut, al ligt die dan ook
ettelijke tientallen jaren terug - ‘ja! ja! waar blijven ze, die jaren van tòèn!’.... - in
vroegeren tijd minstens even ‘modern’ geweest, als de moderniteit van den
tegenwoordigen tijd. En hieruit volgt, om met Bartjens te spreken, dat door niemand
eigenlijk toekomstplannen gemaakt kunnen worden; stellig 't allerminst door
schrijvende tijdgenooten. Om de eenvoudige reden, dat ieder van ons vrijwillig of
noodwendig met z'n tijd mee-gaat.
Daarom beschouw ik dan-ook als m'n geheimste liefhebberij. - ai! nu kom ik dan
tòch met de, door m'n lezers verwachte confidentie! - voort te werken aan m'n jongste
boek, dat me èven lief zal zijn als m'n éérste of lààtste. Omdat ik me daarin tebuiten
kan gaan aan de meest ouwerwetsche moderniteit....
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Antwoord op de vijf vragen
Anna van Gogh-Kaulbach
De vijf vragen, door de Redactie gesteld, raken verleden, heden en toekomst.
Hoe ik kwam tot het schrijven van mijn eerste boek?
Ik denk terug, volg de tijdsbaan van mijn leven in omgekeerde richting, zie mijzelf
als schoolkind pogingen doen om in woorden neer te schrijven, wat fantasie of een
droom mij had voorgetooverd of wat van anderen, in mij oneigen woorden, tot mij
was gekomen.
Later groeiden de verhalen; als bakvisch ondernam ik 't, een roman op te zetten
en nòg, na bijkans een halve eeuw, kan ik de verrukking hervoelen, waarmee 't
schrijven mij toen vervulde, zonder dat iemand uit mijn omgeving er vermoeden van
had.
Die eerste roman verhaalde de geschiedenis van een Italiaanschen jongen, geboren
aan 't Comomeer en.... Ach neen!! van de verrukking en de teedere herinnering bleef
niets over; kinderlijke romantiek, uitgestameld in hulpelooze woorden en zinnen.
Maar toch, daaronder en daarachter, de verrukking, de stuwende vreugd van wie zich
tot iets geroepen voelt.
Zoo was mijn eerste roman, die gedrukt werd, in werkelijkheid lang niet de eerste.
Wanneer en hoe werkelijk de eerste ontstond, weet ik niet.
Een breed opgezette roman, waaraan ik van mijn achttiende tot mijn twintigste
jaar in alle vrije uren werkte, was mij tenslotte over 't hoofd gegroeid, doordat de
techniek van ordenen aan de beginneling ontbrak. Menschen en gebeurtenissen
raakten tot een onontwarbaar
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kluwen saamgetast en de prullemand ving de snippers.
Maar de schrijfster had geleerd door de mislukking. Begon opnieuw, met sommige
oude motieven. En 't werd een roman: ‘Albert Overberg’ (onder pseudoniem
Wilhelmina Reynbach) een jong en kinderlijk onbeholpen boek, maar dat niet slecht
werd ontvangen.
Tevoren waren korte verhalen opgenomen in Elsevier, in Nederland; een treurspel
in verzen - waar waagt een negentienjarige zich al niet aan in haar enthousiasme? had van Dr. Jan Tenbrink, destijds een autoriteit op 't gebied der critiek, woorden
van lof en aanmoediging verworven.
Aanmoediging had de beginneling noodig om verder te durven gaan, om te durven
publiceeren tenminste.
Schrijven durfde zij; of liever, daar kwam geen durven bij te pas. Kan men van
een boom zeggen, dat hij durft te groeien?
De tweede vraag tast naar oordeel over eigen werk en raakt eveneens het verleden.
‘Voor welk uwer boeken hebt u een voorliefde en om welke reden?’
De voorliefde gaat altijd uit - en ik geloof hier wel, eigen ervaring beschrijvend,
een algemeen verschijnsel te belichten - naar het werk, dat in wording is; want dat
neemt op het oogenblik onze ziel in, daaraan willen we al onze kracht geven, daarin
voelen we het ideaal bloeien.
Altijd weer immers meenen we, dat dit werk volkomen aan ons ideaal zal
beantwoorden, dat dit de essence geven zal van ons hoogste kunnen, dat hierin onze
schoonste droomen zullen stollen tot een nieuwe werkelijkheid. Altijd weer vergeten
wij, dat de schoonste droomen zich niet laten vangen in woorden; en als wij tenslotte
het boek voor ons zien, kan een felle teleurstelling ons bekruipen, een beklemmend
verdriet omdat 't toch nooit is geworden zooals wij 't droomden.
't Is misschien over deze teleurstelling en over dit leed,

A.M.E. van Dishoeck, Cornelis Veth en C.J. Kelk, Geschenk. Bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters

63
dat het oordeel van anderen ons heen moet helpen, opdat wij weer iets van het
werkgeluk terug kunnen vinden.
Vooral in onze jonge tijd hebben wij die steun van buitenaf noodig. Later beseffen
wij, dat dàt geluk onder het werken zelf, de zegen van den lichtenden droom, reeds
iets zóó kostelijks was, dat wij eigenlijk niets meer te verlangen hebben.
Dan deert ons geen afkeurend oordeel.
Of.... tòch! Laat mij niet te overmoedig zijn!
Gansch bevrijd van die zuiver menschelijke gevoeligheid voor het oordeel van
onze medemenschen, van onze collega's in engeren zin, - zijn wij nooit. Want wij,
die veel leven in verbeeldingsland, blijven immers altijd iets van 't kind in ons
behouden.
Geen buitenstaander weet, hoe een prijzend woord kan warmen, een verwerpend
bezeeren.
Al weten wij, diep-in en in onze beste oogenblikken, dat wij in ons werk zelf een
onaantastbaar geluk bezitten, waar niets aan toegevoegd behoeft te worden.
Dus: altijd het werk in wording 't liefst.
De vraag vroeg een concreter antwoord. Maar ik vind 't niet.
Elk werk was karakteristiek voor die bepaalde levensperiode, voor een bepaalde
kant ook van mijn eigen wezen.
Want objectiviteit is maar schijn: altijd spreekt ons eigen innerlijk mee in het
wezen van ons werk.
Zoo staat mijn laatste roman ‘Menschen in 't Huwelijk’ 't dichtst bij nu; maar ‘De
hooge toren’ b.v. heb ik lief omdat daarin mijn gevoel voor maatschappelijke nooden
sterke weerklank vond.
In ‘De Sterkste’ kabbelden denkbeelden aan, die later meer uit zouden groeien;
in ‘Tot het Moederschap’ meen ik twee dingen vereenigd te hebben: deernis met wie
lijdt onder een begane zonde, waaraan anderen meer schuld hebben dan de
misdadigster zelf, en 't besef van een nieuwe en vrije religie.
Maar bovenal wil ik menschen geven, menschen in hun
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kracht en in hun zwakheid, in hun besef van en in hun reactie op de tendenzen van
onze merkwaardige tijd.
Hier raak ik dan meteen aan de laatste, bijna hachelijke vraag, door de Commissie
gesteld:
‘Hoe denkt u over onzen modernen tijd?’
Mij schijnt deze tijd merkwaardig levend toe; er is groei, verwachting, trillend
uitzien naar wat komen zal en tegelijk bezinning, een zich strekken om de beteekenis
der dingen en gebeurtenissen te vatten.
Er is veel duisters, veel pijn, veel verlorenheid, maar ondanks dat voelen wij, hoe
nieuwe verschieten opengaan en we zien nieuwe lichten gloren op materiëel zoowel
als op geestelijk gebied.
De jeugd van deze tijd, de veel gesmade jeugd, hoe gist en brandt 't in haar! Hoeveel
eerlijker en opener vertoont zij zich dan eenige vroegere jonge generatie, hoe durft
zij elk vraagstuk onder de oogen te zien!
Wij ouderen hebben dit te begrijpen en er tegen op te zien in verwachting.
Er zijn nog twee vragen; één, die vraagt naar toekomstplannen en die 'k maar liefst
ontloop: over werkplannen te spreken lijkt mij bedenkelijk.... al zijn ze er genoeg!
De andere vraag informeert naar liefhebberijen; die brengt me ietwat in
verlegenheid.
Heb ik wel een bepaalde liefhebberij?
Mijn leven lang werkte ik aan twee groote taken: werk en gezin en 't lijkt wel, of
alle liefhebberijen daarin zijn opgegaan, omdat er voor aparte dingen van dat soort
geen tijd, geen plaats en geen geld was.
Toch is 't wel aardig, een liefhebberij op zichzelf, eens te overdenken, welke
liefhebberijen men er op na zou hebben gehouden, als er wèl tijd, plaats en geld voor
was geweest.
Reizen! ja, dat zou een liefhebberij van me geweest zijn, waar ik mij met hartstocht
aan zou kunnen geven, nu nog!
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En dan: dieren verzorgen en vriendschap sluiten met dieren!
Och ja, een mensch droomt wel eens zoo iets....

Eenige Werken
Romans:
Het rijke leven
Levensdoel
Rika
Getijden
Moeder
Voor twee levens
De sterkste
Binnen de muren
Jet-Lie
De hooge toren
De zusters
Vergeef ons onze schuld
Op den rand
Het brandende hart
De groote vijand
De verborgen kracht
Tot het moederschap
Menschen in 't Huwelijk.

Tooneel:
Eigen Haard
Offers
Fortuna
Durf te leven
Zie, hier ben ik.

Kinderboeken:
Hektor, geschiedenis van een hond
Pommie, geschiedenis van een poes
Lenie ten Heuvel
Willy's Offer
Carla de Stoute.
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J. Greshoff
Vragen is makkelijk.... maar wat moet ik antwoorden? Hoe moet ik antwoorden? Is
het de bedoeling dat ik ernstig blijf? Of opent zich de mogelijkheid tot een grapje?
Met Veth en Kelk lijkt humor gewenscht. Maar die mijnheer Van Dishoeck houdt
natuurlijk niet van grapjes, dat is een ernstig man in Bussum. Na ernstige overweging
besluit ik tot de ernst, die heilig heet.
Vraag I: Hoe kwaamt (kwáámt!) gij tot het schrijven van Uw (met een hoofdletter)
(maar waarom dan ‘gij’ met een kleine?) eerste boek?
Antwoord I: Mijn eerste boek was een mager bundeltje poëzie, waarin zelfs de
meest bescheiden belofte ver te zoeken was. Er verscheen één verstandige bespreking
over: van Maurits Uyldert in ‘De Beweging’. Zonder er doekjes om te winden, zeide
hij waar het op stond: knudde. Dat wil zeggen: hij zei het verhevener en deftiger,
maar het kwam toch dáár op neer. En hij had gelijk.
Maar nu hoe ik er toe kwàm om dat bundeltje te publiceeren. Wel, mijn
boezemvriend, Pieter Nicolaas van Eyck, een van de rechtschapenste, zuiverste,
trouwhartigste menschen, die ik ooit in mijn leven gekend heb (jammer dat hij zulk
spaghettiproza schrijft), publiceerde zijn eerste boek: ‘De Getooide Doolhof’, en
toen wilde ik niet achter blijven en was niet tevreden voordat ik ook een ‘boek’ in
het licht gezonden had. Dat is een slecht en onvoldoende argument voor een publicatie,
zal men zeggen. Maar de plaquette was óók onvoldoende en slecht, zoodat de
harmonie bewaard bleef.
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Vraag 2: Voor welk Uwer boeken (ik zou liever Uw met een kleine letter en boeken
met een hoofdletter schrijven) hebt ge een voorliefde en om welke reden?
Antwoord 2: Dat is eenvoudig: voor het láátste, omdat het het laatste is.
Vraag 3: Wilt U iets vertellen over Uw liefhebberijen?
Antwoord 3: Neen, want ik veronderstel dat het u aangenaam is wanneer ik in het
nette blijf. Maar behàlve dat voel ik veel voor dassen en siameesche katten.
Vraag 4: Wilt ge ons reeds iets ontsluieren omtrent Uw toekomstplannen?
Antwoord 4: Helaas er valt niets te ontsluieren. Hoe pikant dit bedrijf ook zijn
moge, ik moet mij er van onthouden: ik heb geen plannen. Ik schrijf, zonder het oog
op de toekomst, artikelen en gros, om mijn huur, mijn kleermaker en mijn broodbakker
te kunnen betalen. Ik ben, helaas, geen meester over mijn tijd, noch over mijn lot.
Hoogstens zou ik u kunnen mededeelen wat ik als bescheiden wensch, zonder veel
kans op verwezenlijking, formuleer: de vrijheid en de opgewektheid om een roman
af te maken, waarvan ongeveer twaalf vel persklaar ligt.
Vraag 5: Hoe denkt U over onzen modernen tijd?
Antwoord 5: Zonder teederheid. Zoowel het Verleden (wat leefden wij gelukkig
voor 1914!) als de Toekomst, lijken mij verkiezelijk boven het Heden. Maar toen
het verleden heden was, was het óók leelijk en hinderlijk en als het toekomende het
tegenwoordige wordt, zal het al weer een sinistre geschiedenis zijn. Wie tevreden is
met wat hij ìs en met hetgeen hij heeft is een mossel. Alleen de Ontevredenen leiden
een menschwaardig bestaan. En de eenige staat, waarin een kunstenaar iets behoorlijks
kan produceeren is: de Onrust. Wie goed denkt over dezen tijd, wie het bestaande
accepteert is rijp voor het Oudemannenhuis. Ik hoop er nog een paar jaar buiten te
blijven.
Zie hier, waarde commissie, mijn simpele antwoorden. Zeg nu niet dat ik een
loopje met uw vragenlijst neem.
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Ik heb echt mijn best gedaan om doodernstig te blijven. Ik ben het geweest. Ik ben
het nog: dat van die katten, die roman en die ontevredenheid meen ik heùsch; met
de hand op het hart! Ik hoop dat u mij het genoegen wilt doen mij, ditmaal, op mijn
woord te gelooven. Maar ik garandeer niet dat ik het morgen nòg zal meenen.

Poëzie:
Oud Zeer
De Ceder
Vonken van het Vuur
Aardsch en Hemelsch
Confetti
Bij Feestelijke Gelegenheden
ter perse:
Mirliton.

Proza:
Het Gefoelied Glas.
Uren
Latijnsche Lente
Lionel des Rieux
Mengelstoffen op het Gebied der Fransche Letterkunde
‘Une Saison en Enfer’
Currente Calamo
Spijkers met Koppen
Voetzoekers
in voorbereiding:
Een Brusselsch Brievenboek.

In samenwerking met prof. dr. Jan de Vries (Leiden):
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
In samenwerking met A.M. Mirande.
Lyriek (een bloemlezing).
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Een antwoord op enkele vragen
W.G. v.d. Hulst
Hoe ik kwam tot het schrijven van mijn eerste boek?
Heel eenvoudig: omdat ik zooveel van boeken-lezen hield, verhalen en vertelsels
zoo mooi vond, en ik er voor mijn honger niet voldoende machtig worden kon....
probeerde ik zélf een boek te maken. Waarom niet? Dat kon toch.
't Is lang geleden; ik was elf jaar. Het boek is - natuurlijk - nooit voltooid en met
ander kinderspeelgoed reddeloos verdwenen. 't Was me toch een lief ding waard, als
ik 't nog eens lezen kon.
Mijn broertje van zeven moedigde mij aan op zijn manier, smulde mee van het
prachtige verhaal, dat zoo angstig-geheimzinnig en zoo heerlijk-griezelig was:
onderaardsche gangen, gegil achter een ijzeren deur, een sluipende monnik met z'n
kap over 't hoofd, en.. laarzen met sporen onder zijn laaghangend kleed....
'k Heb naarstig gewerkt, elken dag een stuk, met potlood, in een zelfgekocht cahier
van drie centen. Tot ik kwam aan een kerk-scène. In den nacht ging een der zware
zerken voor het altaar langzaam omhoog; maar buiten kwam wild gerucht en soldaten
met fakkels drongen de kerk binnen. Het licht van die fakkels tegen de gewelven....
Toen ben ik als schrijver gesneuveld. Ik zag - ik zie nog - dat flakkerend licht
langs de donkere zuilen ijlen, maar dat op te schrijven, ging niet. Daarvoor had ik
geen woorden; en het móest toch, omdat ik het zoo mooi zag, maar ik kòn het niet.
Zoo is mijn eerste boek onvoltooid gebleven.
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't Is - hoe ik het toen ook betreurde - toch, voor den schrijver-van-toen, een eervolle
dood geweest.
Later heb ik aan ‘zware’ litteratuur gedaan, plaatste bijdragen in Elsevier, Eigen
Haard, enz.; maar het op school voor de vuist vertellen van allerhande zelfverzonnen
verhalen, bracht mij er toe mijn eerste kinderboek ‘Willem Wycherts’ te schrijven.
Zoo ben ik kinderschrijver geworden en sindsdien gebleven.
Mijn jarenlange liefhebberij-studie in litteratuur kwam mij prachtig te pas, en al
duurde het nog wel wat voor ik mij geheel ontworstelde aan de vele conventies, die
het kinderboek hielden ingeregen in 't oud costuum, ik zag toch de perspectief: ook
het kinderboek kàn en móét zijn eigen litteraire waarde hebben.
Zoo kwam ik als kinderschrijver voor het onontkomelijk dilemma: het verhaal
primair of secundair?
Het kind vraagt van zijn boek alleen: gegrepen, meegesleept, geboeid te worden.
Het heeft deze neiging, zich in een denkbeeldig gebeuren te verliezen, met den
primitieven mensch van alle tijden, en alle oorden gemeen. Het verhaal dus primair.
De schrijver echter schrijft zijn boek ganschelijk niet om het verhaal alleen; - deed
hij dit wèl, hij zou evengoed snoepgoedfabrikant kunnen zijn. Voor hèm zijn de
waarden, die àchter het verhaal opbloeien, hoofdzaak. Het verhaal dus secundair.
En onderwijl weet hij, dat zijn kleine lezer slechts onbewust de hoogere waarden
aanvoelt, de sfeer inleeft, - dat het kind, in wezen romanticus, door zijn lectuur als
een vlinder rondfladdert, niet om den honing te puren als de bijen en voorraad te
zamelen voor den winterhonger; maar alleen gedreven door zijn begeerige
verbeelding; - als een vlinder, die meent, dat smullen leven is.
De schrijver kent dit dilemma; en hij aanvaardt het. Hij werkt en worstelt om het
kinderboek tòch op hooger plan te krijgen, omdat hij gelooft, dat het kinderboek in
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het groote huis onzer litteratuur niet maar een vreemde boodschappenjongen of een
bellemeisje behoort te zijn, maar - in al zijn simpelheid - toch een eigen kind.
Voorliefde voor een bepaald boek van eigen hand? O ja, 'k geloof, dat iéder schrijver
er wel zoo'n troetelkind op na houdt.
Ik zelf vind ‘Peerke en z'n kameraden’ mijn beste boek. Waarom? Dat is niet zoo
gemakkelijk te zeggen. Een boek is een levend wezen, heeft een ziel. De sterkste
sympathieën zijn vaak 't moeilijkste te verklaren.
Maar - ik meen, dat ik in ‘Peerke’ het dichtst en zuiverst heb mogen benaderen,
wat ik benaderen wilde. Een criticus heeft eens gezegd, dat een schrijver over zijn
eigen werk 't slechtst oordeelen kan: de moeder heeft haar mismaakte jongen 't liefst.
'n Aardig beeld; maar van de bewering zelf geloof ik niet veel. Alle uitbeelding van
innerlijk geziene dingen blijft toch altijd benadering, afspiegeling, poging. En wie
zal nu beter weten, dan de schrijver zelf, wàt hij benadert, afspiegelt, poogt?
In ‘Peerke’ zag ik het sprankelend-zonnige jongensleven, en daarin den fellen
inslag van de tragiek, die.... tòch weer overstraald wordt door de intense
levensvreugde.
‘Peerke’ is het ‘moeilijkste’ boek, dat ik schreef. De ‘held’ sterft. Dit dissoneert
oogenschijnlijk. Het kind gelooft nog niet in de tragiek van het leven, - het leven,
dat zoo vol van wondere belofte nog voor hem is.
Toch meende ik dit conflict voor een enkele maal te moeten aandurven. De
kinderen, die het boek lezen, spreken er weinig over. 't Maakt hen stil; misschien de
diepste zegen, die een boek geven kan.
Er zijn nog een paar boeken - mijn kinder- en kleuter-Bijbel noem ik hier niet, die
liggen op ander plan - waarvan ik meer in 't bijzonder houd. Om er nog maar één te
noemen: ‘Bello’, de simpele geschiedenis van klein-hondjesverdriet.
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En dan - de serie ‘Voor onze kleinen’ heeft zeker mijn volle liefde. Zich te verdiepen
in dat klein-kindertjes-leven en er primitieve ‘romans’ van te bouwen is - hoe moeilijk
ook - een zeer bijzonder, een zeer intens genot.
Liefhebberijen?
'k Mag zoo graag grasduinen in de cultuur-historie van ons volk. Geen zware
studies maken, geen overzichten saamstellen, geen ontwikkelingslijnen opspeuren.
Grasduinen! Leven te midden van de kleine burgers en boeren van den ouden tijd.
De historie bewaarde de groote mannen. De kleine luiden leven nog alleen op de
genre-stukken van onze oude meesters en zijn eenigermate te reconstrueeren uit
allerlei oude gebruiken, oude rijmpjes, oude gravures. Mijzelf terugdenken in dat
oude leven van de huifkarren en de pothuizen, de trekschuiten en stoepluifels is me
altijd een stil genoegen.
Zwerven mag ik 't liefst - en ik doe het ijverig - in oude steegjes en straten, langs
grachten en wallen. Als ik schilder was, zou mijn oeuvre zeer zeker dat van het oude,
vervallen stedenschoon zijn.
Zwerven mag ik ook graag op en langs de plassen van ons prachtige veenland.
Vooral in mijn mobilisatietijd heb ik bij nacht en ontij, bij nevel en zonnefelheid de
intieme pracht van dit eigenaardige landschap leeren kennen' ‘Ouwe Bram’, ‘Zoo'n
vreemde jongen’, ‘Gerdientje’ dragen de sporen van deze liefhebberij.
Ik heb altijd de sterke bekoring van een bepaalde sfeer noodig, 't zij binnen- of
buitenshuis, vóór ik schrijven kan.
Toekomstplannen?
Tijd! tijd! rust! .... 'k Zou zoo graag nog enkele historische jeugdboeken schrijven,
- 'k denk hier b.v. aan ‘Hollandsche jongens in den Franschen tijd’ - maar de tijd en
de rust, zoo broodnoodig voor een studee-

A.M.E. van Dishoeck, Cornelis Veth en C.J. Kelk, Geschenk. Bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters

73
rend inleven van vroeger gebeuren, ontbreekt in het jachtende leven van onze dagen.
Een stille wensch is ook nog altijd, eens een roman te schrijven. Ik glimlach, als
ik dit neerschrijf. Daarin is toch ook iets van weemoed.
En dan: een kerkgeschiedenis voor de jeugd.
En dan....
Ars longa, vita brevis!
Hoe ik denk over onzen modernen tijd?
Een bewonderaar ben ik geenszins. Alles vervlakt hopeloos; er zijn geen afstanden
meer; alle romantiek, goede, gezonde romantiek, gaat dood; het leven wordt één
groote loketkast met functie en nummer op de wanhopig-eendere laadjes; al mijn
mooie steegjes en straatjes worden afgebroken; op den Dam in Amsterdam woont
geen sterveling meer....
Ik sla door.... Enfin, 'k wilde eigenlijk maar zeggen, dat ons leven veel armer werd
aan goede, intieme dingen, en - dat zeer zeker óók voor het kind.
'k Ben toch maar blij, dat er, toen ik als kwâjongen buiten speelde, niet in elke
straat, die eentonig-vlakke trottoirs waren, maar stoepen en hekken en trapjes met
al de intimiteiten en geheimen, die alleen een kind ontdekt; - dat er nog paardenstallen
waren, en bedsteeden, straattypen en rommelzolders, appelvrouwtjes op 'n straathoek,
en water-en-vuur-winkeltjes met den gouden gloed van de brandende turfstapel in
donkere wintermorgens....
Ik geniet nog altijd als ik de kinderen van onzen tijd tòch weer zoeken zie, zooals
ik eenmaal zocht, zij 't dan onbewust, naar de bekoring van de plaatsen en dingen,
waarachter geheimen schuilen: de onuitroeibare drang naar ‘het verhaal’.
En ze vinden. Maar - armer zijn ze.
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Bijbelsche Vertellingen (Kleuterbijbel, 4-8 j.)
Serie: ‘Voor onze kleinen’, 7-8 j.
1 Fik
2 Van Bob en Bep en Brammetje.
3 ‘Allemaal Katjes!’
4 Van den boozen Koster.
5 Het huisje in de sneeuw.
6 Van drie domme zusjes.
7 Bruin, de beer.
8 Zoo'n griezelig beest.
9 Het wegje in het koren.
10 Groote Bertus en kleine Bertus.
11 De wilde jagers.

Beppie en Joop

7-8 j.

Bello

8-10 j.

Van een klein meisje en een groote klok. id.
Een held

id.

Het gat in de heg

id.

Uit het winterwonderland

9-11 j.

Niek van den bovenmeester

id.

De roode vlek

id.

Ergens in de wijde wereld

id.

Jaap Holm en z'n vrinden

11-14 j.

Ouwe Bram

id.

Om twee schitteroogjes

id.

Zoo'n vreemde jongen

id.

Willem Wijcherts

id.

Thijs en Thor

id.

Peerke en z'n kameraden

id.

In 't kraaiennest

id.

Gerdientje

id.

Er op of er onder!

12-16 j.

Wout, de scheepsjongen

id.

Hollandsche jongens in den Franschen
tijd

id.
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De enthousiaste lezeres, de redelijke scepticus en de auteur
D.Th. Jaarsma
De lezeres en de scepticus ontmoeten elkaar voor de vitrine van een boekwinkel.
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Wat een nieuwe boeken!
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Er wordt wat uitgegeven!
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Te veel, meent U?
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Te weinig niet.
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Nu, als ik tijd genoeg had!
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Dan kocht U wel al die boeken?
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Koopen? Lezen in elk geval! Een vriendin van
mij heeft dezen winter achttien romans, acht dichtbundels, vier biographieën, een
paar reisbeschrijvingen en verscheidene novellen gelezen. Ongerekend de weekbladen
en de portefeuille van het leesgezelschap. En dat alleen op Zondag na de koffie, door
de week heeft ze geen tijd!
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Dat kunt U dan toch ook? U hebt zooveel meer
tijd, dat drie auteurs per dag U zeker geen moeite kosten. 'n Psychologischen roman
vóór de koffie, 's middags lyriek, en 's avonds een bundel filmscenario's.
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Hoe hatelijk! Ik heb nooit geweten, dat U een
vijand van onze letteren was.
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Dat ben ik ook allerminst! Alleen van zinloos
boekenverslinden!
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D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Zinloos boekenverslinden? Ik verzeker U, dat mijn
vriendin treffende dingen zegt over wat ze gelezen heeft.
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Ook op Zondag na de koffie?
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : U is een onaangenaam mensch!
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Dat heb ik dus met de waarheid gemeen. Wij
beiden zijn U onaangenaam. Toch wordt er te vluchtig gelezen, en wordt er te veel
gepraat. Men wordt niet meer stil door zijn lectuur, men praat erover. Denken, peinzen,
ho-maar!
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Maar er is ook zoo ontzaglijk veel te lezen. En
men wil toch van alle geestesuitingen op de hoogte zijn!
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Ja, dat zegt men zoo, tegenwoordig. Toch leest
men meer, als men wat minder leest.
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : En al deze nieuwe boeken dan? Moeten die dan
onverkocht en ongelezen blijven?
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Zij zullen meer verkocht worden, naarmate er
minder verslonden worden. Alleen wie met zorg leest, zal het boek leeren liefhebben
en het willen bezitten.
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : U hebt zoo stellige overtuigingen. Waarom
noemt U zich eigenlijk scepticus?
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Omdat ik twijfel aan de moderne waarheden. Wat
waar is, is juist niet ‘modern’.
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Dat dacht ik al! U is een vijand van den
vooruitgang. Maar we kunnen niet blijven stilstaan. We moeten vooruit. We moeten
ons vernieuwen. Er wordt misschien soms wat veel geschreven....
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Te veel geschreven en te veel gepraat. Geen
podium in dezen tijd, of er staat een auteur op. Wie schrijft, komt zijn geschrijf ook
nog uitleggen, en vertellen, hoe hij tot schrijven kwam.
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D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Is dat dan zoo verkeerd? Persoonlijk contact
tusschen schrijver en publiek lijkt mij heel nuttig! Trouwens verscheidene auteurs
doen 't graag!
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : O ja! Populariteit-door-sensatie, dat komt meer
en meer in de gratie!
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Heel geestig! Maar niet erg redelijk. Dat optreden
van schrijvers brengt ons toch hun werk nader? En hun persoonlijkheid?
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Wanneer er een voorhanden is! Ik houd niet ieder,
die een boek schrijft en daar een voordracht over houdt, voor een persoonlijkheid.
En wanneer een schrijver dat wel is, gelooft U, dat de man op het podium, zoo des
avonds tusschen acht en tien, met behulp van lichtbeelden, beter in staat zal zijn, z'n
persoonlijkheid aan ons te openbaren door zijn vertoog, dan door het boek dat hij
voor ons schreef? Negen tienden van al dat gepraat is louter
prentenboek-met-gesproken-tekst! En doet de man het werkelijk beter door zijn
voordracht dan door zijn boek, dan is hij stellig een slecht schrijver, en als auteur
niet de moeite waard. En denk eens aan de menschen die naar hem luisteren! Hebt
U nooit opgemerkt dat degenen, die zoo goed den weg naar onze vergaderlokalen
kennen, den weg naar het boek vaak in 't geheel niet meer vinden kunnen?
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Nu vind ik werkelijk, dat U overdrijft! Ik heb
lezingen gehoord, die....
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Ik spreek niet over bepaalde lezingen. Ik spreek
over een algemeen verschijnsel, dat als m o d e een gevaar is voor het betere. E n
h e t b e t e r e i s a l t i j d h e t b o e k ! Het optreden in het publiek van iemand, die
woord en gedachte beheerscht, en het niet versmaad heeft bij een vakman het
verstandig gebruik van zijn stemmiddelen te leeren, kan zeker wel leerzaam, en mooi,
en nuttig wezen....
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Maar dat bedoel ik juist! We bedoelen dus beide
volmaakt hetzelfde!
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D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s : Ja, ja, dat zal wel! Dat is ook heel natuurlijk! Maar
dat moet je niet zoo dadelijk zeggen, want dan kun je d'r niet eens over praten,
nietwaar?
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Dat is nu tenminste eens redelijk!
D e a u t e u r (hij staat bij den Burgerlijken Stand ingeschreven onder de namen
D.Th. Jaarsma, practiseerend auteur, en bevindt zich allicht op weg naar
onwaarschijnlijke doelen).
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s (groet 'n tikje ironisch): Bonjour! Bonjour!
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Ah! (schiet in 't geweer, loopt ijlings op hem
toe): Blij U te treffen! 'k Zocht juist 'n gelegenheid om, voor 'n lezing over Uw werk,
een en ander omtrent U zelf....
D e a u t e u r (bokkig): Een-en-ander? (Hij lijkt niet te genaken).
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s (heeft klaarblijkelijk schik).
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : U begrijpt me wel! Ik wou 't publiek....
D e a u t e u r (er dringt natuurlijk een of ander grootsch probleem, hij heeft nooit
tijd, volstrekt geen tijd): Duurt't lang? Kan 't hier?
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Als U wilt?
D e a u t e u r : Vraag dan maar alles tegelijk. Da's eenvoudiger.
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Misschien wilt U mij dan iets over U zelf zeggen;
hoe U tot schrijven kwam en zoo? Van welk van Uw boeken houdt U nu zelf het
meest? En hebt U ook liefhebberijen?
D e a u t e u r : Mag ik kort zijn? Geboren in Friesland, getogen naar elders.
Zoomaar begonnen met schrijven. Op een goeden dag. Of op een kwaden. Daarover
zijn de meeningen terecht verdeeld. Hou altijd het meest van dat boek, dat ik toevallig
juist bezig ben te schrijven.
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Liefhebberijen? Hartstochtelijk rooker. Dol op wandelen, gekheid, sterrekunde en
kinderen. Fanatiek overtuigd van het nut van 'n boel dingen, waar 'k geen tijd voor
heb om aan mee te doen....
D e r e d e l i j k e s c e p t i c u s (heeft weer schik; hij glimlacht witjes).
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : U doet zoo....! Vindt U mijn vragen ongepast?
D e a u t e u r : Waarom? Ik doe m'n best. Was 'k onvolledig?
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : U plaagt me! Maar vertelt U me nu eens in ernst:
hoe denkt U over onzen tijd? En wat zijn uw naaste plannen? Mag ik dààrover
misschien aan ons publiek....
D e a u t e u r : Onze tijd? Ik ben juist op weg naar onze tijd! Dat wil zeggen: op
weg naar menschen van onzen tijd.
D e e n t h o u s i a s t e l e z e r e s : Ik wil ook altijd naar de menschen.
D e a u t e u r : Menschen, dat zijn mijn boeken. Daar lees ik in. Gave boeken.
Oplaag één exemplaar, in menschenhuid gebonden. Mijn plan is nu....
(Daar zij samen langzaam voortloopen, zijn ze spoedig buiten ons bereik, en
moeten wij ons verslag hier dus, helaas, beeindigen. Wij zien nog juist den redelijken
scepticus den boekwinkel binnengaan om, zijn gewoonte getrouw, een nieuw boek
te koopen).
En zoo is dan dus alles precies, zooals het nu eenmaal is:
De een koopt boeken, tracht ze te lezen - maar vergeet hij niet soms het leven der
levenden?
De ander gaat onder menschen, tracht ze te lezen - maar vergeet zij niet soms het
boek?
Dat een ieder dit voor zich bepeinze!
Sela!
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Hendrika Kuyper-van Oordt
Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de Commissie om een bijdrage voor deze
feestuitgave.
Ik begin met het beantwoorden van Vraag I: ‘Hoe kwaamt ge tot het schrijven van
Uw eerste boek?’
Ja, hoe? Ik had van te voren nimmer gedacht dat ik romanschrijfster zou worden.
Bewust gewild heb ik 't niet. En wanneer ik er thans over nadenk sta ik voor een
eigenaardig verschijnsel, dat niet slechts mij, maar velen betreft:
Bijna ieder leven heeft eenmaal in bloei gestaan. Voor een man zijn het dikwijls
de jaren geweest die hij als student aan de academie doorbracht; daarom heeft het
woord ‘studievriend’ zoo'n anderen klank dan ‘vriend’ zonder meer. Die ‘bloei’ kan
bij voorbeeld ook zijn een periode dat men in een aangenamen kring verkeerde,
prettig uitging, veel mooie muziek hoorde, of met hoogstaande menschen omging.
Ook wel de tijd dat een talent begon te ontluiken en de verwachtingen hoogstonden.
In 't kort: de tijd van beloften die, zoo ze al niet faalden, toch later nimmer ingelost
lijken.
't Komt ons soms voor of eigenlijk alles aan dien beloftetijd behoorde te worden
getoetst: de namen van toen blijven voor ons met grootere letter geschreven. De
meesten geven zich zelf hier niet helder rekenschap van, en men pleegt dan te zeggen
dat ze niet met hun tijd zijn meegekomen, laudatores temporis arti zijn, of ook wel
dat hun ontwikkeling op een bepaald punt is blijven stilstaan.
Maar dat is psychologisch toch niet juist, 't geldt althans
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niet voor allen. 't Kan zeker een soort stijfheid in de gewrichten wezen, geestelijk
dan. Maar veel vaker is 't het heimwee naar 't verlorene.
Er is eenmaal een gouden eeuw geweest, van luttel jaren misschien, maar dat doet
er niet toe. Het kenmerk van een gouden eeuw is zeker niet gelegen in zijn langen
duur. Juist het kortstondige geeft er 't heerlijke aan. 't Is toch immers ook maar kort
dat de boomen wit staan van bloesem.
Nu heeft het voor mij gebloesemd in mijn kinderjaren; of anderen dat ten opzichte
van mij ook zoo zagen weet ik niet, maar ik zie het. Ik werd geboren op een oud
Kralingsch buiten, het goed van mijn vader, en vóór hem, van mijn grootvader Van
Oordt. En nog altijd komt het mij voor dat het niet maar een gewoon buiten, maar
eigenlijk het Paradijs is geweest, een Hof van Eden, een sprokenland, waar 't zalig
was te wonen.
Natuurlijk zijn er later voor mij wel andere ‘belangrijker’ dingen gekomen. Ik was
nog niet volwassen, toen 't goed werd verkocht en gesloopt; op de plek is een nette,
ordentelijke buurt verrezen en elk weldenkend burger zal zeggen dat 't zoo moest:
natuurlijk wordt zoo'n oude plaats afgebroken als de stad zich uitbreidt- Ik huwde vroeg. Ik heb later waarlijk ook nog veel reden gehad om van een
paradijs te spreken, want door Gods goedheid leidde ik een gelukkig leven, en een
leven dat strookte met mijn aard.
Maar het Paradijs was 't toch niet. 't Kon ook niet, dat bestaat maar ééns.
En, vreemd om te zeggen, met ieder jaar wordt mijn heimwee dieper. Het sinds
lang verdwenen huis lijkt mij immer een fata morgana te spiegelen. Steeds keert een
onverbleekt beeld terug in mijn droomen. Ik zie dan alles weer, ook het schijnbaar
reeds vergetene, met tragische helderheid omdat het immers nooit meer in
werkelijkheid kan gezien worden. En toch stáát het er nog voor mij. Het huis en de
mooie groote tuin die al zoo lang
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weg zijn, alleen oudere menschen weten er nog van.
- Waarom ik hier vertel wat zoo diep in mijn hart ligt dat niemand, niemand, 't
ooit ten volle verstaat: mijn liefde voor een verloren huis en hof?
Omdat zonder dit mijn boeken niet goed begrepen worden.
Dan moet het wel lijken of een dame met veel tijd en veel geduld heel conscientieus
penteekeningetjes maakt van gangen en kamers, waar menschen zich bewegen, in
de kleedij der zestiger jaren en met een mentaliteit die niet van veel later dateert.
Maar zoo is het niet. Het gaat niet buiten mij om. Die ingetogen patriciers, meer het
leven hunner familie dan een persoonlijk leven leidend, zijn mij in den bloede verwant,
mijn eigen geslacht. Ik zeg allerminst dat ik ben als zij. Maar ik ken hen, zoo als geen
vreemde hen kent door den geheimzinnigen band tusschen verwanten. Zeker waren
het stijve, overgereserveerde menschen, die nooit of zelden grépen en zich voor al
hun rijkdom nog maar een eentonig bestaan verwierven, in een eng besloten kring.
Zij zijn het, objectief genomen. Maar zoo zie ik hen niet. Zij zijn mij eigen, ja ik ben
het zelf. Ik zou ook zoo geweest zijn als ik toen had geleefd. Ik kan 't niet omkeeren
en zeggen: die of die voorvader Van Oordt zou in mijn plaats precies als ik gevoeld
hebben, want ook het sterkste gevoel van bloedverwantschap kan nooit anticipeeren,
het grijpt alleen terug. Maar dat doet het dan ook verwonderlijk zeker.
- Zoo kom ik tot Vraag II: ‘Voor welke Uwer boeken hebt ge een bizondere
voorliefde en om welke reden?’
Ik houd het meest van Het goed van Cronaert, de vertelling De Bluts in 't Blazoen
uit den bundel De Lofzang der Schamelen en mijn jongsten roman Het Zonnetje in
het Paradijs.
Ik wilde mijn jeugdherinneringen vast leggen. Ik zet dat nu heel positief op papier,
maar zoo stond het mij bij lange na niet voor. Ik wilde eenvoudig een lief ding veilig
bergen. Misschien juister gezegd: in teekening
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brengen dat gene wat straks met mij en de weinigen die 't nog met mij kennen
onherroepelijk verdwijnt. En omdat nateekenen van wat men steeds voor oogen ziet
nu niet 't allermoeilijkst is, deed ik 't bijna van zelf.
In Het goed van Cronaert, zoowel als in Het Zonnetje in het Paradijs is nagenoeg
alles ‘echt’, slechts zoo weinig gestyleerd als in een boek noodig is, vooral niet meer.
De tuin, met de rieten ‘hut’, een soort reservaat voor spinnen en muggen, heeft zoo,
precies zoo, bestaan. Evenals Jakoba maakte ik kransjes van de ouderwetsche
riddersporen, welke zich daartoe leenden. De witte geiten, die 's avonds los door den
tuin werden gedreven, achter 't lokkend kastanjeblad aan, zijn historische geiten
geweest, en haar stal, met het hooizoldertje, historische grond. In onze bloemenkassen,
twee lange, één ronde, groeiden de gewassen die ik noem, ik doe er niets af, en ik
voeg er niets bij. En nu, op dit oogenblik, na zoo veel jaren, voel ik weer de vreemde
koele sfeer van een bloemenkas in den winter, de geuren van planten die niet buiten
en ook niet binnen staan. En het prikkelende van losgetrokken hooi.
In ‘Cronaert’ is er al de smart om een stervend huis. In den tuin gaan de
fruitboomen langzaam maar zeker achteruit, met een steeds schralere oogst van
kalebassen of jutjes, die elk jaar kleiner van stuk en steenachtiger worden. - En
wanneer aan 't slot nog éénmaal de zaal van Vijverlust getooid staat in ornaat dan is
dat.... bij den uitvaart van Gregorius Cronaert.
Maar bij het ‘Zonnetje’ is 't anders. En daarom is dat optimistisch, blij-eindend
zonnetje misschien veel weemoediger zooals soms een luchtig wijsje droeviger
ontroert dan treurmuziek. In ‘Het goed van Cronaert’ is 't huis reeds stervende, zulks
wordt als realiteit beklaagd, doch aanvaard. Maar het ‘Zonnetje’ houdt de arme illuzie
vast dat het voortbestaan en zelfs nog vererven zal, zoo, onveranderd als het is. Voor
mijn eigen schamelen troost heb ik 't laantje weer geplant, het heerenhuis
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herbouwd, al de plekjes hersteld waar ik speelde. 't Is een sobere vergoeding, ik heb
ze mij gegund. Men vergeve mij die plattegrondteekening van Roos en Doorn; zoo,
in elke bijzonderheid is het mijn ouderlijk huis geweest. Men mag wat mij aangaat,
in 't laantje gerust coupures maken en de beschrijving van een oud buitenhuis met
al dat glas en houtwerk ook wel overslaan. Ik neem er vrede mee. Want 't staat er
niet voor den lezer in, maar voor mij.
Niemand zal later meer weten hoe heerlijk het huis is geweest, dan 't kind dat er
opgroeide en de vrouw, die 't nooit vergat. En voor dat kind uit de vorige eeuw heb
ik het Zonnetje in het Paradijs geschreven.
Andere auteurs hebben wellicht op alle vragen geantwoord, laat het voor mij aldus
genoeg zijn. Wat ik schreef is 't voornaamste, de diepste eenheid van mijn werk. Ik
heb ook nog wel eens een ander genre beproefd. Zoo is bijvoorbeeld De Wrok van
Diederik Spijkerboer een boerenvertelling, en De Lofzang der Schamelen een
gemengde bundel van drie novellen. Toch keert in één daarvan, de reeds genoemde
De Bluts in 't Blazoen het motief van een verloren huis terug. Nog niet volkomen
verloren en dood, want de oude eigenares, mevrouw Halteclere, die 't voor kantoren
verhuurde uit armoede, en nu woont waar een concierge woont, in twee kamers op
de bovenste verdieping, met haar kleinzoon Wigbold, die op zolder slaapt - mevrouw
Halteclere verwekt het iederen Zondagmiddag tot een schijnleven van een paar uur,
als zij, geheel alleen, door zijn gangen gaat dwalen. ‘Als haar kleinzoon terugkomt
is zij weer in haar vertrekken. Want niemand mag haar vinden als zij dwaalt door
haar huis. Als zij droomt mag niemand haar storen....’
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Top Naeff (A. van Rhyn-Naeff)
Geboren te Dordrecht 1878
Vijf vragen. Een onderwerp ter keuze. De taak voert ons als bij tooverslag tot de
schoolbanken terug....
‘Hoe kwaamt gij tot het schrijven van uw eerste boek? Voor welk uwer boeken
hebt gij een voorliefde en om welke reden? Wat denkt gij over.... En wat weet gij
van....? Noem mij de vuurspuwende bergen....’ Neen, zóóver niet, gelukkig! Het
woord ‘tooverslag’ is ook wel wat illusoire in deze, te veel in de richting van de
pompoen en Krelis Louwen. De schoolbanken hebben voor mij nooit die
aantrekkelijkheid bezeten, al dank ik er misschien mijn litteraire loopbaan aan. En
de vijf gewetensvragen lokken mij op mijn ouden dag al niet meer dan de ‘Graven
van Holland’ en de taal- en stijloefeningen mijner jeugd.

I
De eerste vraag lijkt mij de minst gevaarlijke. ‘Hoe kwaamt gij tot het schrijven van
uw eerste boek?’ Het antwoord zou het eerste hoofdstuk kunnen vormen van mijn
‘Mémoires’ en ik vraag bij voorbaat om verschooning voor den stijl der verteedering,
die bij den afstand past. Alleen zal, vrees ik, dit eerlijk antwoord mijn trouwe
lezeressen geenszins verbluffen door zijn oorspronkelijkheid: Ik kwam er maar heel
gewoon toe, door dat ik een meisjesboek van een ander las - van een te jong gestorven
schrijfster, Tine van Berken, die de eerste en de
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beste blijft in het afgegraasd genre - en toen bij mezelf dacht: dat kan ik ook wel.
Zoo vermetel als dit lijkt, was het niet, ik had namelijk al een dramatisch debuut
achter de knoopen, en wat verbeelden we ons op den lieven leeftijd van omstreeks
duizend weken eigenlijk niet te kunnen....?
Ik voegde derhalve de daad bij het woord en schreef ‘School-Idyllen’, ineens in
het net - overschrijven, dacht ik, 't moest erbij komen! - en nagenoeg zonder
doorhalingen. Ach ja, zoo onbevangen waren we toen nog, met een ongeschokt
vertrouwen in de genade en in de aardmannetjes, die kwamen in den nacht om onze
slordige zinnen keurig af te maken.
Heelemaal heb ik dit geloof, goddank, nooit verloren, zelfs nog niet in onzen tijd
van koele berekening in de kunst. Maar zóó eenvoudig als toen lijkt mij het
boekenschrijven nu toch niet meer.
Ik schreef dan ‘School-Idyllen’, zooals men slaapwandelt, of zooals men een kous
breit. Ik schreef het in alle denkbare houdingen, zittende, staande, horizontaal. Als
het dienstmeisje kwam dekken, en ik zonder pardon van de tafel werd verjaagd,
daalde het schrift naar de zitting van mijn stoel, en knielde ik ernaast. Ik nam het
mee naar den tandarts, en zelfs naar het tennisveld, om mij den tijd, dien ik daar op
mijn beurt te wachten had, letterkundig ten nutte te maken. En ik herinner me niet,
dat iemand daar aanstoot aan nam, noch dat ik zelf ook maar op de gedachte ben
gekomen van een ietwat ongewone bezigheid.
Op deze niet-aflatende, mij nu wel zeer benijdbaar toeschijnende wijze, was het
boek in een handomdraai klaar, op goed geluk verzonden aan den uitgever, wiens
naam, op de boeken van Tine van Berken vermeld, mij de eenig mogelijke leek;
gedrukt, verlucht en uitgegeven.
Wat valt er al meer van te verhalen, zonder te gewagen van de ook minder
rooskleurige ervaringen, die een onnoozele schrijfster bij de uitgave van haar eerste
boek
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niet blijven bespaard? ‘School-Idyllen’ is nu aan zijn zooveelsten druk - ik ben er
den tel van kwijt geraakt - en er schijnen altijd weer meisjes geboren te worden, die
het in weerwil der omgewentelde wereld, kortgeknipte haren en naar men zegt
verwilderde zeden, met plezier lezen. Zij komen mij alleen hoe langer hoe jonger
voor, deze kleine vriendinnen, die mijn roem nog een eindje voort willen dragen....

II
‘Voor welke uwer boeken hebt gij een voorliefde en om welke reden?’
Deze vraag vind ik al veel bezwaarlijker.. Want ieder rechtgeaard auteur heeft in
zijn hart maar plaats voor één groote liefde: voor het onvoltooide boek, dat onder
zijn handen leeft. De overige, meer en minder fraai uitgedoscht in het winkelraam,
die zijn ons al zoo ver en vreemd of we er part noch deel aan hadden, die voeren een
eigen, zelfstandig bestaan. Wij moeten al door een bepaald vleiende, of extra
kwaadaardige kritiek tot zoo'n oud, vervuld en voor ons afgedaan boek worden
teruggebracht, om er een zekere belangstelling in onszelf voor op te rakelen. Welke
dan toch nog niet haalt bij den onbegrijpelijken hartstocht, de koesterende liefde, de
innige aandacht, die wij gedurende de worsteling met de stof, het beklad papier
hebben toegedragen.
Dit is de waarheid, en hierbij zal ik het laten. Liever dan als een gewikste
schrijfmama bij een gelegenheid als deze, met voorbedachten rade, mijn minst
voordeelige kinderen naar de voorgrond te schuiven en erbij te vertellen dat deze nu
juist zoo bijzonder beminnenswaardig en mij boven alle dierbaar zijn.

III
‘Wilt u iets vertellen van uw liefhebberijen?
Het zijn waarlijk fatale vragen! Sinds jaren zit ik tot
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de tanden gewapend tegen: het interview. En nu zou ik er nòg indraaien.... Ruikt gij
de sfeer, lezers? De geur van de thee onder de schemerlamp met rozenroode kap. En
nu, mevrouw, wilt u ons iets vertellen van uw liefhebberijen? De edele, de teedere,
de naïeve, de mondaine, kortom de meest flatteerende? Om er uw publiek, het uwe,
mevrouw, gelukkig mee te maken: Zie, zóó is zij nu in civiel, in haar dagelijkschen
doen, net een mensch als een ander, ach!
Uw lievelingsdier? Is het de hond, of liever de poes? Welke bloemen? Het
bescheiden viooltje, de grillige orchidee, ge hebt het voor het zeggen, het papier is
geduldig. Den naam van uw rijpaard? Elken morgen vóór den arbeid een frissche
wandelrit. In den namiddag per auto? Het merk, mevrouw? Buitenlandsche reizen.
Een eisch des litterairen tijds. Moskou.... Dacht ik al! Boven alles de naastenliefde.
Spreekt vanzelf, mevrouw.
Ik geloof, dat ik aan deze keurcollectie maar wijselijk niets zal toevoegen.

IV
‘Wilt ge ons reeds iets ontsluieren omtrent uw toekomstplannen?’
Dit is de vierde vraag. En voor mijn persoon wel de meest aangrijpende. Want ik
ken dat heelemaal niet in de schoone letteren: plannen maken. Er is tenminste nog
nooit iets zóó uitgevallen als ik het, met den besten wil, van plan was. En dat zou ik
dan nu op deze plaats moeten ‘ontsluieren’? Niet fluisterend voor mezelf, voor een
allernaaste...., maar in het openbaar, als een voorbarige fanfare uit het rijk der
benauwde droomen....
Al krijg ik een nul.... ik moet het antwoord schuldig blijven. Afwachten en hopen.
En luisteren naar het groeien van het gras, of, als dat meer à la page wordt geacht,
naar den roep der claxons. Maar nooit erover praten.... Het deksel eraf, de stoom van
den ketel.... Zoo waar-
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schuwde indertijd Zebedeus al de jonge kameraden van zijn generatie.

V
‘Hoe denkt u over den modernen tijd?’ Ziedaar de vraag.... En zoo bescheiden
achteraan! Maar het zou me toch niet verwonderen wanneer deze geheele litteraire
koorzang was opgezet alleen om de nalatigen onder ons, die tot heden hun geweten
niet bezwaarden met een succèsroman over den modernen tijd, in de gelegenheid te
stellen, zooal niet met beelden, dan tenminste met praten, hun schade in te halen.
Zullen we er gebruik van maken? Met de praatgraagte, die een onzer meest beminde
tijdskwalen is, onze laatste bladzijde eraan wagen? Ons voor een der duizend-en-één
tendenzen met mooie namen opblazen? En in het gedrang der vluchtige
verschijningen, doen alsof de eene of de andere inspiratie onze verschrikte ziel heeft
aangeraakt?
Of zullen we ons maar stilletjes scharen bij hen, die zwijgen, liever dan zich te
vergrijpen aan een stof, voor het oogenblik zelfs boven het bereikt der genialen....
Uit eerbied voor een zich met oneindige moeiten uit bloed en modder, zwendel
corruptie en bankroet oprichtende maatschappij. Voor een jongere wereld, waarvan
wij het eerst ontwaken, de pijnlijke bewustwording, de smartelijke worsteling, met
oogen vol verwondering en angstig ontzag gadeslaan. Waarbij wij ons schamen voor
de mediocre klachten van den dag. Waaraan wij met onze beste pen nog niet durven
te raken.... Omdat wij er met ons allen zoo klein, verbouwereerd en wankel tegenover
staan.
‘Mensch!’, zei vanmorgen de groentenvrouw, terwijl ze me op de spinazie tekort
deed, ‘wat een tijden beleven wij!’ En die behoefde er nog niet eens een opstel over
te maken.
‘Hoe denkt u, juffrouw Pietersen, over den modernen tijd?’
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Als ik het dan zeggen moet, dan denk ik over den modernen tijd maar liefst als over
alle andere tijden, die op hun beurt modern waren, en ons in versneld tempo als
rariteiten worden voorgesteld. Dat ze tijdelijk zijn, en onvermijdelijk zooals ze zijn,
en schoon van onsterfelijke verwachting....
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Liefhebberijen
Willy Pétillon
Toen het rondschrijven van de Boekenweekcommissie voor me lag met het verzoek
een bijdrage te willen leveren voor ‘een aantrekkelijk boek’, en ik de onderwerpen
bekeek, waarover geschreven zou moeten worden, heb ik me even gevoeld als een
schooljongen met de opgaven voor een eindexamen-opstel voor zich. Met dezelfde
angstige nauwgezetheid heb ik ze een voor een om en om gedraaid en - ter zijde
geschoven. Hoe ik tot het schrijven van mijn eerste boek kwam? Och, wat doet dat
er nu toe en wat kan het iemand schelen! Voor welk boek ik voorkeur heb en waarom?
Nee, dat kan ik ook aan niemand gaan uitleggen. Toekomstplannen? Ik heb ze niet.
Carpe diem. En de moderne tijd? Bbrrr! wat een zwaarwichtig onderwerp.
Maar.... Wilt U iets vertellen over Uw liefhebberijen?
Ja, graag! Alleen, heb ik eigenlijk wel liefhebberijen? Of omgekeerd, is niet mijn
heele leven één groote hobby? Waar eindigt mijn werk en waar begint mijn
uitspanning? Ik weet het werkelijk niet. Want ik behoor tot de driemaal gebenedijde
stervelingen, die van hun werk houden om het werk zelf en niet omdat ze daarmee
hun al dan niet belegde boterham verdienen en de grens tusschen arbeid en
ontspanning is vaak zoo heel moeilijk te trekken. Trouwens, zegt het woord zelf
reeds niet genoeg? Liefhebberijen! Datgene, waar je van houdt, dat je met vreugde
doet, omdat je er van houdt! Welnu, ik houd van alles en doe alles met plezier, al is
er natuurlijk wel graadsverschil in het enthousiasme.
Dan maar een greep in het wilde weg. Ik houd er van om
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lange gesprekken te houden met mijn hond en kat, als ze in volkomen luiheid vlak
bij me voor den haard liggen te schroeien in opperste gelukzaligheid; ik houd er van
om op mijn paard door de duinen te zwerven bij zon of bij storm of bij regen, om
alles achter je te laten, wat er je bekropen mocht hebben van zorgen of
zwaartillendheid; om onder een wijden hemel, blauw of met zware wolken, je
problemen als van zelf te zien oplossen in een ijlen dunnen nevel, die langzaam
weg-drijft en alles meeneemt wat je hinderde. Dat is geluk!
Er zijn natuurlijk nog een kleine tienduizend andere dingen, die óók prettig zijn,
maar die toch pas in een latere plaats komen. Maar mijn liefhebberijen liggen, als
we nu de grenzen wat scherper gaan trekken en ‘de peuters’ er buiten laten, omdat
je die toch niet met fatsoen in de rubriek liefhebberijen kunt onderdakbrengen,
blijkbaar hoofdzakelijk in de dierenwereld. Mijn dieren zijn mijn trouwe kameraden,
goede vrienden, aan wie je je veilig kunt toevertrouwen, die je niet teleurstellen en
niet verraden, waar je op kunt bouwen als op een rots.
Kort geleden deed iemand me de min of meer indiscrete vraag, die waarschijnlijk
bedoeld was als een lichte hoon:
- Hoort u ook tot degenen, die dieren eigenlijk hooger stellen dan menschen?
- Nee, maar mìjn dieren stel ik wèl boven verscheidene menschen, die ik ontmoet
heb, was mijn antwoord, waar ik niet eens spijt van heb gehad.
Als je zoo ver van je menschelijke voetstuk kunt klimmen, dat je dieren ziet, zooals
de Boeddhist ze ziet, als de jongere, zij het dan veel jongere broeder, die op je is
aangewezen, afhankelijk van je is, alles moet verwachten van dien grooten, sterken
broeder, die mensch heet en die meer dan broeder, die godheid kan worden - als je
met ze verkeeren wilt zooals je met kleine kinderen verkeert, trachten hen te begrijpen
en hun uitingen te verstaan, dan zijn er geen beter, geen trouwer makkers dan een
stel dieren en kansen op misverstand en verkeerd begrijpen zijn bij den
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omgang met hen aanzienlijk geringer dan onder menschen onderling.
Ik verbeeld me graag, dat Peter, de kat en Muskwa, de hond en Cyrano, het paard,
ieder woord verstaan, dat ik tegen hen spreek. Als ze dat niet doen, reageeren ze in
elk geval prachtig op de bedoeling.
Muskwa en Peter zijn de oudsten in het vriendschapsverbond, ik heb ze van heel
klein af opgevoed, Cyrano is er pas later bijgekomen en hij is ook nog niet oud en
er was in het begin veel moeilijk voor hem, we moesten elkaar nog leeren verstaan.
Peter heb ik met de flesch opgevoed. Mijn dochtertje kwam op een middag thuis
met twee zielige katjes van ongeveer een week oud. De moeder was dood. In een
papieren zak had zij ze van Wassenaar af meegesleept en ze waren zoo koud, zoo
koud, dat ik vreesde ze nooit meer te kunnen verwarmen. Maar het lukte en de voeding
en het schoonhouden lukte ook en een hoek van de studeerkamer werd tot
kattennursery ingericht. Later is een van de twee toch nog gestorven en Peter werd
heel ziek, maar haalde het op. Hij is een grappige clownachtige poes geworden, voor
niets vervaard en brutaal als een jongen in de vlegeljaren. Maar hij komt als ik roep,
wandelt me het heele huis door na en rolt zich op een hoek van de schrijftafel in
elkaar, als er gewerkt moet worden. Bij voorkeur zoekt hij daartoe de pas getikte
copy uit, die heeft een bijzondere attractie voor hem.
Muskwa is ook al een vriend van lange jaren. Hij is een oude hond met een witte
snoet en zijn mooie helderbruine oogen beginnen wat dof te staan. Er is gedurende
het laatste jaar een heel zacht gevoel voor hem in ons hart gekomen, omdat hij zoo
oud is. Wel is hij een krasse grijsaard en hij houdt nog van een spelletje en een grapje,
hij rent nog graag over het veilige middenpad van een lange laan, maar we weten
allen, dat voor hem het einde moet komen binnen niet zoo heel langen tijd. En daarom
wordt hij een beetje verwend en hij mag veel dingen doen,
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die vroeger verboden waren en er worden hem kleine extra pleiziertjes aangedaan.
Zaterdagsavonds mag hij mee boodschappen doen. We koopen dan wat lekkers
bij de thee en ‘de jongens’ mogen een uurtje langer opblijven. Voor Muskwa wordt
er een eierkoek gekocht, waar hij dol op is, en een eindje worst. Laatst moesten we
Zaterdagsavonds ergens heen, de jongens en ik, waar we Muskwa niet mee konden
brengen. En hij had zoo gerekend op den Zaterdagavondtocht, want hij weet, als het
Zaterdag is. Het kòn niet, met den besten wil van de wereld niet, maar er was zoo'n
groote teleurstelling, zoo'n zielig berusten in zijn lieve oude hondengezicht, dat we
alle drie diep onder den indruk waren. Onderweg hebben we allerlei lekkers voor
hem gekocht om het goed te maken en we hebben hem bij onze thuiskomst plechtig
beloofd, dat we nooit, nòòit meer op Zaterdagavond zouden uitgaan, zonder dat hij
eerst zijn deel van de feestvreugde had genoten.
Alleen naar den stal mag hij nooit mee. Want hij is met al zijn twaalf jaren toch
een opgewonden standje en blaft graag en zou de paarden kunnen verschrikken.
Daarom weet ik niet of Cyrano van hem zou kunnen houden. Cyrano is een hautain
heerschap en vindt in het algemeen honden beneden zijn waardigheid. Als ze hem
aanblaffen en naloopen bekijkt hij ze met een verachtelijken blik en slaat alleen maar
naar ze, als ze hem in de beenen bijten. Zoo lang het bij blaffen blijft, doet hij niets.
Want behalve een gentleman is hij in den grond ook zoo'n echte goeierd. Dat hebben
we later gemerkt. In het begin leek het er niet veel op. Toen stond hij met wild rollende
oogen en wantrouwen in zijn heele houding in zijn box en beet en sloeg naar ieder,
die hem genaken wilde. Met iederen dag tegen hem praten en tegelijk wat lekkers
geven kreeg ik hem na drie weken zoo ver, dat hij mijn stem kende en niet meer beet.
Alleen heeft hij me laatst nog eens bij mijn jas gepakt en door elkaar geschud, omdat
ik aan zijn kameraad naast hem een wortel had gegeven voordat ik bij hem kwam.
Jaloersch is hij, dat valt niet te ontkennen.
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We hebben in den tijd dat onze vriendschap duurt wonderlijke momenten samen
beleefd, want hij was schichtig, zag overal spoken, wist niet wat we, toen hij voor
het eerst een manege van binnen te zien kreeg, nu eigenlijk van hem verlangden en
gedroeg zich als een dolle. Hij was bang voor alles, bang voor musschen, voor een
zonnestraal op den muur, voor een wit plekje op den grond, voor een bezem in een
hoek, voor een deur, die gisteren op een kier stond en nu dicht was. Buiten kon een
passeerende tram, een wit hek, een waaiende tak, een fladderend stuk waschgoed op
een lijn een soldaat langs den berm van een weg hem tot razernij brengen. Ik herinner
me, dat ik in dien tijd eens wuifde met mijn zweep naar een spelend kind. Voor ik
goed wist wat er gebeurde was Cyrano al driemaal omgedraaid, links-rechts
gesprongen en ik lag in het zand. Als iemand naast me reed en den hoed afnam of
een beweging met de hand maakte, raakten de poppen op dezelfde manier aan het
dansen en je wist feitelijk nooit wat er de volgende minuut met je gebeuren zou. Nu
is dat allemaal voorbij. Hij is nergens bang meer voor en ziet hij al iets op den weg,
dat hem wantrouwen geeft - dat voel je onmiddellijk aan zijn houding en je ziet het
aan de manier, waarop hij even naar je omkijkt, om te vertellen, dat er iets niet in
den haak is en of je dat ook wel merkt - dan is het voldoende om tegen hem te praten
en hem gerust te stellen. Zonder tegenspartelen gaat hij er dan langs.
Zijn we eenmaal in de duinen, dan kan er niets meer gebeuren. Dan geven we ons
in wederzijdsch vertrouwen over, weten wat we aan elkaar hebben en laten ons gaan
in een heerlijk en langen galop, die je doet erkennen, dat het goed is te leven.
Paardrijden is de meest volkomen ontspanning die ik ken, het geeft als sport de
meeste bevrediging en er is, voor wie er zich met eenig enthousiasme aan geeft, niets
wat zoo verfrisschend en versterkend en opwekkend werkt. Voor wie bovendien van
zijn paard houdt, wordt het tot een vreugde, die al het andere achter zich laat.
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De vreugden van Caesar en van mij
Herman Poort
Het hotelletje stond terzij van een klein stukje bosch en daaromheen lag de heide
met hier-en-daar wat weiland en een korenveldje. Ik was er gestrand op een avond
in den voorzomer, moe van het leven, moe van de menschen, moe van de kunst en
van de literatuur. De waard had mij nog wat te eten voorgezet, - toen ging ik het huis
verkennen waar ik een paar weken wonen zou: mijn kamer bóven, met het kabinetje
om te slapen, - en beneden ontdekte ik naast de eetzaal een ‘salon’, en aan den anderen
kant van de gang een nog-al boersche gelagkamer. Ik waagde mij zelfs brutaal in het
achterhuis, loerde in de keuken, de bijkeuken, de schuur..... En dààr opeens zag ik
hem: een pràcht van een bouvier. Hij stond schuin-recht op zijn pooten, als gereed
tot een vervaarlijken sprong, en rukte de ketting strak; zijn sterke, ruige lijf trilde en
zijn oogen gloeiden mij tegen als zwart vuur; achter de wilde, natte haarslierten
rondom zijn bek blonken zijn tanden en daar gromde het angstwekkend. Het was
een kostelijk beest, één sidderend brok fel-bewogen leven.
‘Moet die hier gevàngen liggen?’ vroeg ik den waard, die mij blijkbaar behoedzaam
gevolgd was op m'n speurtocht.
‘Hij is veels te wild, meneer; - rondom het huis en in de tuin verinneweert hij de
heele boel.’
Ik bedacht een list.
‘Mag ik hem meenemen? Door het bosch! Ik wil nog wel eens even rondkijken
hier-en-daar....’
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De oude bromde iets, maar ik verstond dat het goed was.
Ik stapte op Caesar toe en hij begreep mij dadelijk. Hij huiverde van geluk. Ik
behoefde hem niet eens tot bedaren te brengen met een woordje of een aaitje; één
oogenblik stond hij doodstil, zoodat ik rustig de ketting bij den halsband losmaken
kon, - maar toen vloog hij als een bezetene tegen mij op, de voorpooten
hoog-uitgestrekt naar mijn hoofd. Zijn geblaf klonk als vreugdestooten uit een bazuin;
- zijn roode rong zwaaide lekkend òp naar mijn gezicht.... Ik maakte mij los uit zijn
omarming en rende hem vooruit, de schuur door, de vrijheid in.... Hier, Caesar, hier,
dezen kant uit, - niet in de tuin, niet in de keurige serre, niet op het terras met de
tafeltjes en stoeltjes, - hièr langs, hièr langs, - anders mag het niet weer, jong!
Het heele bosch stoof op van zijn geweld. Hij holde de lanen door, vóóruit,
achteruit, links, rechts; - hij botste tegen een boom, week even beduusd terug, rende
dan weer naar voren, en pas héél-ver-weg keek hij om of ik er nog was, waar ik toch
bleef. Ik verborg me achter een omvangrijke eikestam, maar hij wist me dadelijk,
zonder zoeken, te vinden, en hij vloog blaffend tegen me op, uitgelaten van geluk.
Ik zwaaide een tak en hij sprong er naar omhoog, met alle vier pooten van den grond,
- ik wierp een steen en dol van haast stortte hij zich in het stuivend zand van den
weg....
Pas na een heelen tijd (het werd al donker) hebben we gerust, - hìj óók, vlak naast
me, - zijn buik, trillend als een motor, op den grond, z'n voorpooten uitgestrekt, de
bek hijgend open. De natte haarslierten van zijn baard en snorren hingen geestig
rondom de vervaarlijk-roode muil, - z'n tong probeerde lekkend mijn hand te naderen,
- z'n groote oogen keken mij aan in blijde, stille verstandhouding.
Nooit heb ik zóó spoedig vriendschap gesloten, - en nooit zóó trouw en zóó hecht.
Uit een bundel in voorbereiding:
‘Over de kleine vreugden des levens’.

A.M.E. van Dishoeck, Cornelis Veth en C.J. Kelk, Geschenk. Bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters

99

Bibliographie
‘Enkele verzen’ (1911)
‘Nederlandsche verskunst’ (1911)
‘Leugen’, tooneelspel (1912)
‘Gerbrand Adriaenszn Bredero’ (1918)
‘Literatuur’, vier lezingen (1918).
‘Osebrand Jan Rengers’, historisch spel (1924)
‘Aan 't Zugermeer’, reisverhalen (1927)
‘Van de Planken’, opstellen over tooneel (1927)
‘De professor zonder pruik’, satyriek tooneelspel (1927)
‘Opstellen en Lezingen’, verzamelde essays (1928)
‘Van Kinderen’, drie verhalen (1931).
Voor het middelbaar en gymnasiaal onderwijs, in vereeniging met Dra. W.C.
Wittop Koning-Rengers Hora Siccama:
‘De bloeiende Bongerd’, twee deelen, (1914), zesde druk (1931).
‘De Bottende Bongerd’, twee deelen (1931).
Vertalingen:
‘Britannicus’ van Racine.
‘Polyphèmos’ van Albert Samain.
‘Armut’ van Dr. Anton Wildgans.
Schreef voorts in diverse periodieken een menigte essays, o.a. over Gide, Ghéon,
Ryner, Rathenau, Henr. Roland Holst, Ina Boudier-Bakker, Johan de Meester.

A.M.E. van Dishoeck, Cornelis Veth en C.J. Kelk, Geschenk. Bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters

100

De dood van clown Cavalini
Siegfried E. van Praag
Reeds Cavalini's uiterlijk maakte indruk. Geen oude man, maar een doode veertiger,
de mummie van een mondainen veertiger. Dicht, zwart, nat geplakt haar. Een mond
dun als een messnede. De kin een driehoeksinham; zwarte vogeloogen zonder
wenkbrauwen noch wimpers. Het gezicht grijsgeel, heel het vel saamgespannen bij
de mondscherpte. Cavalini was Italiaan, volbloed Italiaan, minde dat land wijl 't hem
had voortgebracht en minachtte iedere andere kontrei. 's Mans pralerijen waren geen
onwaarheden. Hij was als jongleur en musicusclown in de grootste vaste circussen
en variété's der wereld opgetreden. Jaar in, jaar uit, zelfs in den tempel van de
circuskunst, London's Colyseum. De ouderdom had zijn spieren aangetast; toen moest
hij met minder en minder genoegen nemen. Wijl hij zijn geld verbrast en
verprocedeerd had - in zijn krachtigen tijd verbrak hij voor een gril engagementen
en sprak zelfs directeuren op twijfelachtige rechten aan - was hij ten slotte bij een
klein plattelandstentje als dat van Ziegenzeuger terechtgekomen. Met pochen stelde
hij zich schadeloos voor den val, waarvan hij de zwaarte niet voelde en men moest
erkennen dat, oud en stram als hij was, alleen hij de hoogere, de allerhoogste
variétéwereld in ons midden vertegenwoordigde. Dat was aan zijn werken, zijn
spreken en aan zijn gedistingeerde manieren duidelijk merkbaar. - ‘Toen ik hier, toen
ik daar optrad.... schreven de kranten, zeiden de menschen. Ik maakte den sprong
over vijftien soldaten met geheven bajonet. En de brieven die ik kreeg. De aria uit
Don Juan

A.M.E. van Dishoeck, Cornelis Veth en C.J. Kelk, Geschenk. Bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters

101
geleek het: v'han contesse, baronesse marchesane, principesse....’ Hij had genoeg,
wat zijn persoonlijke voornaamwoorden betrof, aan ‘ik’ en ‘mij’; ‘hij’ en ‘zij’ waren
verrukt van hem, in 1870, in 1883, in 97.... En ‘jij’ bestond niet. Heel zijn leven was
een spiegel geweest en de buitenwereld, kende hij slechts als zijn decors. - Toch was
Cavalini kenner, vakman; te hoog achtte hij zichzelf om eens anders werk af te breken,
geen vergane of komende reputatie zou de zijne kunnen overvleugelen en hij was
vroolijk, heel vroolijk, blij met zichzelve, zijn verleden, zijn ouderdom van
gecraqueleerd aardewerk. - Hij sprak vele talen, maar mengde in iederen zin één
woord minstens der divina lingua toscana en namen veritalianiseerde hij altijd.
Misschien had de oude clown reeds lang een ziekte onder de leden. Maar hij moest
zich toch jong voelen en kunnen blijven pochen dat hij zich op zijn vijfenzeventigste
jaar - tusschen de zeventig en tachtig varieerden zijn opgaven naar zijn stemmingen
- nog zoo kwiek als een ‘ragazzo’ voelde. De man stierf van binnen naar buiten en
niet van alle kanten tegelijk. Toch hoorde ik hem, wanneer hij op den rand van zijn
stoel in de arena zat, zuchten en rochelen. Hij krabde zich het hoofd, de ooren, haalde
er een lange macaroni-wurm uit, schrok, viel met zijn rug op de stoelzitting, zijn
zitvlak naar 't publiek, om, afstootend met 't hoofd, dan weer rechtop achter zijn stoel
te springen. Hij had zijn eigen trucs. Eén die bij ons boerenpubliek altijd insloeg,
was de ‘zakdoekenronde’. Cavalini kreeg het benauwd, hoestte en deed pogingen
om te niezen. Zenuwachtig zocht hij in zijn wijden pantalon naar een zakdoek maar
vond niets. Een ‘eureca’ vinger tegen het voorhoofd. Hij buigt en ziet tusschen de
beenen door een zakdoekpuntje uit het postament-vlak van zijn pantalon vladderen.
Dan een dans als die van een jonge hond die naar z'n staart hapt. Maar Cavalini krijgt
de zakdoek niet te pakken. Nu neemt hij een ontzaggelijke tang, brengt die achter
den rug, pakt de zakdoek, spreidt hem met een gelukzalig gezicht
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uit, brengt hem breed getrokken tot even voor de neus en zegt met een teleurgesteld
gezicht ‘Jetzt ist 's vorüber.’
Afgeschminkt is Cavalini een heer, hij heeft traditie, wil in perfectie ‘paljas’ en
op en top ‘cavaliere’ zijn, naar 't uur het eischt. Alles doet hij met aandacht; achter
zijn spiegelscherf, op een wankele kruk gezeten, ontschminkt hij zich met de
bekoorlijke pietluttigheid van een schoonheidsmassage-bedrijvende dame. Dan
worden kalm de clowns jas en broek uitgetrokken. In een gespannen grauwzijden
onderbroek, met teerblauwe sokophouders als kniegespen, staat de oude Italiaan
zelf-welgevallig op de donkere aarde en de opbouw-arbeid begint. Blauw costuum
met witte streepen, de slobkousen om de kleine voeten, de fonkelende diamant van
de ‘contessa Blanche Iwanowna Dworsok’ op de roode das en hij gaat de rest van 't
programma eens aanzien. Hij is zijn eigen ‘Sèvres’-pop. En toch hoor ik hem steunen
en zijn borst fluitend piepen, wanneer ik met hem wandel en het me niet gelukt iets
van zijn collega's te vernemen, omdat hij telkens over zichzelf begint te spreken.
‘Ducan, Fratellini, Whimsical Walker, Antonet, Little Tit, Chocolat, gezien. Goed,
buitengewoon goed. Maestro Cavalini maakt niemand af.... Maar toen ik in Napels
werkte, hebben mijn landgenooten me op de handen gedragen. Oh, la là, la là, nostro
Cavalini. Nostro onore....’ Hij lachte, greep zich in de zijden. ‘Niente, amico niente....’
En we wandelden verder. Maar heel vriendschappelijk schoof de oude arm onder de
mijne.’ ‘Och kom, Cavalini, die overleeft ons allemaal, Jo. Voor die hoef je niet bang
te zijn,’ zegt Else de kattendresseuse, wanneer ik haar met bezorgdheid vertel dat ik
geloof dat Cavalini ziek is en er uit trots niet voor durft uit te komen.’ ‘Der olle Faust
hat einen Vertrag mit dem Teufel in der Tasche.’
Maar daar, buiten Emmerik, waar we ditmaal met een gevuld tentje spelen, spingt
de veer.
Cavalini treedt jongensachtig kwiek als steeds in de manege, die hem dertig jaar
jonger hypnotiseert. Zijn verba-
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zing. ‘Nein, nein, ich gehe zurück, zu viel Leute.... Màmma, Màmma....’ En
Ziegenzeuger, de baas, komt en klopt hem op den schouder. ‘Nicht bange sein. Lauter
gute Leute. Werfen höchstens mit Mist.’
Cavalini gaat aan het werk. Hij stottert en stottert tot hij eindelijk met een hooge
zuivere stem nog een serenade zingt tegen een vrouwenportret dat hij op een lange
dunne staaf midden in de manege gezet heeft, - hij krijgt zijn niesaandrang op den
stoelrand, en valt weer plat op zijn rug met geheven beenen op de zitting en dan in
plaats van op de voeten te springen, slaat hij met een schokje van de stoelzitting op
den grond. Ik voelde 't of met een kleine pluk mijn eigen leven werd genomen. Ook
Else en Bodenfels, de knecht, hadden den dood gezien. We liepen vlug de arena in
en droegen het manneke, o, wat was dat clowntje nu klein, de tent uit. Directeur
Ziegenzeuger meldde dat Signor Cavalini door een lichte duizeligheid was bevangen.
Zijn paarden stonden al klaar en wierpen de koppen naar boven en naar de
beengewrichten. En wij droegen Cavalini naar zijn wagen. De Ziegenzeugers dachten
dat hij weer vlug bij zou komen. We wachtten op zijn ‘niènte’. Maar de clown was
dood. Onze ooren op 't kleine hart vingen geen klank meer op.. Z'n mondlijntje lachte
nog wat ironisch en wat schalks. Ik veegde 't schmink weg, wilde 't gezicht van
gecraqueleerd porcelein eens nog zien. En nu nog denk ik: zooals hij, wil ik ook
sterven. Ik heb van hem gehouden, van dien ouden, killen egoïst, om den schoonen
vorm van zijn eigenliefde.

Werk van Siegfried E. van Praag (geb. 1899)
Romans:
De Weegschaal (Roman uit het Amsterdamsche ghetto, 1925)
Sam Levita's Levensdans (1927)
Langs de Paden der Liefde (1928)
Tusschen Goed en Kwaad (1929)
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La Judith (Roman van een actrice), (1930)

Novellen:
Maria Nunes (1928)
Een Man van Aanzien (1930)
Oostersche Vrouwen (1931)

Studies en Essays:
De West-Joden en hun letterkunde sinds 1860 (1925)
In eigen en Vreemden spiegel (Uit de letterkunde van en over Joden 1928)
Het Ghetto (Een beschouwing en een Bloemlezing van West- en Oost-Joodsche
Ghettoschetsen, 1930)

Ter perse:
Wij en de dieren (Een beschouwing over het dier in de letterkunde en een keur
van dierverhalen).

Ik weet niet of mijn liefhebberijen wel echte liefhebberijen zijn, want ik knutsel niet,
mijn figuurzaag verroest sinds ik met woorden figuren maak en niet meer met hout.
Ook beoefen ik helaas geen sport meer. Zelfs voor de etherische golven der radio
ben ik tot nu toe immuun gebleven. Wel houd ik reeds vanaf mijn kinderjaren veel
van dieren en sinds later tijd ook veel van planten en bloemen. Onze mooie
Amsterdamsche dierentuin, dien ik bijna dagelijks bezoek, is mij nog altijd een
romantisch oerwoud; voor ieder dier apart interesseer ik me alsof het een persoon
was; en ook van het veel gesmade circus ben ik een vaste bezoeker, omdat ik het
dier bij kunstlicht en tegenover de kleurige uniformen van temmers en dresseurs wel
ànders dan het dier in natuurstaat vind, maar niet leelijk. Als jongen wilde ik biologie
studeeren en nog steeds lees ik in mijn weinigen vrijen tijd graag werken op algemeen
biologisch of zoölogisch gebied. En verder ben ik een kind van de groote stad en
houd veel van het café- en theaterleven. Reizen is m'n lust; mijn beroep als
letterkundige steunt die lust maar die steun is helaas meer van moreelen dan van
financieelen aard.
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Op het oogenblik stel ik vooral belang in de menschen van theater, circus en cabaret
en als Joodsche schrijver tracht ik te ontdekken wat toch zooveel van mijn
stamgenooten tot plankenartisten heeft gemaakt. Maar daarna wil ik de psychologische
geschiedenis van de menschen, belichaamd in de Joden die ik het beste ken en met
wie ik het innigste verwant ben, vervolgen en het zoozeer geschakeerde
hartstochtsleven van de menschen beschrijven, ook het verband dat er tusschen dit
hartstochtsleven en het beroepsleven bestaat. En de rest is in m'n boeken te vinden.
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Tusschen leven en dood
Eline van Stuwe (Jacqueline Reyneke van Stuwe)
De klok sloeg zes. Bij den eersten slag hief Margreet het hoofd even op van het
dichtbeschreven vel onder haar hand, toen gleed haar pen weer haastig verder, alsof
die kleine stoornis haar nauwelijks gehinderd had.
Om den hoek van de kamerdeur boog het hoofd van de gedienstige.
‘Het eten is klaar,’ kondigde zij aan, ‘maar Juffrouw Anne is nog niet thuis.’
‘Dan zullen we wachten,’ antwoordde Margreet.
‘Als U maar weet, dat ik vanavond uit moet,’ er was dreiging en boosheid in de
waarschuwende stem.
‘M'n hemel,’ het hoofd van Margreet schokte driftig omhoog, ‘maak 't me toch
niet zoo lastig Als je weg moet, zet je den boel maar klaar, dan zullen we wel verder
zien.’
De deur ging dicht en even poozend over haar werk, dacht Margreet, hoe
onaangenaam het was, dat Anne zich juist nu verlaat had. Anne was zoo punctueel
als een goedloopend uurwerk; de uren van de maaltijden waren geregeld, zooals dit
Margreet het beste voegde en nooit was zij daar één minuut van afgeweken. Hoe trof
het zoo ongelukkig, dat Anne zich in de stad had verlaat, juist nu Margreet haastwerk
had en geen oponthoud kon velen?
Margreet's hoofd zonk weer neer over het papier en de pen jachtte zich verder.....
Anne's aangelegenheden waren vergeten....
In de naaste kamer bracht de gedienstige de schalen
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op, de porte brisée rolde open, de aankondiging viel in de richting van Margreet:
‘Alles is klaar, Juffrouw.’
‘Merci,’ sprak instinctmatig Margreet, ofschoon ze de woorden nauwelijks had
verstaan.
Vastgeklonken aan haar schrijftafel werkte ze door met koortsige haast. Het eten
op de witgedekte tafel werd koud, in den haard vergruizelden de verkoolde
houtblokken tot asch.... Opeens - waardoor kwam het? - knapte de draad van haar
gedachten af; een auto hield stil voor 't huis, de schel ging over, bij de voordeur
klonken vreemde stemmen.
Ze sprong op, luisterde met ingespannen aandacht.
‘Het is.... heel treurig nieuws’, hoorde ze iemand zeggen.
Een verlammende schrik rengde door haar lichaam, ze snakte naar adem. Wat
gebeurde hier? Treurig nieuws van.. van Anne misschien? Ze stortte op de deur toe,
rukte die open, kreet met haar heesche stem: ‘Wat is er? Zeg 't gauw!! Wat is er?’
Een vreemde trad naar voren. Hij brabbelde iets van een ongeluk, de straten waren
zoo glad, bij 't oversteken van een plein was een dame uitgegleden en een auto.... ‘In
haar handtasch had men een adres gevonden. Kon het zijn, dat hier woonde
Mejuffrouw Anne van Aken?’
Margreet knikte sprakeloos. Groote God! Anne, Anne.... dood misschien.
Een levenlooze gedaante werd het huis binnengedragen.... Margreet preste haar
handen op den mond om het niet uit te schreeuwen van ontzetting.... Anne, die slechts
enkele uren geleden gezond het huis was uitgegaan, Anne, met wie zij nog een klein
meeningsverschil had gehad, kort vóór haar vertrek, Anne.... dood...., dood!
‘Als we U met iets van dienst kunnen zijn?’ vroeg een der vreemden.
Ze schudde van neen, wanhopig, afwerend. Hoe kon men haar nu zulke dingen
vragen? Zij, die zich nauwelijks bewust was, wat er eigenlijk was voorgevallen.
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‘Laat me alleen,’ bad ze, ‘ik.... kan 't niet begrijpen. Als er iets gedaan moet worden,
dan morgen....’
‘We zullen zorgen voor een pleegzuster,’ sprak een der vreemden, ‘voor 't vervullen
van den laatsten plicht!’
Ze vatte den zin van deze woorden niet, doch ze knikte maar in een snakkende
behoefte om eindelijk alleen te zijn.
Een voor een zag ze de vreemden door de deur verdwijnen en toen opeens in die
stille zitkamer overviel haar zulk een wringend gevoel van verlatenheid, dat ze de
gang invloog om de onheilbrengers terug te roepen.... Ze moesten haar wakker
schudden, haar nog eens woordelijk herhalen...., maar het portier viel dicht en de
auto reed weg.
‘Ik....,’ begon wat aarzelig de meid, ‘ik condoleer u....’
‘Waarmee?’ wilde ze vragen, maar een blik op de roerlooze figuur op den divan
deed het floers voor haar hersens breken. Natuurlijk, zij moest gecondoleerd worden,
omdat Anne dood was; Anne die nog pas met haar gesproken had, Anne, die nog
plannen gemaakt had voor den volgenden dag, Anne, die nog dwaze grappen had
gemaakt en als een onbezorgd kind door 't huis haar simpele liedjes gezongen had,
Anne was nu.... dood.
‘Ik.... zal nu maar thuis blijven,’ opperde bereidwillig de gedienstige.
Ze haalde hulpeloos de schouders op. Wat kwam het er nu op aan, of het meisje
thuis bleef of niet, nu er voor Anne toch niets meer te doen viel....
‘Kom,’ zei de dienstbode en hield een glas water voor haar starre lippen, ‘U moet
's drinken, de schrik zal U wel in de leden zitten, 't is ook zoo onverwacht, dat had
ik nou toch heel niet kunnen denken....’
Ze verzette zich niet, ze dronk en ze liet zich meevoeren naar haar eigen zitkamer,
waar de groenomkapte bureaulamp nog brandde en het werk verlichtte, dat zij zoo
juist
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had afgebroken.... Wat leek het ineens onbelangrijk dat werk, waarin zij straks zoo
verdiept was geweest, dat zij er het bestaan van Anne in had vergeten.... Nog geen
uur geleden had zij gemeend, dat die jongere zuster maar weinig telde in haar leven,
slechts een heel klein onderdeel was daarvan, nu wist ze, dat Anne's bestaan zoo
innig met het hare was saamgeweven, dat haar toekomst verscheurd leek,
uiteengereten, vernield.... Wat moest ze nu beginnen zonder Anne? Het leven scheen
opeens zoo vreemd verward, zonder de stille zorgen van de jongere, die altijd
ongevraagd het moeilijke werk volbracht van de huiselijke kleinigheden.
Margreet had er nooit over nagedacht, wat Anne eigenlijk deed, het was zoo
onbelangrijk, nauwelijks haar aandacht waard. Het huishouden ging ordelijk zijn
gang, er was rust in huis, zij werd niet gestoord door onaangename onderbrekingen,
zij was zeer tevreden over Anne's beheer, maar nooit had zij er aan gedacht die
toewijding te prijzen, de jongere te verblijden met een waardeerend woord, haar
dankbaarheid te toonen.... Wat Anne deed was immers zoo van-zelf-sprekend.
Talenten bezat de jongere niet, de lust om te studeeren ontbrak haar ten eenenmale,
haar gezichtskring was beperkt, verder dan hun eigen huis, hun vrienden en kennissen
ging haar verlangen niet. Zij kon uren lang stil tevreden bezig zijn met een handwerk;
zij was gelukkig met een mooi boek, opgetogen, als Margreet haar betrok in haal
eigen werk; haar een voordracht, die zij houden moest, voorlas; of haar raad vroeg
bij het koopen van een japon of hoed. Zij had nooit veel beteekend in hun huis,
bescheiden verschool zij zich altijd min of meer achter de oudere zuster, de
schitterende figuur, die in de vrouwenwereld een vooraanstaande plaats innam; de
alom gevierde persoonlijkheid, die voordrachten en lezingen hield, wier artikelen in
de groote dagbladen waardeerend besproken werden en wier boeken van hand tot
hand gingen.
Geen jalouzie, geen afgunst had haar ooit beslopen,
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niets had zij voor zichzelf begeerd, dan zoo maar ongemerkt in de schaduw van de
oudere te mogen voortleven, steeds vervuld van hààr geluk, hààr glorie, hààr succes....
En nu.... was zij er niet meer, nu.... gaapte, waar eenmaal haar plaats was geweest,
een leege ruimte, die door niets en niemand meer kon worden aangevuld.
Hoe kwam het, dat de dood opeens zoo helderziend maakte, waar het leven zoo
blind liet voor het eigen bezit? Had zij haar ooit gewaardeerd de zuster, die de
dagelijks voorkomende moeilijkheden met zooveel liefde voor haar geëffend had?
Was zij ooit te midden van den arbeid bezinnend blijven staan met de vraag op de
lippen: ‘Wie is het, die mij het rustig werken mogelijk maakt? Wie is het, die het
vuur in mij brandende houdt en dit steeds weer van nieuwe brandstof voorziet? Wie
is het, die mij over twijfel en moedeloosheid heen helpt en onveranderlijk in mij
blijft gelooven?’
Zij had aanvaard, altijd maar weer aanvaard de goede gaven, die de ander voor
haar klaar had en die haar steeds met gulle vrijgevigheid werden toegereikt.....
Hoe ongelooflijk, dat zij dat alles nu zou moeten missen....! Dat zij nu alleen zou
staan voor al die fnuikende, kleine zorgen, waarvan het gewone leven zoo boordevol
is, en die Anne zoo gewillig op haar moedige schouders torste.... Nu moest zij dat
alles doen? En zij wist van niets, zij kon niets, haar handen stonden verkeerd....
Dappere Anne had alles alleen gedragen, nooit om hulp gevraagd en nooit haar nood
geklaagd.... Een vreemde zou haar plaats moeten innemen....
Margreet wrong de handen samen. Een vreemde zou Anne moeten vervangen, een
vreemde, die zij niet kende, en die haar niet kende; een vreemde die haar onbillijk
beoordeelen zou, die niets van haar wisselende stemmingen zou begrijpen, die zou
praten, als zij stilte wenschte, en die haar uit den weg zou loopen, als zij juist
meegevoel noodig had. Anne kende haar door en door, Anne wist precies, hoe zij
met haar moest omgaan, lieve, lieve Anne,
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die duizendmaal tot vergeven bereid was geweest en duizendmaal haar verdriet over
Margrethe's luim achter een opgewekt masker had verborgen. Zij was niet te
vervangen een ander kon nooit worden zooals zij.
Eens had men Margrethe toegevoegd: ‘De kleinen zijn noodig om de grooten groot
te doen zijn!’
Kleine Anne met haar eenvoud, haar stille bescheidenheid, haar trouwe liefde, hoe
hard had zij meegewerkt om Margrethe groot te maken en haar naam te vestigen en
Margrethe die geloofde alles aan eigen kracht te danken te hebben....
De tranen druppelden neer van Margrethe's wangen.
‘O, nu naar haar toe te kunnen gaan en haar dat te zeggen....’ Ze schokte ineen.
De booze woorden, die zij haar had toegevoegd, zij waren niet meer te herroepen;
het wrevele ongeduld, dat zij haar nooit had gespaard, was niet meer ongedaan te
maken....
‘Daar is de pleegzuster....’ waarschuwde de gedienstige.
Margreet stond op pijnlijk en met moeite.... Nu was aan haar de laatste plicht.
‘Laat mij U helpen,’ bad zij de verpleegster. ‘'k Wil alles doen, want zij was het
liefste, het allerliefste, dat ik bezat!’

Vragen
I. Dat ging zoo vanzelf; ik begon als jong meisje met schetsen schrijven, waagde
me toen aan een drama, daarna aan een groote novelle en toen.... was het pad
voor den roman gebaand.
II. Ik houd van mijn boeken het meest, als ik bezig ben ze te schrijven. Zijn ze
gedrukt en de wereld in, dan.... zijn ze niet meer heelemaal van mij en voel ik
ze anders aan. ‘In de Nevelen’, waarin het lieve, oude huis beschreven werd,
waar wij onze gelukkige jeugd sleten, beslaat wel een groote plaats in mijn hart
en ook het
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laatste ‘Symphonie en Jazz’ dat in dit voorjaar verschijnt.
III. Liefhebberijen? Daar verdiep ik me maar niet in. Ik voer de redactie van twee
vrouwentijdschriften ‘De Haagsche Vrouwenkroniek’ en ‘De Hollandsche
Lelie’, ik zou er geen tijd voor hebben.
IV. Werken en wel zoo goed, als in mijn vermogen is. Werk is de grootste zegen
van ons bestaan.
V. Wij leven in een tijd van wonderen, maar we zullen die eerst ten volle kunnen
waardeeren, als deze tijd voorbij is.
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Herman Robbers
Mijne Heeren van de Boekenweekcommissie!
Mij er toe zettende één uwer vragen te beantwoorden, vraag ik mijzelf in de eerste
plaats af: welke zal ik kiezen? Er is er eigenlijk géén bij, die mij bizonder ter
beantwoording aanlokt! De eerste vier zijn van zóózeer persoonlijken aard, en de
vijfde (‘Hoe denkt u over onzen modernen tijd’)? Ja, dat is wel een vraag, die in staat
is véél bij een denkend mensch in beweging, beroering te brengen, maar met zulke
vragen moet men toch liever bij een filosoof, een econoom of politicus aankomen
dan bij een romanschrijver. Vraagt u dit aan onze tegenwoordig zoo talrijke
‘essayisten’! Een romanschrijver is nu eenmaal iemand die denkt in romans, in
verhalen. Zoodra ik mij ‘er in denk’ dat ik u zou willen mededeelen, hoe ik over
‘onzen modernen’ tijd denk, zie ik in mijn verbeelding figuren rijzen, die ik u zou
willen beschrijven en wier geschiedenissen ik u zou willen vertellen. Den modernen
jongen man, het moderne jonge meisje, den moedigen fascist en den edelen
communist, den modernen dichter met zijn uilebril en zijn enorme tempo, den
intelligenten sportheld en de typiste met sex-appeal.... neen, er valt heusch niet aan
‘te denken’, mijn tempo is er niet modern genoeg voor, ik zou u te lang aan de praat
houden!
Weet u wat, het beste zal maar zijn dat ik de eerste-de-beste van uw vragen kies:
‘Hoe kwaamt ge tot het schrijven van uw eerste boek’. Dat is al dikwijls ‘gevraagd’,
en niemand heeft er nog ooit met juistheid en zekerheid op kunnen antwoorden, maar
men kan er ten minste een beetje genoeglijk over boomen. Hoe men komt tot het
schrijven van zijn eerste boek - boék nog wel! Hoe komt men ‘überhaupt’ tot
schrijven? Weet iemand dat precies? Weet ik hoe ik er toe gekomen ben, als jongetje
van
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8 of 9 jaar, de verhalen die ik las in rijmende regels (zéér ongelijk van lengte!) over
te vertellen? Ik heb er geen idee van! En later, op het Rotterdamsche gym, toen ik
‘vrije opstellen’ moest maken, hoe kwam ik er toen toe, al van die eerste opstellen
geen ‘essays’ maar verhalen te maken? Ik herinner mij een verhaal over mijn eigen
dood (een soort van droom!) en van hoe ik in de onderwereld voor een rechtbank
kwam, waarachter al mijn leeraren - ik had hun gefingeerde namen gegeven - mij
barsch ondervroegen. Ik herinner mij een ander, dat ‘Een verwoest leven’ heette, een
verhaal van een jongen die door een meisje voor den gek gehouden wordt en nu zijn
leven ‘verwoest’ acht - het was in ironischen toon geschreven; jammer dat ik dien
toon later niet vaker meer teruggevonden heb, nietwaar? Er waren ook ettelijke
‘historische schetsen’ en er was een lang ironisch heldendicht, ‘De Schoolheld’, dat
Pol de Mont, bij een zijner eerste bezoeken aan mijn vader (misschien wel door diens
toedoen) te pakken kreeg en meenam, ik denk niét om er zich op te inspireeren!
In de hoogere klassen hadden wij natuurlijk onze club, onze ‘letterkundige
vereeniging’, op de vergaderingen waarvan wij niet alléén herrie maakten en lange
goudsche pijpen rookten, maar ook ‘letterkundige producten’ voordroegen. Ik heb
er o.a. ‘Schetsen van het gymnasiale leven’ ten beste gegeven, die pas later, in
Amsterdam, toen mijn jongere broer daar gymnasiast was, en op diens verzoek, in
de Vox Gymnasii, of een dergelijk orgaan, werden gepubliceerd, als feuilleton - jaja!
Mijn eerste ‘boek’ was een bescheiden bundeltje van drie verhalen. Ik was
intusschen al ‘in de twintig’ geworden, voelde mij dus oud en wijs en begreep dat
ik nu pas den juisten kijk had gekregen op mijn lang geleden(!) kalverliefdes. Daarom
waarschijnlijk, om mij van dien wijzen kijk rekenschap te geven, heb ik mijn
eerst-gepubliceerd verhaal ‘Een kalverliefde’ geschreven. Maar er zullen nog wel
allerlei andere beweegredenen en impulsen
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bijgekomen zijn. Ik was in den boekhandel, zag wat er zoo al verscheen, las daar
zooveel mogelijk van.... En ik verbeeldde mij zoo....
Maar over dat lézen zou ik het eigenlijk eerst nog wel even willen hebben. Er is
een groot verschil tusschen wat tegenwoordige jongens onder de 18 jaar lezen en
wat in onzen tijd de lectuur van een gymnasiast uitmaakte. Eigenlijke jongensboeken:
Andriessen, Louwerse, Aimard enz. las ik bij massa's vóór mijn 14e, 15e jaar. Toen
begon ik aan de toenmalige groote-menschen-romans, van Marlitt, Werner, Dahn en
consorten, maar boven mijn 16e was het daarmee ook uit, ik nam Heine en Goethe
ter hand, las vóór mijn 18e al de werken van Shakespeare, die bij ons in de huiskamer
stonden (in een vóór-Burgersdijksche vertaling, maar waar ik nog altijd geen kwaad
van hooren kan, want ik heb er ontzaglijk van genoten!) Toen de Nieuwe Gids begon
te verschijnen was ik zeventien, ik verslond de eerste nummers en verdedigde de z.g.
‘nieuwe richting’ (die eigenlijk in bijna alle richtingen wees!) tegen mijn mede-leden
van onze club, die er niets van moesten hebben. Daarenboven begon ik toen fransche
romans te lezen, eerst Daudet, Feuillet, Theuriet, later Zola; toen ik in voorjaar en
zomer 1890 - jongen van 21 jaar - voor mijn opleiding in den boekhandel te Parijs
woonde, las ik daar Flaubert, de Goncourt, Maupassant, wat later vooral Balzac. Een
mooien avond, op den boulevard gezeten, kocht ik een Figaro en las het (later zoo
bekend geworden) artikel van Octave Mirbeau over La Princesse Maleine van
Maeterlinck. Het was een aardig leven toen in Parijs. Antoine speelde en de ‘Chat
Noir’ genoot zijn vollen, overmoedigen bloei. Hoe goed herinner ik het mij: Notre
cher camarade Montoya va vous réciter.... Ik kreeg voor 't eerst een denkbeeld van
wat eigenlijk ‘litterair leven’ is, daar te Parijs. In Holland bestaat bijna geen litterair
leven....
Wat ik maar zeggen wou is, dat men uit mijn zeer simpele eigen begin, met die
Kalverliefde, niet moet
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opmaken dat ik toen nog zoo bizonder weinig litteraire ontwikkeling had opgepikt.
Dat het verhaaltje Kalverliefde zoo simpel was - ‘simplistisch’ zou men het
tegenwoordig, verkeerdelijk, noemen - kwam vooral doordat ik mij één voorschrift
van den Nieuwen Gids, van Kloos wel in de eerste plaats, in 't bizonder had
aangetrokken: zeg precies wat je te zeggen hebt, niets minder, maar vooral niets
meer, dan je geheel-en-al kunt verantwoorden. Van ‘pathos’, van overdrijving, van
alles wat maar ‘dik-op’ geheeten kan worden, moest ik absoluut niets hebben (en in
dat opzicht ben ik, geloof ik, in die goede veertig jaar maar heel weinig veranderd.)
Toen ik mij dan, in dat eerste novelletje, van mijn houding tegenover vroege,
misschien ál te vroege (maar dat wist ik toen niet) liefde voor het andere geslacht
rekenschap gegeven had, wilde ik óók in het reine komen met de liefde die vader en
zoon en met de liefde die moeder en kind pleegt te verbinden. Daarom, zoo stel ik
het mij ten minste nú voor, schreef ik ‘De Verloren Zoon’ en ‘De Vreemde Plant’.
‘Een Kalverliefde’ en ‘De Verloren Zoon’ waren intusschen in Elseviers Maandschrift
gepubliceerd, en toen ik nu ook mijn Vreemde Plant afhad wilde ik die liever niet
(gesplitst) in een tijdschrift zien verschijnen, maar in-eens kompleet, dus in een
boekje. En ziedaar mijn eerste bundeltje, dat in September 1895 ‘het licht zag’. Het
was er me een ‘licht’ na'! Er werden 750 exx. gedrukt (die pas na 25 jaar alle verkocht
waren!) - daaruit kunt u opmaken hoever mijn licht scheen!
Ik had geen verzameltitel op mijn bundel willen hebben. Het boekje heette, zoo
eerlijk en eenvoudig als maar mogelijk was: Een Kalverliefde, De Verloren Zoon en
De Vreemde Plant, door Phocius’. Van waar dat pseudoniem? Wel, men bedenke,
dat ik toen nog een echt jongmaatje in den boekhandel was en niet veel lust gevoelde
mij bloot te stellen aan de plagerijen van mijn vakgenooten. Een jonge boekverkooper,
die zich verbeeldt zelf ook wel iets te kunnen schrijven, dat was toen nog iets
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ongehoords. (Tegenwoordig is het iets doodgewoons; ook dát is zoo veranderd in
‘ons moderne’ leven; men schrijft er niet alleen lustig op los, maar men begint zelfs
met kritiek; ik ben altijd nog blij mijn eigen schuchtere pogingen in die richting
uitgesteld te hebben tot ik een eindje in de dertig was; een criticus, dunkt me, moet
niet alleen wat gelezen, maar liefst ook wat geleefd hebben).
Weet ge nu hoe ik er toe gekomen ben mijn eerste ‘boek’ te schrijven? Neen, gij
weet er nog bitter weinig van. Want de eigenlijke oorzaken zijn zoo verscheiden en
zitten zoo diep! Men schrijft - zooals ik al zei - om zich rekenschap te geven van
eigen voelen en denken, eigen dieper leven. Maar dat toch niet alleen. Men schrijft
ook, althans men publiceert, om zich te uiten, aan anderen, om zich te toetsen, te
ontwikkelen - om te groeien! Men schrijft in zijn eenzaamheid uit verlangen naar
verstaan te worden, een beetje genegenheid te wekken misschien. En men schrijft
ook uit krachtsgevoel - uit pedanterie, zeggen anderen - omdat men het een en ander
wat er zoo verschijnt, heeft gelezen en daarbij gedacht: hoe sukkelig, hoe poover,
dat zou zelfs ik nog wel beter kunnen!
Men schrijft en men publiceert - zooals men zooveel doet in zijn leven - om zich
te handhaven in de wereld.
Dat eerste boekje van mij - het was dan toch eindelijk uitverkocht - is toen herdrukt,
met nog een vierde verhaal erbij, onder den titel: ‘De Vreemde Plant en andere
Verhalen’. En er zijn er die zeggen dat ik nooit iets beters geschreven heb dan die
Vreemde Plant. Het is mogelijk! Wat weet men zelf? ‘Que sais-je?’ riep Montaigne
uit.
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C. Rijnsdorp
Hoe ik kwam tot het schrijven van mijn eerste (tot heden eenige) boek?
Reeds als kind wilde ik ‘schrijver’ zijn. Ik kocht dan een vel papier en maakte
daarvan een boekje, dat ik met stopnaald en sajet vastnaaide. De titel zocht ik op in
Bolle's catalogus en de plaatjes teekende ik zelf. Ook heb ik wel een ouder broertje
geassisteerd bij het schrijven van een heldendicht op een groot vel pakpapier, dat we
in kolommen hadden verdeeld.
Met de eigenlijke letterkunde maakte ik voor het eerst kennis door een exemplaar
van ‘Het Boek in 1904’, waarin Couperus, Henri Hartog, Anna de Savornin Lohman,
Querido e.a. paradeerden. Toen ik ongeveer veertien jaar geworden was, bevredigde
het schrijven me niet meer, misschien omdat ik te groot werd voor zuiver-nabootsend
werk en nog te jong was voor eigen productie. Veel sneller en directer dan uit boeken
ging toen uit de muziek het leven voor mij open, al bleef dan ook mijn repertoirekennis
voorloopig beperkt tot harmonium-arrangementen, plein- en parkprogramma's. In
geschiedenis en practische aesthetiek onderwezen mij biografieën als van Jacq.
Hartog en de kunstrubriek van op een kantoorzolder steelsgewijs doorsnuffelde
jaargangen van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Met Beethoven, later Wagner,
dwéepte ik: niet meer schrijver, maar componist wilde ik zijn. De uitstalkast van
Lichtenauer was een snoeptafel; het Park een Wagner-décor. Indien ik toen de
modernen zou hebben leeren kennen, b.v. Debussy en Ravel, om
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van Strawinsky nog te zwijgen, zou de muzische stroom wellicht niet zijn verzand.
Na mijn trouwen, toen ik 26 was, kwam de liefde tot de litteratuur krachtig boven.
Ik was reeds begonnen met pogingen in proza onder schuilnaam; nu ging ik gedichten
publiceeren, die zeer rhetorisch zijn, maar waarvan het schrijven voor mij een
noodzakelijkheid is geweest, want een stijl vormt zich op weerstanden. Langzaam,
via essay en novelle, kwam ik terug tot mijn oude liefde, het verhaal van lange adem.
Want altijd, in welke ‘periode’ ook, is dit mijn ideaal gebleven: het schrijven van
een meer omvangrijk, architectonisch opgebouwd, zingend geheel van taal.
Maar vreemd genoeg kon ik mijn ‘onderwerp’ niet vinden. De aandrang tot
schrijven werd acuut, maar over het ‘wat’ bleef ik in het onzekere. Tot ik me eindelijk
‘bevrijdde’ door te beginnen aan een verhaal zonder eenige pretentie, dat nauw
aansloot bij het mij bekende. Kon ik werkelijk schrijven en zat er iets in het
onderwerp, dan zou, meende ik, de ‘vlucht’ vanzelf wel komen. Het resultaat is mijn
roman ‘Koningskinderen’: een lange taxibaan met een korte vliegtocht tot besluit.
Toch heb ik met innig genoegen aan dit boek gewerkt en wellicht hebben de lezers
dat gevoeld.
Dat het boek een ‘Christelijke’ roman is geworden, spreekt vanzelf. En omdat het
voortreffelijke van een Christen boven een niet-Christen niét bestaat in wat hij van
zichzelf heeft, heb ik er geen belang bij, mijn geloofsgenooten mooier voor te stellen
dan zij zijn, terwijl ik ze daarentegen te veel genegen ben om ze te chargeeren. Ik
zeg in mijn boek, ook tegen niet-geloovigen: Kijk, zoo zijn we nu; van huis uit als
gij, maar toch totaal anders gericht. Er staat Iemand achter ons.
Die laatste gedachte hoop ik in een nieuw boek uit te werken. Ik zou graag een
werk willen geven, dat, nationaal gezien, loskomt uit het kader van de traditioneele
gezins-roman en, Christelijk gezien, de ‘apologetiek’ durft
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loslaten om de apologetiek te hervinden. Maar niets is bezwarender dan litteraire
beloften: ik houd deze promesse voorloopig nog in portefeuille.
Wat ik van onze tijd denk? Die vraag wordt juist in mijn nieuwe plan, naar de aard
der epiek, behandeld. Overigens trachten wij als Christenen ons denken over de tijd
te richten naar wat God ervan denkt, wat wel iets belangrijker is. Zonder openbaring
van Gods zijde hangt zelfs het begrip ‘wereldgeschiedenis’ in de lucht. Laat ik in
het kort antwoorden: ik houd onze tijd voor enkele maten uit de finale.
En dan toch nog litteratuur?
Zoo lang God laat groeien.
Rotterdam.

Bibliografische aanteekening.
Roman: ‘Koningskinderen’, 1930 (5e druk 1931).
Bijdragen in verschillende Chr. Tijdschriften. Hiervan zij genoemd:
In ‘Opwaartsche Wegen’:
‘Querido's Jordaan’ (VI, 3).
‘Chauffeur Binigaart’ (novelle), (VI, 7).
‘De Mystische Vallei’ (novelle), (VII, 6).
‘De Essayist Querido’ (VIII, 7).
In ‘De Reformatie’:
J.S. Bach, de Architect-Mysticus’ (X, 25-29)
‘Spanning en Humor in de Verhaalkunst’ (X, 34-35)
‘Over het Beschrijven van Muziek’ (XI, 26-28).
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Interpretatie
F. de Sinclair
I
In een stille laan van de welvarende tuinstad stond de villa van de dames Cato en
Willemien Vermoet; zoo'n villa met keurig onderhouden bloemperken en gazons
waar de zon op stille zomermorgens in het waterstuifsel van een draaisproeier
schemerig trillende regenbogen toovert en waar je nooit iemand in of uit ziet gaan,
maar altijd het glisteren hoort van een hark, die het grint in de paden ergens opzij
van het huis gelijk maakt.
Zoo'n villa waarbinnen de voorbij fietsende grootstedeling afgunstig meent, dat
het volmaakte geluk er moet huizen.
Edoch het geluk is een minder dan luchtig gedrapeerde dame, die op een groote
kogel ongrijpbaar snel voorbijrolt en Cato en Willemien waren geenszins luchtig
gedrapeerd; ze droegen als onderlaag Jaeger combinations en daar overheen nog
allerlei tegen vocht en tocht beschuttende omhulselen en op kogels rollen konden ze
zeker niet.
Ze betraden zelfs zoo goed als nooit haar prachtigen tuin; Willemien niet omdat
ze bang was voor spinnen en andere beesten en Cato niet, omdat de kiezels ih de
paden zoo'n pijn deden aan haar voetzolen, maar ze keken van achter de altijd gesloten
gordijntjes er toch in en spiedden, al van te voren geërgerd, of de tuinman niet
douwelde met de meiden en wat hij nu eigenlijk zoo'n heelen dag uitvoerde: ‘Dat
werkvolk tegenwoordig.... allemaal socialisten!’
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Ze handwerkten en lazen en dronken thee, Willemien zonder suiker en Cato zonder
melk en speelden patience, waarbij ze stiekum knoeiden of whist à deux, waarbij
altijd een van de twee uit haar humeur raakte of plotseling hoofdpijn kreeg, zoo dat
ze er uitscheidde.
‘Geurts is alweer een uur aan 't harken’ zei Willemien, ‘ik krijg hoofdpijn van dat
geknerp’.
Ze zaten in de donkere achterkamer, met de serredeuren dicht en de overgordijnen
toegeschoven, voor de zon; Willemien haakte en las en Cato legde een patience.
‘Begrijp jij,’ vroeg Cato, ‘dat Herman en Fien nu eens niets van zich laten hooren?’
‘'t Kan nog,’ antwoordde Willemien, ‘als hun meid uit is. Dat ze ook geen telefoon
nemen.’
Cato knikte.
‘'t Is maar.... Is het nu gisteren goed overgekomen? Als Grietje weer zoo'n wilde
bui heeft gehad, dan is al de vla misschien wel op de straat terecht gekomen.’
‘O, dat 's best mogelijk!’ gaf Willemien dadelijk toe. ‘Maar als Geurts nu niet
uitscheidt met dat gehark, dan word ik nog gek!’
En ze stond op en gluurde door een kiertje van de gesloten gordijnen in den tuin.
In den tuin was de zon, in den tuin waren de spinnen en de andere beesten en in
den tuin waren de bloemen en die allen vierden het hoogfeest van den stralenden
zomer! Dikke hommels ronkten hun dronken vreugdelied in purperen kelken,
zweefvliegjes lieten groene vonken spatten van hun glanzende lijfjes, vlinders wiekten
de ragge vleugels, goudgeringde wespen en bruinglanzende bijen zogen nektar uit
de randen heliotroop, hemelsblauwe en smaragden libellen trillerden met hun gazen
vlerkjes, koperglanzende kevers renden tusschen de halmen en dikke spinnen met
zilvergekruiste ruggen wiegden in hun zijden webben; vogels zongen en over heel
dit blijde feest van klank en geur en kleuren, wierp de zomerzon haar warmte en haar
goud.
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‘Ik zie niks’ zei Willemien, die maar steeds door het kiertje loerde. ‘Hoor.... en hij
harkt toch.... Waar zit die kerel dan?’
‘Natuurlijk weer bij de meiden!’ snerpte Cato, ‘in 't keukenraam, bij Sientje, en
vandaar uit trekt hij dan de hark maar heen en weer over het grint, om ons te doen
gelooven....’

II
‘Is het briefje klaar, Herman?’ vroeg de oude mevrouw Leenders, terwijl ze op de
tent toetrad, waarin haar man aan de rieten tafel zat te schrijven.....
‘Dadelijk,’ antwoordde hij opgewekt.
‘Mooi, dan kan Nelia het gelijk met het boek en het leege schaaltje even brengen.
't Was aardig van de meisjes hé? Och ja, Catootje en Willemien zijn de kwaaiste nog
niet’ sprak ze. ‘Laten we er vooral om denken met de morellen.’.
‘Ja, ja.... als die geven wat ze beloven dan krijgen ze een mooie portie.’
‘Ik ben blij, dat ze die zelf niet hebben,’ sprak mevrouw ‘want ik vind het echt
leuk om ook iets terug te kunnen doen’ en ze wierp een blik naar den lijboom tegen
de schutting, waar de nog bleekgroene bolletjes al sappig zwelden aan de lange
steeltjes. ‘Wat een heerlijke Zomer hé?’
‘Om de heele dag buiten te blijven’ antwoordde hij. ‘Drinken we hier koffie?’
‘Als je 't leuk vindt, best. Ik zal aan Nelia zeggen dat ze hier dekt. Wat schreef
je?’
Hij vouwde het briefje, dat hij juist in 't couvert wilde doen weer open en las,
terwijl mevrouw even bij hem in de tent kwam zitten.
Beste Cato en Willemien.
Hierbij het schaaltje terug; het was buitengewoon lekker en het kwam zòò
goed van pas, daar we
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juist geen toetje hadden. Wat kan jullie Sientje toch heerlijk koken.!
Het verlangde boek gaat hierbij; met de terugzending behoeven je geen
haast te maken.
Nog veel dank en met beste groeten van huis tot huis,
t.t.
Herman.
‘Goed?’ vroeg hij dan, opziende.
‘Best zoo’ en ze stond op, ‘geef maar hier, dan zal ik Nelia zeggen dat ze gaat en
dan pas ik even op de ‘bel, terwijl ze weg is en dan kom ik dadelijk in den tuin om
de rozen uit te knippen.’
‘En ik ga eens naar mijn tomaten kijken!’ sprak hij, ‘Hoor die bijen eens ronken
in de lindebloesem!’

III
Er glisterden voetstappen in den voortuin der villa van de dames Vermoet.
Cato gluurde haastig door een kier der gordijnen.
‘O, eindelijk. Nelia van Herman en Fien met het schaaltje terug.’
‘Beter laat dan nooit!’ schamperde Willemien.
Ze luisterden.
‘Ik hoor de schel niet,’ zei Cato.
‘Sientje hangt natuurlijk uit het raam,’ zei Willemien.
Ze luisterden weer.
‘Maar es bellen’ sprak Cato dan en ze voegde de daad bij het woord.
Even later kwam Sientje binnen met een briefje in de hand, dat ze aan Willemien,
die de oudste was, gaf.
‘Complimenten van mevrouw Leenders, juffrouw en 't schaaltje is meteen terug
gebracht.’
‘Nelia heeft niet gebeld’ zei Cato.
‘Ik zag ze aankomen, juffrouw’ zei Sientje.
‘Waar is Geurts?’ vroeg Willemien.
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‘Geurts? Gunst, dat weet ik niet, juffrouw,’ zei het meisje haar schouders ophalend.
‘Mot-ie bij u komen?’
‘Bij mij? Nee, dank je wel. Dan voert hij weer niks uit. Nelia gaat zeker dadelijk
heen he? Waar ben je mee bezig?’
‘Met koper poetsen, juffrouw.’
Toen zwegen de dames en Sientje na een aarzeling, draaide op haar hielen en ging
heen.
Willemien scheurde het couvert los met haar haakpen en las, dan gaf ze het briefje
aan Cato; ze zei niets maar snoof even verachtelijk.
Toen las Cato, die daarna ook niets zei en het briefje op tafel wierp.
Er volgde een stilte van een paar minuten.
‘Zij schrijft niet’ sprak Willemien dan.
‘Viel me ook op’ zei Cato.
‘En waarom of hij jou eerst noemt en dan mij?’
‘Daar zit Fien natuurlijk achter.’
‘Dat spreekt. En hoe vind je dat “buitengewoon” lekker? Als we vroeger eens wat
stuurden, was dat dus blijkbaar niet lekker.’
‘Waarom doen we het ook? Ik moest lachen om dat daar we juist geen toetje
hadden....’ Ze hebben nooit een toetje, dat vertelde Nelia juist laatst aan Sientje.
‘Daar is Fien veel te gierig voor.’
Willemien lachte.
‘En hoe vindt je die hatelijkheid’ sprak ze dan. ‘Wat kan jullie Sientje toch heerlijk
koken’. Net of wij dat ‘zelf ook niet kunnen! Wat Sientje kent heeft ze toch van ons
geleerd!’
Cato knikte.
‘Je moet gelooven, dat zitten ze dan samen uit te spinnen, hoe ze dat eens lekker
hatelijk zullen zeggen.’
‘Ik trek me er niets van aan!’ lacht Willemien schril.
‘O, ik ook niet. Het is zoo doorzichtig!’
‘Net als van dat boek,’ zei Willemien. ‘Met de terugzending hoeven je geen haast
te maken....’ Voel je 'm?’
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‘Natuurlijk. Dacht ik ook dadelijk! Met andere woorden: Haast je een beetje!’
‘Weet je wat we doen zullen?’
‘Nou?’
‘We zenden het morgen al terug met een briefje of het niet te lang geduurd heeft!’
‘Ja....!’ en Cato klapte in haar handen.
‘Zij onderteekent ook niet.’
‘Kun je begrijpen. Groeten van huis tot huis! Dat vieze cavalje van een huis van
hun mogen ze houwen! Maar die Herman laat zich toch ook maar overal voor
gebruiken hé?’
‘Tja. Enfin, je ziet het alweer. Zoo meteen is er nog een barst in 't schaaltje ook
en....’
Cato vloog op en keek door een gordijnkier.
‘Wat is er?’ vroeg Willemien verschrikt.
‘Nou gaat me daar waarachtig Nelia pas weg! Hoe vindt je 't?....’
Willemien lachte smalend.
‘Begrijp je toch wel, die heeft Sientje eerst moeten uithooren. Gaat ze dadelijk
verslag doen aan Fien en Herman, wat we eten....’
Cato zei niets meer, nam het briefje en het couvert, begon die beiden in stukken
te scheuren, steeds kleiner, tot het een handvol snippers was, die ze in de papiermand
wierp.
Dan rook ze viezig aan haar vingers.
‘Hè.... jazzus.... akelig luchtje.... tabak en teer.... Kan ik waarachtig mijn handen
nog gaan wasschen....’
En ze liep de kamer uit.
In de schemerdonkere suite bleef Willemien nu even alleen.
De dartele zomerzon zond een bundel stofgoud door de gordijnkier en bracht
ineens gloeiing in de roode rozen van het tapijt.
Willemien stond op met een gebaar van wrevel.
‘Cato weer....’ mompelde ze.
Dan trad ze toe op het raam, rukte de gordijnkier dicht.
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August Herman van der Feen, geboren 22 Februari 1873 te Heinkenszand (Zeeland)
is, onder het pseudoniem F. de Sinclair de auteur van tallooze schetsen en novellen
en van een 25-tal romans, welke meerendeels behooren tot het humoristische genre,
of, zoo men wil, tot de amusementslectuur.
De meest bekende zijn wel:
De Griffier van Peewijk, Baron Selderie, De Ridder Knol, Om papa's principe,
de van Berkel's en hun vrienden, de Bridgeclub van Oom Sorry, de Prins van Astrakan
en laatstelijk, Mijn Tante uit Aardenburg; voorts de novellenbundels in de z.g.
Focus-serie.
Als meer literair werk publiceerde hij, eveneens naast tallooze bijdragen in
periodieken, onder eigen naam o.a. de romans: De Idealist, Herfstleugen, en de
novellenbundels Kassian en Een Gunst.
Zijn drama: Haar Groote Dag, werd opgevoerd door de K.V. Het Nederl. Tooneel
en later door het Schouwtooneel, terwijl andere tooneelstukken van zijn hand door
dilletantengezelschappen werden opgevoerd.
Van der Feen is thans Ontvanger der Directe Belastingen te Amsterdam.
Op de vragen, welke de Commissie der Redactie stelde, volgen hier de antwoorden.
1. Hoe kwaamt gij tot het schrijven van Uw eerste boek?
Mijn eerste boek was de Krach van Renswoud, verscheen in 1907. Ik herinner
mij niet, dat een bepaald feit voor mij een aanleiding werd om het te schrijven,
het ontstond evenals al mijn ander werk vanzelf ‘als vrucht mijner fantasie’.
2. Voor welk Uwer boeken hebt gij een voorliefde en om welke reden?
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Van de Sinclair romans, de hierboven vermelde, omdat ik die ook technisch het
meest geslaagd acht.
Van het litteraire werk Herfstleugen en sommige novellen uit de bundels, o.a.
Een Gunst, Meneer de Rector, Zeevlam, Mark Faber als Cyrano.
3. Wilt U ons iets vertellen over Uw liefhebberijen?
Naast mijn ambtelijke bezigheden en mijn schrijverswerk, schiet er maar weinig
tijd over voor liefhebberijen.
Ik biljart graag, speel vrij goed cello, houd er van om in den tuin te werken en
lange wandelingen te maken.
4. Wilt U ons reeds iets ontsluieren omtrent Uw toekomstplannen?
Toekomstplannen op litterair gebied heb ik niet. Ik schrijf en hoop te blijven
schrijven, zoolang mijn fantasiebron niet is opgedroogd.
5. Hoe denkt U over onze modernen tijd?
Met de beantwoording dier vraag zou een boekdeel te vullen zijn.
Mijn indruk is, dat moderne kunstuitingen op elk gebied vooral een gebrek aan
technische bekwaamheid vertoonen en dat ze arm zijn aan geestelijken inhoud;
zoowel bij moderne schilderijen als bij moderne muziek zijn altijd ‘toelichtingen’
noodig, hetgeen bewijst, dat die schilderijen en die muziek slechts onvolkomen
uitdrukken, wat de kunstenaar wilde geven. Gebrek aan technische bekwaamheid
is ook een kenmerk van de meeste moderne dichters.
Voorts schijnt het mij toe, dat de moderne kunst òf chaotisch is òf simplistisch,
men zou ook kunnen zeggen, òf verward òf onbeduidend.
En het gebied van hetgeen ik ‘kunst’ noem, ligt daar juist tusschenin.
In het algemeen geloof ik, dat de individuen zelf, ondanks de wisselende
tijdsstroomingen en culturen, niet veranderen. De moderne mensch van 1932
is geen ander wezen dan de mensch van 3 of 10 of 20 eeuwen geleden. Elk
geslacht dat verging, noemde of dacht zich ook
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eenmaal ‘modern’ en had daartoe evenveel recht als wij thans. Wij zijn niets
beter of slechter of knapper of dommer dan onze vaderen waren of onze kinderen
zullen zijn.
Momenteel leven wij in een grof materialistischen tijd als gevolg van de
materieele nooden, welke de wereldoorlog deed ontstaan.
Maar zoodra die materiëele nooden gelenigd zijn, zal het idealisme terugkeeren
en zoowel het individu als zijn levensuitingen, tot welke laatsten ook de kunst
behoort, weer tijdelijk op een hooger plan brengen.
Tot den volgenden oorlog.
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Fragment uit ‘De stralenbundel’ (nog niet verschenen)
M.M. Stiemens-Hopman (Een doktersvrouw uit het Zuiden)
Is het zoo moeilijk, Malene, alleen te leven in het mooie, verre land? Wil je voor
vandaag dan weer mijn kleine meisje wezen en naar oude vertelsels luisteren. Weet
je nog wel, hoe je vroeger in elkaar kon hurken voor de haard in Vader's kamer, als
November kwam met storm en regen en die eene ijzerdraad in 't klimop om het raam,
die we nooit ontdekken konden, zoo'n spookachtig geluid bleef maken? Wees vandaag
maar weer dat kleine meisje en leg je kopje met zijden krullen tegen me aan. Nou
neem ik je kleine ronde kin in mijn handen en ga verhalen van den tijd, toen je
Overgrootvader en -moeder nog leefden. Zoo heerlijk en innig alles toen was, Malene,
als ik ervan vertellen ga, is het, alsof ik een dierbaar boek opensluit. Wat was mij
het liefste, de tuin, het huis, de bewoners? Een sprookjesslot kon geen grooter
schoonheid bevatten.
Het Huis lag aan een zandweg en we moesten langs een schilderachtig wit hutje
gaan, om het te bereiken. Dat hutje had één klein raam, groen omlijst. Voor dat raam
stond, geleid tegen latwerk de Schat van het huis, een groote, breed uitgegroeide
fuchsia. Die fuchsia bloeide den heelen zomer met veel rood- en paarse bloemen. Ik
dacht niet anders, of die plant had daar altijd gestaan en zou er ook eeuwig blijven.
Wat goed, dat we herinnering hebben, Malene, als ik nu denzelfden weg ging, zou
ik geen wit hutje en geen wonder-fuchsia vinden, maar in mijn herinnering sluit ik
een lade open en ligt het beeld van den zonneweg
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voor mij, het witte huisje is met wingerd omrankt, de bloem bloeit en in de
deuropening staat een kleine, kromgegroeide vrouw, die weduwe Lathé heet en breit
aan een grijze sok voor Marinus, haar zoon.
In de bloemen van de fuchsia zat paarse inkt, daar konden we echt mee schrijven,
al werden de letters wat bleek. We vroegen om de afgevallen bloemen en doopten
er onze kroontjespennen voor het vacantiewerk in.
Naast het hutje, wat verscholen aan een drassigen binnenweg, waar kervel en
stinkende gouwe groeide, stond een oude schuur. Daarin leefden een paar varkens,
geiten en een magere, zinnige poes. De poes sliep in een wan. Die allen waren mijn
vrienden. Ook de oude kersenboom, waaraan harde, gele knapkersen hingen, die mij
m'n eerste, bewuste pijn bezorgden, toen ik er eens te veel van kreeg voor mijn
kindermaag.
Op de schuur volgde na een haag van sparren het inrijhek naar Grootvader's huis.
Als ik aan den ingang van den tuin op mijn teenen ging staan, kon ik Grootmoeder's
zwart kanten mutsje juist zien, van de serre uit hield Grootmoeder een wakend oog
over haar kleinkinderen en breidde ondertusschen het eene kunstige spreielapje na
het andere.
Je houdt zooveel van je kamer, hier thuis, Malene, met al je eigen dingen, die nooit
verzet en nooit verhangen mogen worden. Zoo ging het mij met m'n slaapkamertje
in Grootvader's huis. In de gang beneden was een deur met glimmend koperen knop.
Als die open ging werd een hooge trap zichtbaar, waarop een angstig nette looper
lag, die nooit scheen te slijten en nooit vuil werd, zooals bij ons, als jij en de broertjes
er den heelen dag op en afholden met tuinbeenen. Als je die hooge trap opgeklommen
was stond je op een overloop, waar 't zoo heerlijk naar vruchten en oude boeken
rook, en waar veel belangrijke dingen voor kinderen waren, koffers met
partij-japonnen van de tantes erin, een hoededoos met overgehouden nooten van 't
vorig jaar, een versleten kamerbiljart, met de hand geborduurde pluche-gordijnen en
nog heel veel meer. Aan beide zijden
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van 't portaal was een trapje van drie treden. Het eene leidde naar de kamer van den
vroeggestorven oom, waar het wat nuchter was van aan-kantheid en fel licht en ook
een klein beetje griezelig voor een nog niet met den dood vertrouwd kind. Dood nou ja, een rups lag wel eens platgetrapt, een vogeltje vloog zich dood tegen de
serredeur en lag stil in een sigarenkistje met watten, maar een dood mensch, dat was
zoo iets heel verafs en onbegrepens....
Maar het andere trapje op! Wit was de deur, wit, rose en groen het bloemebehang,
wit de gordijnen van mijn ledikant. Voor het raam spreidde een goede, oude linde
haar takken, als ik op mijn knieën lag, kon ik den zandweg zien, waar ieder levend
wezen, dat voorbijging, wel haast een bekende van mij was. Kea, buurman's hond
met de gebroken en nooit gezette linker voorpoot, vrouw Dekker en 't melkjuk,
Jansen-Post, een dikke tasch op zijn rug vol brieven en pakjes, de tweelingen Adink,
de een een rond tonnetje, de ander broodmager, en dan de kippen van boer Pieper,
met hun rouwjurkjes aan, Kuifje, Stippelstaart, Naakthals!
Lag ik 's avonds schoongewasschen in mijn bed, dan stroomde zoete bloem- en
bladgeur naar binnen en leek mijn wereldje het Paradijs. Mijn oogen zagen naar de
schilderij, door Moeder zelf van wol gemaakt, een roode, een rose en een witte roos,
in een goud lijstje achter glas gezet. Die rozen kon je met menschen vergelijken, zei
Juf eens, ik wou dan zelf graag het witte menschekind wezen, dat had zoo'n bijzondere
uitdrukking en verschool zich onder de andere twee, die wat groot en opzichtig waren.
Mijn dagen zijn nu zoo overvol en roerig, als ik 's avonds moe in bed stap, slaap
ik al, voor ik mijn holletje gevonden heb. Ik vergeet soms, naar den hemel te zien
en droom vóór ik 't weet. Maar midden in den nacht kan ik dikwijls wakker worden,
nerveus, gejaagd, ‘hoe zal morgen zijn, kom ik klaar, wat heb ik gister allemaal
vergeten?’ Dan laat ik 't beeld van 't oude kamertje verschijnen. Op de tafel brandt
weer het lichtje in de kleine wekkerklok met de
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Romeinsche cijfers, in haar ledikant ligt een klein meisje wakker.
Ze vindt het heerlijk, alleen wakker te wezen met al haar gedachten over gisteren,
toen ze van Grootvader een eigen, kleinen tuin gekregen heeft in zijn tuin, met heusche
paden en perkjes erin, met al haar gedachten over morgen, als ze met Overkamp de
kippen en konijnen voeren mag, de bloemen gieten, de kristallen vaas met rozen en
réséda's vullen, als ze 's avonds voor het slapen gaan, nog even op de bank van het
Myladyboschje mag zitten, niets zeggend, maar zoo volmaakt, zoo vredig gelukkig
met die wijde wereld om zich heen, waarin de muggen dansen, de glanstorren over
de dennenaalden loopen, en een eekhoorntje van boom tot boom springt met
kraakgeluid in de takken..
Elke dag, elk uur, vol zomergeur, een lange zomer in het Paradijs, en in 't verschiet
een volgend jaar met een nieuwe, groote vacantie. Er zijn geen zorgen, geen
moeilijkheden, het leven is als de lichte zandweg bij Grootvader's huis, en overal
langs het pad staan bloemen welig te bloeien.
Ik voel dan in den nacht mijn gejaagdheid verdwijnen, ik kan stil blijven liggen,
ik laat mijn kussen met rust en slaap zachtjes in.
Malene, bestaat in ons huis voor jou niet datzelfde kamertje en zou je met dat
beeld voor oogen, het leven in Rome dan niet aankunnen?
Na een paar malen een ‘Onder de Streep’ in het Handelsblad geschreven te hebben,
werd ik ontdekt door Elis. M. Rogge, die mij, zonder dat ik het wist, aanbeval bij de
uitgevers van Holkema en Warendorf, toen zij een schrijfster zochten voor een boek,
ongeveer gelijk van inhoud als ‘Comment élever nos jeunes filles’ van Madame Léon
Daudet. De vraag der uitgevers kwam op een dag, dat ik alleen thuis was, ik voelde
er direkt veel voor en wist, speciaal mijn man een groot genoegen te doen, door
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grooter werk onder handen te nemen dan mijn Handelsbladregels. Bij zijn thuiskomst
had ik mijn toestemmend antwoord al op de post gedaan.
‘Meisje’ noemde ik mijn boek, ik schreef het zoo zonnig mogelijk als reactie na
den oorlogstijd. Het boek oogstte meer succes, dan mijn uitgevers of ik van deze
eersteling verwacht zullen hebben.
Na ‘Meisje’ volgde ‘Vrouw’, dan ‘Jongen’. Voor het laatste ontbrak mij al tijd,
eigenlijk kreeg ik er maar één week voor, waarin ik mij op de Caroline-Hoeve achter
Ellecom terugtrok. Ik heb daarna mijzelf beloofd, nooit meer in zulk tempo te werken.
Mijn leven is overbezet, ik ben hoofd van de Nazorgwerkplaatsen, die in nauw
arbeidsverband staan tot het sanatorium voor vrouwelijke t.b.c.-patienten te Gennep,
waarvan mijn man directeur-geneesheer is. In mijn boekje ‘Zonlichtheide’, heb ik
getracht, geïdealiseerd onzen gezamenlijken arbeid weer te geven.
Voor liefhebberijen heb ik weinig gelegenheid. Ik ben dankbaar, dat ik buiten
woon en alle heerlijkheid van het buitenleven mijn deel is. Ik zou graag mijn boek
Stephan Holdert, waaraan ik al langer dan een jaar bezig ben, afschrijven en mijn
Stralenbundel uitgeven.
Zonlichtheide is al voor een deel werkelijkheid geworden. Ik hoop, dat het voor
onzen dood nog tot grooteren omvang zal komen en velen tot geluk wezen zal, en
dat de kunstnijverheid, die onze patienten beoefenen, steeds op hooger peil zal komen
te staan.
Ik houd van den nieuwen tijd, al heb ik de periode, waarin mijn jeugd viel, ook
innig liefgehad. Ik pas mij makkelijk aan en blijf niet staan, bij wat
noodzakelijkerwijze voorbij moest gaan.
Ik geloof, dat uit al het hartstochtelijk zoeken en streven van deze jaren een betere
toekomst zal geboren worden, waarin meer gelijke kansen op ontwikkeling en vrijheid
voor allen naar voren zullen komen.
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Toekomstplannen.
Marie Schmitz
Iets over mijn toekomstplannen, misschien zou dit u, lezer, interesseeren....
Toekomstplannen, wie heeft ze niet? Of meent u dat deze het privilegie der jeugd
zijn? Natuurlijk hebt u daarin gelijk, maar weet u wel hoe lang de jeugd van geest
en hart kan duren?
Terugblikken beteekent ouderdom, maar wie nog met droom en verlangen wegtuurt
in de lichte poort die toekomst heet, is nog jong, al grijzen zijn haren.
Wat de mensch van het leven verwacht, de hoogste verwerkelijking van zichzelf
- met een eenvoudig woord noemt hij het geluk, maar voor ieder heeft het een anderen
klank en ieder verwacht het in een anderen vorm. De dag van heden bracht het niet,
maar geduld, morgen zal het komen.... morgen.... Waarom zouden wij niet tot aan
den laatsten dag de volmaaktheid der vervulling verwachten?
De volmaaktheid der vervulling - Is er wel één schepsel ter wereld, dat
reikhalzender naar haar uitziet dan de kunstenaar? De natuur legde hem een taak op
die alleen met de volmaaktheid waarlijk vervuld lijkt. Welnu, hij zal haar vervullen,
zegt zijn jonge overmoed. Zijn ziel is vol van het heerlijke beeld der wereld, hij heeft
het maar kleur en klank en vorm te geven.... Maar onder zijn vingers schijnt de kleur
zijn glans te verliezen, de klank wordt dof, de vorm is onwillig. Stralend en lokkend
blijft het ideaal, maar het is ver en de worsteling
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erheen is zwaar. Zal hij het ooit bereiken? Hij wordt bedachtzamer, hij kent nu de
moeilijkheden, hij weet hoe lang de weg is, hoe doornig en vol steenen en hoe moe
de voeten kunnen zijn. Maar den moed geeft hij niet verloren, en zijn verlangen naar
de vervulling, naar de volmaakte vervulling wordt warmer en dieper. Eéns moet het
immers komen! Heden niet meer, maar morgen...
Ach lezer, er was een tijd, dat ik meende niet lang genoeg te zullen kunnen leven
om alles wat daar in de voorraadschuur van mijn hoofd lag opgetast, te kunnen
neerschrijven, er beeld en verhaal van te maken. Dat was een lijst van onderwerpen
en onderwerpjes, zonderlinger, bonter en uitgebreider dan u zich wel kunt voorstellen.
En daaglijksch kwam er bij. De kleinste indruk was voldoende voor een nieuw
denkbeeld. Een vreemde stad met nieuwe perspectieven, het zomeravondlicht langs
de gevels van oude huizen, een gezicht waarin het leven zijn teekens had geschreven,
een woord dat iemand achteloos vallen liet, een regel muziek.... In dat ééne
wonderlijke oogenblik van het contact werd het al een verhaal, of tenminste de
mogelijkheid ertoe. Gauw even opteekenen. Een enkel woord is al genoeg. Bij het
herlezen daarvan zal het beeld vanzelf weer te voorschijn komen.... Moet ik u biechten
hoeveel er van die gewichtige lijsten in den loop der tijden als waardeloos geschrapt
werd, hoeveel er bij was waarvan later het met zoo overmoedige zekerheid genoteerde
woord zelfs geen beeld meer opriep?
En geen denkbeeld was er zoo hoog of zoo diep, dat het mij afschrikte; wij kunnen
immers alles op dien leeftijd, dat wij eigenlijk nog niets kunnen! Mijn verbeelding
heeft romans gebouwd, die de wereld in verbazing zouden brengen, drama's gedicht,
die Faust naar de kroon zouden steken. Maar het geduldige papier wacht nog op hun
eerste letter. De tijd is een barmhartig en lankmoedig opruimer van wat overbodig,
onrijp en onecht
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is en de glimlach van zijn ironie om zooveel drukte voor niets ontgaat ons gelukkig
veelal.
En nu zou ik u nogal van mijn toekomsptlannen vertellen! Hecht u er nog aan, lezer,
nu u weet hoe het is gegaan met de toekomstplannen die ik ééns, lang geleden, had?
Het beste ontspringt meestal uit het toeval en dit te weten maakt afkeerig van het
berekenen van den weg. En ook, in dat eerste jonge enthousiasme vindt men alles
de moeite waard, iedere gedachte, iedere gebeurtenis, elk half ontkiemd gevoel. Later
beseft men hoe weinig er van dit alles eigenlijk maar belangrijk is en dit besef komt
niet alleen voort uit het ‘der dingen zat zijn’. De geest is gerijpt, het oog zoekt verdere
horizonnen, het verlangen wiekt uit naar gebieden, wijder dan het kleine waar elken
dag de voeten gaan.
Bij een normale ontwikkeling van mensch en wereld brengt dit geen bezwaren
mee. Integendeel. Niet alleen de geest is gerijpt, maar ook het vermogen tot uitbeelden
is grooter geworden; voor de ruimere visie, de omvattender wereldaanschouwing,
de stoutere conceptie vindt het gemakkelijker den juisten vorm.
Maar in den betrekkelijk korten tijd waarin ik den weg van jeugd-enthousiasme
tot de bezadigdheid der eerste grijze haren aflegde, hebben de dingen zich ontwikkeld
op een wijze en in een tempo, waarop niemand verdacht is geweest en waarop het
innerlijk en uiterlijk leven van de generatie, waartoe ik behoor, niet was ingesteld.
Een oorlog en een vrede met hun ingrijpende, omwentelende gevolgen, een snel
voortschrijdende techniek, een ingewikkeld samenstel van elkaar beïnvloedende
factoren hebben het aanzien der wereld gewijzigd, zoozeer, dat het voor wie zich het
bestaan van een kwart eeuw geleden voor den geest haalt, wel een nieuwe wereld
lijkt.
Met deze revolutionaire ontwikkeling van de samenleving kon de innerlijke
ontwikkeling van hen, die nu ‘van middelbaren leeftijd’ zijn, geen gelijken tred
houden. Het is
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de tragiek van deze generatie dat zij leeft in een wereld die eigenlijk haar wereld niet
meer is en dubbel treft deze tragiek den kunstenaar. Want het is altijd de wereld
waarin hij leeft, in welk harer aspecten ook, die den kunstenaar stof is voor zijn werk.
De wereld van nu is die van machtige bewegingen, van massale belangen, de wereld,
waarin het kleine leven van den enkeling almeer in dat der massa teloor gaat. Maar
den niet meer jongen kunstenaar, die is voortgekomen uit een tijd van op de spits
gedreven individualisme, wiens mentaliteit geheel op het uitbeelden van het
individueele is ingesteld, zal het, zelfs al zou hij dit met heel zijn hart en verstand
verlangen, niet gegeven zijn deze veranderde wereld uit te beelden. Hij zal dit moeten
overlaten aan den na hem komende, in wien het persoonlijk bewustzijn door het
gemeenschapsbewustzijn is verdrongen. Hèm verwijzen zijn aanleg en afkomst naar
wat voorbij is. Maar tegen het perspectief van het huidige wereldbeeld is dit voorbije
hem onbelangrijk geworden. Wie den storm over Europa heeft gezien en gehoord
kan geen Hollandsch binnenhuisje meer schilderen. Doet hij 't toch omdat de vogel
nu eenmaal zingen moet en niet anders zingen kan dan zooals hij gebekt is, dan blijft
toch zijn hart onbevredigd daaronder.
Lezer, ik heb u misleid toen ik u voorspiegelde u iets te zullen vertellen van mijn
toekomstplannen. Ik heb ze niet en waarom ik ze niet kàn hebben kan u na het
voorgaande duidelijk zijn. Maar dit beteekent niet dat ik daarom van de toekomst
niets verwachten of verlangen zou voor de taak, die ik nog altijd niet heb vervuld.
Toekomstdróómen heb ik nog, zoo goed als in dien eersten tijd van spontaan en
argeloos opgaan naar het verre doel. Deze toekomstdroom: eens te mogen geven een
werk, waarin noch een gisteren, noch een heden of een morgen zich zal weerspiegelen,
maar waarin de wentelingen van heden, morgen en gisteren zullen zijn opgelost
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DE BRUID

Weleer
In tranen zwom mama. Het ging gebeuren!
Haar dochter was niet van haar los te scheuren.
Heb je het vlugzout? Kind je staat te beven!
Geen wonder ook! 't Is een besluit voor 't leven!
Papa, haast sprakeloos van zorg en smart
Drukt nog den bruidegom van alles op het hart.
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Nou
Vergeet dus niet; morgen om elf uur trouwen.
't Zou iets voor jou zijn, dat niet te onthouen.
Wij laten even goed elkander vrij; en
Als het ons niet bevalt, dan ijskoud scheien
Zorg jij maar dat 'k mij nooit hoef te verminderen.
En - maar dat spreekt van zelf - ik wil geen kinderen.
CORNELIS VETH
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tot iets, dat zoozeer van alle tijden is, dat het door allen gelijkelijk zal worden verstaan.
En wanneer ik hier nog bijvoeg, dat ik dit voor alle kunst het hoogste criterium
acht - immers: niet dat wat een bepaalden tijd weerspiegelt, doch alleen wat in de
sfeer van het tijdlooze staat kan blijvende waarde hebben - dan kan dit u het bewijs
zijn, dat men met de onbezonnenheid der jeugd nog niet altijd de stoutmoedigheid
der verlangens aflegt.

Bibliografie
Publiceerde, behalve een groot aantal bijdragen in verschillende tijdschriften,
een bundel ‘Verzen’
‘Het duurzame Geluk’
‘Marietje’
‘De donkere Tocht’
‘Barendje’
‘Droomenland’
‘Moeders’
‘De open Tuin’
‘Het groote Heimwee’
‘Aan het Overzetveer’
en vele gebundelde novellen en korte verhalen.
Litteraire critiek in ‘Den gulden Winckel’, ‘Onze Eeuw’† en ‘Nieuwe Rotterdamsche
Courant’.
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J.J.Ph. Beernink (Johan van Vorden)
1. Wordt beantwoord onder 5.
2, 3 en 4. Afdoening van deze vragen lijkt mij meer geëigend voor schrijvers met
een omvangrijker oeuvre.
5. Deze vraag kan een min of meer hartstochtelijke beantwoording uitlokken. Veel
ouderen (ook onder de publicisten) voelen het woord ‘modern’ als een zweepslag
op de huid. Het wekt bij hen associaties van allerlei vreemdsoortige eigengereidheden,
onbesuisdheden, bandeloosheden en andere uitwassen van krachtsoverschatting. Ook
houdt het gebruik van dat woord naar hun begrip automatisch een verguizing in van
een vorig tijdperk, waarin zij zich uitstekend hebben thuisgevoeld. Die opvatting is
niet altijd onjuist. Het woord ligt bij uitstek den ultra's gemakkelijk in den mond.
Het had daarom rustiger en minder prikkelend geklonken, als men gevraagd had:
Hoe denkt U over onzen tegenwoordigen tijd?
Maar dan nog. ‘Hoe denkt U over onzen tegenwoordigen tijd?’ De vraag kraakt.
Er hoort naar mijn gevoelen eenige vrijpostigheid toe ze in allen ernst en met begrip
voor de volle draagwijdte ervan in het openbaar te stellen. Vraag dan niet waar iemand
den moed vandaan dient te halen om haar op soortgelijke manier te beantwoorden.
Wetenschappelijk beschouwd is ze zeker onbeantwoordbaar. Aanwending van
wetenschappelijke methoden eischt inzicht en bezonkenheid van oordeel. En daar
wij in den aanvang van een tijdsgewricht leven, waarvan geen enkel historisch
precedent bestaat, kan van geen sterve-
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ling ter wereld verwacht worden, dat hij tot die bezonkenheid en dat inzicht is geraakt.
Men kan even goed 's morgens om tien uur aan iemand vragen: Hebt U vandaag naar
uw zin gewerkt? Niemand zal het vreemd vinden als zoo iemand verbaasd opkijkt.
Van den wetenschappelijk-geschoolde is een even groote verwondering tegenover
de hiergestelde vraag: Hoe denkt U over onzen modernen tijd? volkomen gewettigd.
Volgt de mogelijkheid van de afdoening der vraag in essay-vorm. Wij nemen in
het essay met een minder uiterst-nauwgezette preciseering genoegen dan in de
wetenschappelijke verhandeling. Er mag daar een zekere speling worden gelaten
voor de particuliere inzichten van den schrijver. Doch persoonlijk meen ik, dat ook
voor het gebruik van dien vorm voor dit onderwerp de tijd nog niet rijp is en het
uitzicht nog te veel belemmerd. Ik kreeg dezer dagen een geschrift van Christiansen
in handen: Het aspect van onzen tijd. Het is een werk dat op waardeering aanspraak
maakt. Christiansen is een schrijver met een ontwikkeld opmerkings- en
combinatievermogen en met een scherpe en veelal zuivere intuïtie. Maar wat is het
geval? Hij maakt een indeeling in tijdvakken, die hij eergisteren, gisteren, heden en
morgen noemt. In eergisteren en gisteren kan men hem uitstekend volgen. Over
vandaag kan men met hem van meening verschillen. Maar in zijn behandeling van
morgen raakt hij kennelijk op glad ijs. Het lezen van Christiansens werk heeft mij
in mijn meening versterkt, dat zelfs aan een gebruik van den essay-vorm nog te veel
beletsels in den weg liggen.
Blijft de roman. Hier wordt het pantser belangrijk minder hinderlijk. In het kader
van den roman vindt een botsing van min of meer willekeurige gebeurtenissen plaats,
van meeningen en gevoelens van onderscheiden personen. De schrijver hoeft daar
zijn persoonlijk fiat niet op te geven (al zijn er onder het lezend publiek en ook onder
sterk subjectief ingestelde roman-recensenten
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altijd nog velen, die dat meenen en eischen). Roman-individuen leven hun eigen
leven en zijn maar objecten. Zij verkondigen in het openbaar de meeningen, die zij
ieder voor zichzelf de juiste achten. Zij leggen hun onderling afwijkende gevoelens
bloot voor elken lezer, die er kennis van wil nemen. Roman-individuen zijn maar
‘gewone menschen’, zooals zij zich bij millioenen in de maatschappij bewegen. Van
wie geen dusdanige verantwoording hunner geopenbaarde meeningen of gevoelens
wordt verlangd, dat die ook maar in de verste verte den toets der redelijke of
wetenschappelijke kritiek zou behoeven te kunnen doorstaan.
Er is nog een bijkomstig, maar niet onbelangrijk voordeel aan het kiezen van den
roman-vorm voor dit complex van hedendaagsche problemen verbonden. Lezers van
wetenschappelijke geschriften en essays voelen zich binnen de eigen tijdruimte steeds
eenigzins georiënteerd, ook al brengen zij het niet tot een naar alle kanten vastgelegd
oordeel. Met den roman wordt een ander deel van het publiek bereikt. Een publiek,
dat in het algemeen aan een dergelijke zelf-oriënteering niet gewoon is. Er zijn daar
wellicht menschen onder, die het lezen van een tijdroman tot zelfstandig nadenken
brengt.
U merkt op, dat ik Uw vraag eigenlijk niet beantwoord. Dat is wel zoo; ik verklaar
mij daartoe ook in den vorm, dien U er aan geeft - dien van het schriftelijk interview
- onbevoegd. Het oogenblik voor het openlijk uitspreken van een oordeel is nog niet
gekomen. Wij leven in een tijdperk, waarin het voorloopig aan alle kanten nog
rammelt en rommelt; meeningen en gevoelens van geheele volksmassa's wijzigen
zich bij den dag. Aan iemand, die zich daarover een weldoordacht oordeel zou willen
vormen, past maar een enkele houding: wachten! Dit afwachten hoeft daarom nog
niet inactief te zijn. Haar vorm naar buiten vindt deze houding echter noch in het
wetenschappelijk geschrift, noch in het essay, noch in het interview. Maar in den
roman.
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Uit deze overwegingen kwamen ‘Alex' Vrouwen’ en ‘Maja’ voort. Men noemt ze
wel cerebraal en cynisch geschreven. Ik kan er natuurlijk geen bezwaar tegen maken,
dat dat gezegd wordt. De een ziet in ‘moderne’ (ik wil nu Uw woord gebruiken)
verschijningen engelen, terwijl een ander ze voor spoken verslijt. Ook daar is
vanzelfsprekend geen ontkomen aan. Maar dit zijn bijkomstige omstandigheden.
Hoofdzaak is dat er nagedacht wordt over het heden, waarin wij leven. Zelfs al komt
men daarbij niet tot het ‘eindresultaat’, dat voorbarige of op catalogiseering bedachte
menschen altijd weer instantelijk willen zien vastgesteld.
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Victor E. van Vriesland
Het beantwoorden van de vijf vragen, die in de circulaire van de
boekenweekcommissie worden gesteld, beteekent hetzelfde tegemoetkomen aan een
bepaald soort onbescheiden nieuwsgierigheid naar de persoonlijke aangelegenheden
van een auteur, als het geven van een interview. Het beteekent, met niet-litteraire
middelen belangstelling vragen van het deel van het publiek, dat uit zuiver litteraire
overwegingen geen belangstelling voor ons werk pleegt te hebben.
Een hooghartig zwijgen op dergelijke vragen houdt echter een inconsequentie in.
Van het oogenblik af, dat men tot het uitgeven van een boek besluit, heeft men zich
immers reeds op het hellend vlak begeven. Met het feit toch der publicatie, met de
daaruit volgende uitgeverspropaganda, het rondzenden van recensie-exemplaren etc.,
bedoelt men niets anders dan door dat zelfde publiek te worden gelezen, en liefst
door een zoo groot mogelijk aantal lezers. Zelfs wanneer men van de meening uitgaat,
slechts door een kleine categorie van belangstellenden te zullen worden verstaan,
wenscht men voor zijn uitgave een zoo ruim mogelijk debiet, niet alleen om
financieele redenen, maar ook omdat dat beperkte aantal lezers, voor wie men meent
geschreven te hebben, onder de groote massa verspreid zit en uitsluitend door deze
heen te bereiken is. De auteur die hoopt of vreest, niet dan door één op de tien lezers
gewaardeerd of werkelijk goed begrepen te zullen worden, moet wel wenschen, dat
die tien lezers allen zijn werk onder oogen krijgen, opdat het
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dien eenen niet voorbijga. Er is dan ook niet de minste reden, aan enquête's als deze
geen deel te nemen, mits men maar zonder zelfverblinding erkent, dat de eenige zin
hiervan in ijdelheid is gelegen, en dat men aandacht voor litteraire kunst vraagt van
een publiek, dat helaas uit zichzelf die aandacht niet heeft.
Dit moest mij van het hart, eer ik tot de beantwoording der mij gestelde vragen
overga.
*

**

1. Op de eerste vraag zou het eigenlijk gepast zijn, met een plechtstatig gezicht te
antwoorden: ‘uit diepen aandrang’, ‘omdat ik niet anders kòn’ e.d. Maar dit geldt
zoo klaarblijkelijk voor èlk boek, dat het drukken waard is, dat ik er mij met deze
banaliteit niet van af wil maken. Vele prachtige boeken zijn uit puur geldgebrek
geschreven, terwijl toch voor den auteur die bedoelde innerlijke noodzaak onder het
schrijven ontstond. Men moet dus onderscheiden tusschen aanleiding, drijfveer,
beweegreden aan den eenen kant, en aan den anderen kant de diepere oorzaak, die
altijd het scheppend kunstenaarschap is.
Mijn eerst gepubliceerde werkje was een essay, en zonder hier in de bekende
strijdvraag te willen treden, of en in hoever de essay als een vorm van kunst is te
beschouwen, meen ik voor mij ten deze gerust alle hoogere motieven van
scheppingsdrang te mogen uitschakelen. Waarmede ik niet zeggen wil, - en hier kom
ik gaarne met mezelf in tegenspraak - dat het beter ongeschreven had kunnen blijven.
Mijn in 1915 verschenen brochure, herdruk van een in 1914 gepubliceerd en, naar
ik meen, in 1912 geschreven Nieuwe Gids-opstel, behandelde het probleem van de
Joden in de moderne letterkunde, en de aanleiding daartoe vond ik in de uitvoerige
debatten en polemieken, die het tijdschrift ‘Die Kunstwart’ aan een onderzoek van
hetzelfde vraagstuk had gewijd. Mijn boekje deed nogal
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wat stof opwaaien, en hoewel het op vele manieren te leerstellig was en ik het uiteraard
thans anders zou schrijven, kan ik mij in hoofdzaak nog wel met de strekking
vereenigen, en heb ik er nog steeds geen spijt van, als eerste in Holland deze
belangwekkende kwestie aan de orde te hebben gesteld.
*

**

2. Mijn voorliefde heeft altijd datgene, dat ik het laatst heb geschreven, en deze
voorliefde duurt van een tot drie dagen, waarna mijn belangstelling in die richting
is uitgeput. Daarna heeft dan mijn voorliefde het boek, dat ik onderhanden heb, vooral
wanneer dit gepaard gaat met het vage en onberedeneerde vermoeden, dat het nooit
af zal komen. Als ik bij mezelf een preferentie moet ontdekken voor een der door
mij gepubliceerde boeken, dan meen ik, zij het aarzelend, den roman ‘Het Afscheid
van de wereld in drie dagen’ te kunnen noemen, omdat ik daar, met tusschenpoozen
natuurlijk, zes jaar aan heb gewerkt. Een gedicht kan in zes minuten ontstaan. Het
is dan ook niet zoozeer een letterkundigen voorkeur, dien ik voor dien roman koester,
dan wel een soort ongeloovig-verbaasde eerbied voor de hoeveelheid arbeid, die er
in is gaan zitten.
*

**

3. Het antwoord op de derde vraag sluit op gelukkige wijze bij het onmiddellijk
voorafgaande aan. Mijn grootste liefhebberij is nietsdoen. Luieren. De schaamtelooze
huichelaars, die van zichzelf iets anders beweren, zouden tot straf verdienen, dat die
bewering waar was.
Alleen luierend ben ik productief, alleen luierend wordt in mij voorbereid, wat ik
een blauwen Maandag opschrijf en een nog blauweren Maandag publiceer.
Het zou prettig zijn als ik nu verder van schaken, brid-
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gen, hengelen of postzegelverzamelen kon vertellen, maar dergelijke schilderachtige
en tot dankbare anecdoten leidende liefhebberijen houd ik er tot mijn spijt niet op
na. Moet ik nu voorts passenden en leerzamen kout met vrienden bezingen? moet ik
mezelf aan de kaak stellen door schroomvallig te bekennen, dat ik er van houd,
lokaliteiten te betreden waar ‘vergunning’ is? Moet ik het hebben over dansen en
ander lichtzinnig, voor mijn jaren te weinig ernstig vermaak? Ik meen de taak, mijn
roep bij de beminnelijke lezeres te schokken, met gerusthied aan mijn vele
onbaatzuchtige vrienden te kunnen overlaten. Liever wil ik bij welmeenende personen
een goede beurt maken door naar waarheid te verklaren, dat ik elke vrije minuut van
mijn leven lezende doorbreng. Ik heb mij laten vertellen dat dit den gemiddelden
vaderlander, die zulke bezigheid alleen bij uitzondering en voor zijn goed-fatsoen
verricht, imponeert, en haast mij, zijn achting te verdienen nu ik daar eens ongezocht
aanspraak op kan maken.
*

**

4. Hier moet ik naar de bekende ministerieele terminologie grijpen: het antwoord op
de vierde vraag luidt ontkennend. Tallooze malen in mijn leven heb ik mij, bij
gelegenheden als deze, door een misplaatst optimisme ertoe laten verleiden, ‘in
voorbereiding’ zijnde boeken aan te kondigen over Goethe's natuuropvatting, over
Valéry, voorts bundels essays, nieuwe verzenbundels, een nieuwen roman. Het
treurige resultaat was, dat ik nooit een kennis op straat of in de tram kon tegenkomen,
waar, wanneer en bij welke gelegenheid ook, of ik werd het slachtoffer van een
belangstellend informeeren, dat mij de ontmoeting door zelfverwijt vergalde en mij
eraan herinnerde, dat ik eigenlijk thuis hoorde te zitten. Daarom.
Op de vierde vraag moet het antwoord ontkennend luiden.
***
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5. Ik denk niet over onzen modernen tijd. Tot zooiets vindt men in onzen modernen
tijd geen tijd.

Bibliographie
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De Cultureele Noodtoestand van het
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1920

Herman Hana geschetst in zijn beteekenis
als schakel naar een nieuwen tijd

1925

Der Verlorene Sohn (drama)

1926

Het Afscheid van de Wereld in drie
Dagen (roman)
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Hoe mijn eerste boek ontstond
Constant van Wessem
Iedere schrijver kent de sensatie: hoe een onderwerp zich aan hem vasthecht. Hij kan
het uitstellen, jaren zelfs, maar het nimmer vergeten. Een van zulke onderwerpen
was voor mij de romantische figuur van Liszt.
Hoe komt men aan een onderwerp? Waarom fascineerde mij juist Liszt? Er waren
grootere musici dan hij en wier levens zelfs aantrekkelijker konden schijnen. Het
was de allure, die boeide. Ik vond deze allure, waardoor zich soms het geheele wezen
van een mensch onthult, op een Fransch plaatje, Liszt voorstellend, een gravinnetje
aan het hart drukkend, onder den uitroep: ‘Je crois en Dieu, puisque je vous aime’.
Het was allang geleden, maar ik zag opeens Liszt, dien ik nooit had kunnen zien uit
portretten met het eerwaardige grijze haar en de oude vrouwentrekken. Ik kende
uitsluitend de Duitsche opvatting van Liszt, de verburgerlijkte en geïdealiseerde
‘heros’ van Deutschtum en deugd en was in de boeken van Duitsche schrijvers over
hem blijven steken, die ik onleesbaar vond en eigenwijs. Ik verlangde een boek, dat
uit zou drukken wat deze regel en dit plaatje uitdrukten. Het niet vindend besloot ik
het zelf te schrijven. Zooals wij dit meer doen, trouwens.
Was dit Liszt, zooals ik hem mij voorstelde? Waarschijnlijk was het een Liszt.
Het verschil tusschen den biograaf-historicus en den biograaf-dichter is precies, dat
de laatste meer om ‘juistheid’ dan om ‘waarheid’ geeft. Hij beoogt geen
standaard-figuur van Liszt, van het tijdelijk-menschelijke losgemaakt en geschikt
om als monument
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op de pleinen der openbaarheid te worden neergezet. Hem trekken juist de variaties
in het menschelijke aan en hij schept dat menschelijke om tot zijn droom: ‘Je crois
en Dieu, puisque je vous aime’. Menschelijk, al te menschelijk.
‘Liszt, romantische jaren van een pianist’, bij Leiter Nijpels te Maastricht
verschenen, verleden najaar, is mijn eerste boek, ondanks het feit, dat ik er voor dien
reeds een achttal had gepubliceerd. Maar het was langen tijd ongeschreven en alleen
gedroomd gebleven, ik had er veel aan gedacht, er veel aan gefantaseerd en ik wilde
het langen tijd niet noteeren uit vrees van het te verliezen. In 1927 begon ik er toch
aan. Het ontstond en marge van een ander boek, dat ik voor een serie biographieën
van musici schreef, een biographie van Liszt. Maar het boek, dat ik schrijven wilde
was een roman van Liszt.
Het is dan ook geschreven volgens de methoden van den romancier. Een criticus
heeft de opmerking gemaakt, dat in een groot deel van mijn boek Liszt zelf zoek
was. Maar waar de biograaf zich vooral een beeld van de figuur zoekt te
reconstrueeren door de faits et gestes, de feitelijkheden van deze figuur, volgt de
romancier verschillende methoden, naar de geaardheid van de persoonlijkheid, die
hij beschrijft. Mij leek juist naar zijn geaardheid de figuur van Liszt het best levend
te maken door een soort coulissen- en figuren-spel met en rondom hem. De levendigste
kleuren geven aan een persoonlijkheid van Liszt juist de zijlichten die op zijn
persoonlijkheid vallen, zijn tijd, zijn vrienden, zelfs zijn afwezigheid. Een gesprek
uit een bepaald milieu, zelfs al handelt dit gesprek nergens over Liszt is typeerender
vaak voor het leven van de figuur dan zijn eigen woorden; en het beeld in anderer
oogen is soms treffender juist dan wat zich op de feitelijkheden steunt, die door
documenten verdedigd en verantwoord kunnen worden. Zelfs met de uitvoerigste
documentatie bereikt men geen ‘leven’. Het document, waar ik het een enkele maal
te pas bracht, vervult in het geheel
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van mijn werk dan ook geen andere rol dan die van een toets, een kleur. Maar - ik
heb daar vele documenten op moeten nalezen.
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Moderne Fransche musici (1928); Het musiceeren en concerteeren
(1929).
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Roger Martin du Gard. vertaling (1929); Lessen in charleston, roman
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vertaling (1932); De ijzeren Maarschalk: het leven van Daendels,
roman-biographie (1932).
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Over ‘De lichte nacht’ en wat daarmee samenhangt
Wilma
Vrijwilligers voor!
Want alleen met vrijwilligers kan men in het leven iets beginnen en op overwinning
hopen, als er zwaar gestreden moet worden.
Geen enkel voordeel dat men behaalt met afgedwongen diensten, geeft echte
levenswinst.
Die de oogen open heeft kan dat telkens en op elk terrein waarnemen.
De schijn-overwinning slaat uiteindelijk als zedelijke en geestelijke nederlaag
terug op den overwinnaar.
Maar wat door vrijwilligers gewonnen wordt!!
- Want alleen een vrijwilliger is in staat een eerlijk offer te brengen. Al het andere,
dat den naam van offer meent te mogen dragen, is nièt anders dan diefstal aan het
leven.
Het waarachtige offer stijgt als een vlam omhoog naar God en keert als zegen
terug naar de menschen; - of, het valt als een kiemkrachtig zaad in den grond en sterft
om op te staan en vrucht te dragen, dertig- zestig- honderdvoud.
Vrijwilligers voor!
Want ook God kan in zijn dienst alleen vrijwilligers gebruiken!
En nu ben ik meteen bij het antwoord op de vraag, die mij gesteld werd, of ik ook
voor een van mijn werken een bijzonderen voorkeur had.
Eigenlijk kan ik niet spreken van voorkeur; wel staat het eene boek mij persoonlijk
nader dan het andere.
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Het naaste staat mij dan: ‘De lichte Nacht’, dat eigenlijk een uitbreiding naar het
leven is, van ‘Die vrijwillig dragen’, of, zooals de oorspronkelijke titel luidde: ‘Gods
Vrijwilligers.’
Een oproep tot vrijwilligerschap beteekent altijd, dat er een zware strijd gestreden
moet worden.
Deze wereld is niet anders dan een groot strijdperk. Zelfs het hartverscheurende
lijden in de wereld is een vorm van strijd, die gewonnen moet worden. We zijn er
midden in; het is in onzen tijd nauwelijks meer mogelijk er zich aan te onttrekken,
we moeten ondergaan als we, als dienstplichtige soldaten naar het front gedreven
worden, of als hulpelooze slachtoffers in doffe berusting het lijden over ons heen
laten gaan. We moeten dappere menschen worden!
Het klinkt misschien wat zonderling, dat ik, als antimilitarist soldaten- termen
gebruik om uit te drukken wat eigenlijk de groote spil is, waar alles in Gods wereld
om draait. Toch is het niet zoo zonderling als het lijkt. Dapperheid mag nooit
onderschat worden, ook niet de dapperheid van den soldaat.
‘Vrees niet!’.... zegt Christus.... er is reden om te vreezen! Alleen een vrijwilliger
kan een waarachtig dapper mensch zijn, daar geen zucht tot zelfbehoud, geen
wraakgevoel omdat hij den broeder naast zich ziet vallen, hem tot moedig strijden
helpt, maar alleen de goede zaak, waarvoor hij als 't noodig is, het eigen leven gaarne
geeft.
Maar nu, een vrijwilliger in Gods wereld, een volgeling van Christus, de groote
Vrijwilliger! Zie, in deze wereld vol armen en zwakken en verminkten, van ontaarden
en van menschen, die eigenlijk nooit een levenskans hebben gehad, in deze wereld
vol daemonische invloeden, die zich ook in de schoone natuur laten gelden, is ruimte
voor vrijwilligers.
God zelf komt met zijn oproep, en die geldt nu niet alleen de sterken, maar ook,
en misschien juist de zwakken en armen en ontaarden, de levensverminkten, omdat
zij het
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dichtst bij het verwarrende en verwoestende, bij den chaos staan, midden in het heetst
van den strijd; want het is immers Gods groote arbeid in deze wereld het verwarrende
en verwoestende om te zetten in orde, haat in liefde, tot het alles een groote harmonie
wordt.
Heel ‘De lichte Nacht’ is vol van deze armen en ontredderden, vol van de
verwording ook in de natuur.
Ik denk aan den blinden Herman, aan Jimmie en aan Daan, aan Vriendje en aan
Ditje, die allen een werkelijkheid tot achtergrond hebben; ik weet, dat ik ze elken
dag weer zou kunnen ontmoeten. Ditje, met haar onbeschutte levenshofje vlak aan
den straatweg, waar iedere onverschillige voorbijganger zijn zware voeten in kan
zetten en er zijn bloemen plukken, om het dan achteloos te laten voor wat het is! En
de blinde, met zijn scherp gehoor voor al de kreten, die van de aarde opstijgen, maar
die ten slotte dwars door de negatie heen zijn God weer vindt!
En Daan met zijn verloren leven!
Door de zending van den Zoon staat God midden in den chaos, midden tusschen
deze hulpeloozen en ontredderden en Hij legt ieder, die nog strijden kan de hand op
den schouder en roept hem tot het vrijwilligerschap, dat is tot het staan op zijn
moeielijke post, om het leven, zìjn leven in handen te nemen en het op te heffen naar
God, om overal, wààr hij het ontmoet, te strijden tegen het verwarrende en
verwoestende, in Gods naam, tot er orde, harmonie is gekomen, liefde in plaats van
haat.
Een levensvrijwilliger op zìjn post van vertrouwen, al stond hij ook aan den rand
van den volkomen chaos, is een mensch van God, en kòmt tot de orde, tot de liefde.
Niemand behoeft te denken, dat hij te zwak, te ellendig, te ver weg is, buiten de
menschen. De vrijwilliger is ingeschakeld, is mensch, is medestrijder, vol-waardig.
Het leven heeft mij met heel wat lijders en strijders in aanraking gebracht, en ik
weet dat er velen zijn, die zoo hun arme leven in handen genomen hebben en
opgeheven naar God.
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Het is mijn diepe overtuiging, dat elke overwinning op een bepaald punt behaald aan
de heele linie ten goede komt, en dat de overwinning zich eindelijk uit zal strekken
ook over het verwordene in de natuur.
De oproep tot het vrijwilligerschap is ten slotte een genade, waarop wij, misschien
bevend, en soms weer terugdeinzend voor de zwaarte van den strijd, toch telkens
opnieuw met blijdschap ons antwoord geven.
Iemand zond mij op het laatste Kerstfeest een groet in de woorden van Christian
Morgenstern:
‘Und so werde ich immer im Leben stehen,
Ein Ohr an die Menschen
dahingegeben,
im andern
deine unsterblichen Lieder,
Ewiges Werden. -’

Neen,.... dichterbij, veel dichterbij, dan deze laatste regel ons doet vermoeden, klinken
de liederen.
Zoo dicht bij, dat de armste en ellendigste ze kan hooren.
‘Alzoo lief heeft God de wereld gehad’.... dat is het schoonste!
Het is, als we goed luisteren, genoeg om den strijd vol te kunnen houden tot het
einde toe.
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De put der vergetelheid.
Alie van Wijhe-Smeding
Er is een diepe put, een put van eeuwen-her.
Grijs en verweerd is hij en nochtans onverwoestbaar.
Elk jaar maakte hem dieper en holler.
Nu is hij een onpeilbare afgrond geworden, midden in een chaotisch-bonte
samenleving.
En zijn naam is Vergetelheid.
Breed grenst de groene hof van de letterkunde aan die sinistere put. En men hoort
in deze dicht-bevolkte hof, bij dag en bij nacht, plons na plons - dat zijn de vergeten
boeken, die zwaar en licht afdrijven naar de grauwe put.
Plemp, plomp, rrtss....
Hoort U?
De uit-een gereten boeken zuchten zwaar.
Er komt, op een ondoorgrondelijke manier, een gedachte naar U toe, een zin, een
klein fragment.... En gij bezint U en mompelt: ‘Van wie....?, van waar?, waarvoor?’
Maar Vergetelheid kàn nièt spreken.
Ik-zelf klopte zoo vaak tevergeefs bij haar aan.
Naar de Vergetelheid is ook mijn eerste boek afgedreven.
***
En thans, mijne Heeren, vraagt U mij, hoe ik tot het schrijven van mijn eerste boek
gekomen ben! Voorzeker een penibele vraag, mijne Heeren.
Ik zou U graag in alle nederigheid willen vragen - men vraagt zooiets alleen, als
men heel, héel nederig is! - weet U nog iets van dit mijn eerste boek? Sterker, hebt
U er
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ooit-of-te-immer het minste of geringste van gehoord? De titel bijvoorbeeld?
Nog sterker: ik voel er veel voor, om bij deze gelegenheid - in alle ernst - een
prijsvraag uit te schrijven, een prijsvraag met.... bekroningen!
Zie, hiér is dezelve!
Wie van de lezers, de lezeressen, weet de titel nog van mijn eerste boek? Wie....
heeft het gelezen?
Ai, ik bid U, haal mijn boek s.v.p. uit de diepe put der vergetelheid!!
Degenen, die mij de titel en.... iets van de inhoud kunnen opgeven, zal ik in de
een of andere.... serieuze vorm, een bewijs van mijn erkentelijkheid verstrekken.
Mijn adres is: Alie van Wijhe-Smeding, Venediën 7, Purmerend.
Ja, werkelijk waar, het ìs mij èrnst!
***
Tot het schrijven van mijn eerste boek ben ik gekomen door - de stilte.
Zeker, het was destijds dood-stil in mijn leven. Mijn leven was destijds ‘vel over
been.’ En ik wou voor mijzelf en voor andere ‘magere’ levens iets schrijven, dat
troost, warmte en bevrediging zou schenken.
De zon scheen, de zoele winden aaiden langs groene dreven en weidsche
bloemenvelden - ìk schreef. De lente werd wakker, de zomer sliep in - ìk schreef.
Ik schreef over een goed oud visschertje, over zijn geloof, zijn gezin, ‘zijn’ zee.
Zonen en dochteren moest hij hebben, en hij gewon dezelve.
Aan een van deze dochteren haperde echter iets! Zij werd - door een zeer
dogmatische weegschaal - gewogen en ‘te licht’ bevonden, en zij dreef met troost,
warmte en bevrediging, naar de put der vergetelheid toe!
***
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‘Een voorliefde....?’
Ik heb de laatste tijd telkens een voorliefde voor mijn laatst-verschenen boek. Daar
heb ik reden toe natuurlijk, en die reden wil ik U gaarne ‘ontvouwen’.
Er zijn in deze woelige tijden altijd een paar mijnheeren op de been, die er pleizier
in hebben mijn papieren kinderen te molesteeren.
Nee, namen noem ik liever niet. Laten wij zeggen een zekere mijnheer Maurits
X., dan denken wij niet aan iets bepaalds.
Voornoemde Maurits X. viel in een ‘recensie’ (in een bekend blad, laten wij zeggen
in het A.H., dan hebben wij geen bepaalde krant op het oog), ook mijn voorlaatste
kind aan, (misschien herinnert U zich nog iets van haar? ‘De Domineesvrouw van
Blankenheim’), hij trachtte dit kind de haren uit te rukken, hij wou haar de oogen
uitkrabben, daarbij bleek hij dermate vroom te zijn, dat hij de naam van God maar
liever ongenoemd liet.
Dan is er nog een essay-mijnheer. Hij schreef een roman met zoo'n vreemde
buitenlandsche titel, dat de man Siemen Otje het niet uit de bibliotheek durft halen!
En Amerika heeft hij afgewezen, het staat gedrukt!, (ik heb het zelf gelezen in een
boekje, waarin hij zijn minachting uitte over een dominé, wiens hemdroksmouwen
bij ongeluk een eindje uit zijn jasmouwen staken, dat gaf zijn geloof een andere
richting, toen nam hij afscheid van domineesland), voor Amerika is dat ook geen
kleinigheid: het eene ongeluk volgt op het andere!, eerst is dat landje drooggelegd,
en toen werd het afgewezen door een essay-mijnheer. Deze essay-mijnheer viel óok
op dat kind van mij aan, en hij glom daarbij van wreed genoegen en hij smakte al
bij voorbaat.
Maar ik waakte voor mijn kind!
Ik heb het een zilveren harnas aangetrokken. Het harnas van wijlen St. Jeanne
d'Arc: ‘Dieu premier servi!’ En zij is veilig door de aanslag van deze bijterige essayist
heengekomen.
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Nu gaat mijn voorliefde weer uit naar Harlekijntje, mijn laatst verschenen boek.
Ik schreef het op verzoek van een Moeder, en het is ook vóor alles, een boek voor
Moeders. En het ‘Harlekijntje’ op de bandomslag is werkelijk het portret van het
jongetje uit Clauberg-Terzande, en Clauberg-Terzande is werkelijk een stukje
Nieuwveen.
Harlekijntje is mijn doode - pas-geboren vriendje, mijn vriendje die zoo'n moedige
kleine kerel, zoo'n held is, held zonder film-glorie, held zonder film-sentimentaliteit.
Toen ‘Harlekijntje’.... de wereld zou ingaan, zei een man van de krant - niet de
krantbezorger: ‘Zet Uw paraplu al-vast maar op, er zal wel weer een buitje loskomen,
ik zie al een paar kleine donderkoppen.’
Welnu, ik sta paraat!
***
‘Liefhebberijen....?!’
Ik heb gezocht en weer gezocht, ik heb alle laden en vakjes en kastplanken
onderst-boven gehaald - en niets gevonden. Daar ben ik werkelijk verlegen mee. Wat
zullen de kleine donderkopjes daar om grinniken!
***
‘Toekomstplannen?’
Ik zal gráag schrijven zoo lang ik kan, en ik wil heel graag zoo lang ik leef de
vrouw van mijn man zijn. Niets bijzonder.... Integendeel!
***
Hoe ik over deze moderne tijd denk?
Wel, mijne Heeren, is er nog iets anders in onze moderne tijd dan.... malaise?
Malaise in de godsdienst, in de liefde-over-het-algemeen.
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(U moet er eens op letten: liefde schrijft men tegenwoordig tusschen
aanhalingsteekens!) Malaise in de harten en in het geld! Ik bezit éen effect, zegge
éen, dat stond op 900 en is gedaald op 67.
En denk nu niet, dat dit een zachte wenk is, geacht publiek, om bij U in het beklag
te komen, om mijn werk naar voren te brengen, om door U gekocht te worden.
Absoluut niet.
Maar, natuurlijk zal ik het prettig vinden als U er voor zorgt dat Harlekijntje
spoedig een tweede druk beleeft!

Bibliographisch overzicht van mijn voornaamste werk.
1. Het ongenoemde boek, in het jaar onzes Heeren 1917.
2. Menschen uit 'n stil stadje, 1918/'19. Een roman, die bij nader inzien geen roman
was.
3. Sterke Webben, 1920/'21. Een Calvinistische roman over Enkhuizen, waarvan
nog vijf Kilo ongedrukte copie op mijn zolder ligt. Ik heb zoo'n stille hoop, dat
dit later in een museum in een nette vitrine komt.
4. Achter het anker, 1922/'23. Een roman van schippersleven die de heeren
recensenten om het zeerst prezen, maar die slechts door weinig menschen
gekocht werd.
5. Het wazige land, 1924. Een boek, waar ‘brave’ mijnheeren en steil gejuffrouwte
in het stille stadje Enkhuizen de neus voor optrokken en dat aldaar mijn goeie
naam aantastte: een roman over een ongehuwde moeder, een onnet onderwerp.
6. Duivelsnaaigaren, 1925. Biecht van een vrouw, wier leven ‘vel over been’ was.
7. Het Prinsesje van het groene Eiland, 1926. Een tooneelstuk hetwelk mij bijna
een vechtpartij bezorgde met een manhaftige Markervrouw, die Engelsch spreekt,
zich poedert, de literatuur bijhoudt, en die veel te veel naar haar zin, op het
Prinsesje lijkt.
8. De Zondaar, 1923-'27. Een boek, waarvan ik onderstellen mag, dat het nog niet
in de put der vergetelheid is.
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9. Tijne van Hilletje, 1927-'28. Hetwelk genade vond in elk's oogen.
10. De Ontmoetingen van Rieuwertje Brand, 1928/'29. Mijn eerste boek geschreven
in de grijze Nieuwveensche Pastorie, en dat derhalve door velen te vroom
gevonden werd.
11. De Domineesvrouw van Blankenheim, 1929/'30. Het boek dat mij het dichtst
aan het hart ligt.
12. Grillige Schaduwen, 1930. Enkhuizer Spookgeschiedenissen.
13. In de Witte Stilte, 1930. Twee Overijselsche Kerstvertellingen.
14. Harlekijntje, 1931. Het boek over een jongetje, dat in niets op Jackie Coogan
leek, en toch een held was.
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Een interview met mezelf
J.P. Zoomers-Vermeer
Interviewers zijn vreeselijke menschen, lezer, zij vragen je om zoo te zeggen, ‘naar
je geloof’. Ik heb er nog nooit een bij me gehad, ik heb nog altijd den dans weten te
ontspringen. Maar waar de uitgeversbond me vroeg, mezelf een beetje in 't zonnetje
te zetten voor u - en ik blijf er alléén bij - u ziet mij niet - ik zie u niet - och, dat kon
me bekoren, de gevaarlijkheid van een vragend, nieuwsgierig gezicht bleef ver - en
een vlug bewegend potlood, dat daar gaat, als draait het rond in al onze geheimen schrijversgeheimen.
Of ik dan geen geheimen prijs te geven heb als ik met mezelf zit en ù lezer, in de
verte te woord moet staan? Ja.... zeker.... maar ik kan zoo ver gaan als ik wil en het
blijft toch anders, het blijft me zelfs vertrouwelijk, ik weet ook hoe ik mezelf
aanpakken moet en welke interviewer zou dat zoo goed weten als ik zelf? Alzoo dan:
een babbel tusschen u en mij en ik zal zoo eerlijk en zoo ver mogelijk voor u naar
voren komen. De geheimen van mijn brouwketel!!.... En ik heb ze tot nu toe zoo ver
achter slot gehouden.Hoe begon u met schrijven? Wat hebt u al geschreven? Zult u nog veel schrijven?
Is het leven zoo belangrijk dat men altijd stof tot schrijven heeft? En waar komt dat
werk eigenlijk vandaan?
Ja, lezer, veel vragen ineens, maar ik kan me begrijpen dat die vragen u
interesseeren. Ze interesseeren mezelf ook. Want niets is belangrijker voor een
schrijver dan het schrijven zelf. Waar komt het vandaan? Hoe ontstaat
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zoo'n boek? Is het er ineens - in je gedachten - komt het met brokstukken? - is er een
aanleiding waardoor een werk ontstaat? Ben je bevredigd als het werk klaar is en is
het ineens goed? Maak je wel eens iets over? Heb je altijd weer andere stof als een
werk gereed is?
Stof, lezer - Is het leven niet belangrijk genoeg? Is uw leven niet belangrijk? Het
mijne ook. Ik vind het leven van u en anderen zoo belangrijk, dat ik het zal moeten
beschrijven, mijn eigen heele leven lang. Ik zie om mij heen en er is altijd stof. Denkt
u een schilder die niet zou weten te schilderen omdat hij geen stof had, een
beeldhouwer, die niet tot een figuur kan komen, een componist, voor wien de
melodieën niet meer klinken. We hebben de snaar nu eenmaal en die moet bespeeld
worden, die bespeelt zichzelf ook, zònder dat we er wat aan kunnen doen, we moeten
eenvoudig werken, zooals ook ù werkt - mijn werk is schrijven - en daarom schrijf
ik.
Het lijkt u ondanks die verzekering toch niet zoo eenvoudig, Een boek, daar zit
heel wat aan vast en....
Is ook zoo, is ook niet zoo eenvoudig. Het houdt ons lang bezig, ligt een tijd - ook
wel tijden - te smeulen in ons voordat het vuurtje gaat branden; en dan nog.... het
vuurtje knettert, het rookt ook wel eens - we zoeken, de film gaat zich afrollen, we
kijken ernaar: is dit goed, zoo als we het willen uitbeelden.... is dit zuiver leven?...
en we kijken naar dat leven, we bestaren, wikken en wegen het, we schrijven door,
we rusten, kijken weer; voelen we ons bevredigd door wat we geschreven hebben?
We lezen over. Ja? We gaan verder. Een boek ontstaat uit overpeinsde brokstukken
van wat in ons woelt, om zoo te zeggen: van wat uit den diepen vijver van alle
menschelijke beroering in ons opwelt. - Want we zijn altijd aan 't zoeken en altijd
aan't probeeren menschelijke ontroeringen te beleven - uit dat arsenaal van allerlei
ondervindingen worstelt en borrelt iets naar boven en het moet ons bevrediging
geven, dat, wat naar boven borrelt en wat wij laten borrelen. En als we dan een
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lijvig deel hebben, dan.... dan is het er voor mij nog niet, dan is er pas een eerste
proef - en die moet herzien.... en weer herzien.... en nog eens omgedraaid en bekeken
worden. Is het zóó goed? Ben ik nù tevreden? Kan het niet meer anders.... is het zóó
zuiver; laatste vraag: moet het dan zoo zijn? En als er dan niets meer aan te doen is,
als het dan beslist zoo moet zijn.... ja, dan, lezer, is het boek voor mij geen boek
meer, maar nu is het voor mij een mensch, zijn het menschen geworden; dan zijn het
mijn vrienden, zijn het slachtoffers ook, zijn het gelukkigen, ongelukkigen, zooals
ik ze ook in de wereld heb gezien en zie.... en dan, ja, dan lezer: dan sluit ik mijn
heerlijkheid veilig weg, in de zalige overtuiging dat nog geen uitgever er aan zal
komen. Ik heb mijn schilderij! Het is goed! - en er komt nog niemand met zijn vingers
aan, ik heb het.... niemand weet het.... ik ben rijk.... ik kan mijn schilderij nog een
tijd houden. En in je boekenkast te kijken.... en daar je manuscripten te zien, het is
een fijne gewaarwording, lezer, u moet ze wel eenmaal lezen, de uitgever moet ze
eenmaal hebben, ja.... maar zoover is het nog niet; ik heb er nog twee.... drie.... er
moet er gauw een af...., maar ik ga weer werken, ik blijf voor mezelf toch twee voor.
Geen manuscripten te hebben, dat geeft me een gevoel zooals een schilder het moet
hebben, die tegen de wanden van zijn leege atelier aankijkt. Voor mij onmogelijk.
Ik kijk vaak naar mijn eigen manuscripten, waar nog de menschen voor mijzelf alleen
in zitten. Mijn zwak? Het kan wel zijn, lezer, maar ik heb het u eerlijk opgebiecht.
Als de uitgevers mij al te veel weghalen? - want het is waar, van hen is niet veel
pardon te verwachten. We moeten werken, werken, en klaar zijn op tijd. Wat zijn
uw plannen voor het volgend jaar?.... Maar ik blijf in het voren, of liever: ik ben het
tot nu toe, en het is een groot geluk voor mij dat dit zoo is.
Maar wanneer begon ik nu eigenlijk te schrijven en wat was de aanleiding daartoe?
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Och, het heeft mij altijd in het bloed gezeten. Als kind maakte ik versjes, dischte
mijzelf verhaaltjes op, ik droomde naast mijn leven altijd een ander leven, fantasieën
waren altijd bij mij, mij dunkt: men wordt met de snaar geboren, hoe men er aan
komt, dat kan men niet zeggen. Maar er wordt eens een verhaal opgeschreven en dan
wordt er een uitgever voor gezocht, zooals een schilder, een teekenaar iets zal maken
en hij dan denkt: zou ik het niet kunnen verkoopen? Want hij heeft werk van anderen
gezien en denkt: dat kan ik toch ook.... is het mijne slechter dan dat? En hij gaat het
probeeren en dan... Als het werk iets is, zal er altijd een uitgever gevonden worden,
zoo niet, dan.... Mijn achtentwintig werken zijn gedrukt geworden, lezer. Ja, zoo ver
ben ik al.
Schrijf je elken dag?
Ja, elken dag.
Hoe lang?
Nou - schrijven doe ik niet zoo èrg veel, maar mijn werk bepeinzen, het om en
omdraaien des te meer. Drie bladzijden per dag - Weinig zegt u? Maar ik heb er nog
duizend in het jaar en vindt u dat wèrkelijk weinig? Ik vind den stapel beschreven
vellen aan 't eind van het jaar nogal flink. Het is waar dat er bij overlezen nogal weer
wat bladen uitvallen en die ik moet overdoen, maar neem een derde er af, en ik heb
toch nog elk jaar twee boeken. Juist wat de uitgever noodig heeft - ja - en dan blijf
ik niet in 't voren. Maar als dat zoo is werk ik wat meer, ik probeer ook altijd mijn
eigen boek per jaar te hebben. Ik heb eens acht manuscripten in 't voren gehad, maar
de uitgevers hebben ze allemaal opgegeten, die zijn altijd hongerig, lezer, net als u;
en ofschoon ze wel wat medelij met mijn zwak hebben, toch....
En leest u ook? Boeken van anderen?
O ja, heerlijk! Ik zou niet zonder lezen kunnen! Altijd geven kan een mensch niet,
hij moet ook ontvangen. En 's avonds neem ik fijn een boek van een ander - en lees.
Dat is een zalig uur voor me. Ik zoek enkel de boeken
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die ik lees maar wat secuur uit. En boeit het mij dan soms nog niet, dan voel ik iets
in me verloren, lezer, zooals ik het ook heb wanneer ik eens uit den schouwburg kom
en het stuk me niets heeft kunnen zeggen; zoo'n gevoel van baloorigheid heb je dan
en je denkt: ik ga nooit meer! Ik lees niet meer. Maar toch.... dat duurt niet lang, er
staat nog zoo veel op je lijst - en wat een heerlijkheid, weer een fijn, mooi boek te
vinden. Of een dichtbundel! Die lees ik altijd in den zomer, je kunt ze nog eens
telkens wegleggen, ja, dichtbundels zijn mijn zomervrienden. In het najaar, den
winter, met zoo'n dikke knaap van een boek te zitten en den haard te laten snorren
en den wind buiten te hooren en.... praat me er niet van, ze kunnen er alles voor van
me cadeau krijgen. En raar, als ik een mooi boek lees heb ik een verbazenden drang
aan mijn eigen werk ook weer voort te gaan - en soms begin ik dan plots, of de wereld
er aan te kort zou komen als ik het niet deed. Dat zijn zoo van die invallen. En ik
kan altijd ook zoo goed werken bij muziek. De radio.... als er zoo fijn gestreken
wordt.... of een mannestem.... een bas! Indien ik nooit stof tot schrijven had zou de
muziek mij stof kunnen brengen, ik hoor en zie er allerlei verhalen in; vanzelf
natuurlijk, denk ik dikwijls, de componist heeft toch ook zijn belevingen en
ontroeringen er in gelegd.
Ik zou nog wel een beetje willen babbelen met u, lezer, maar de ruimte ontbreekt
mij, vijf bladzijden heb ik gekregen en dus moet ik het hierbij laten. Maar ik zou u
nog willen zeggen: lees - en lees - en geniet, leer, en word wijzer. Ik word ook altijd
wijzer van boeken.
Want de wijsheid is immers in ons allen.-

A.M.E. van Dishoeck, Cornelis Veth en C.J. Kelk, Geschenk. Bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters

