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Voorwoord
Het heeft de Commissie voor Collectieve Reclame voor het in Nederland uitgegeven
boek van wie het initiatief is uitgegaan tot de samenstelling van ‘Rondom het Boek’
en de Redactie, die zich met de uitvoering van de plannen der Commissie zag belast,
groote voldoening geschonken, dat hun werk in breede kringen van publiek en pers
ondubbelzinnige waardeering heeft ontmoet.
Zij hebben daarin aanleiding gevonden den opzet van het boek ongewijzigd te
laten, overtuigd dat het bij de huidige intensieve boekenproductie voor zeer vele
lezers nog altijd geriefelijk is een betrouwbare en met zorg tezamengestelde gids te
bezitten op de uitgestrekte en uiteenloopende terreinen, die door het boek worden
beheerscht.
Zooals men zien zal, zijn ditmaal vele nieuwe gebieden in kaart gebracht. Hierdoor
moesten andere rubrieken tot een volgend jaar worden uitgesteld, daar een uitgave
als deze nu eenmaal aan een bepaalden omvang gebonden is. Dit bracht zelfs met
zich, dat een tweetal gereed liggende artikelen - één van Mr. Ir. A.W. Quint over de
belangrijkste literatuur op sociaal-economisch terrein en één van Anne de Vries over
Protestantsche Jeugd-lectuur - niet meer konden worden opgenomen. Wij hopen ze
het volgend jaar den lezers aan te bieden, zooals vanzelf spreekt bijgewerkt tot op
December 1936.
Dirk Coster, die wij aanzochten de voornaamste voortbrengselen der poëzie in het
afgeloopen jaar voor ons te behandelen, achtte de stof niet belangrijk genoeg tot dit
doel. Wij meenden ons neer te moeten leggen bij zijn oordeel. In plaats hiervan
vinden de lezers thans een ander artikel van zijn hand.
De lezers, die, zooals wij hun verzochten, brieven zonden met wenken en
opmerkingen - wij herhalen hier gaarne dit verzoek!*) -, zullen, naar wij hopen,
bemerken, dat wij

*) Men richte zijn correspondentie aan het adres van den redacteur, Prof. Lorentzlaan 54, Zeist.
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zooveel mogelijk rekening hebben gehouden met hun wenschen. Zij zullen het
billijken, dat wij daarbij binnen het kader zijn gebleven van den opzet van het boek.
Evenals het vorig jaar meenden wij ook thans de schrijvers der artikelen omtrent
de door hen te volgen spellingwijze geheel vrij te moeten laten.
DE REDACTEUR
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Wat zegt een boek ons?......
door Dirk Coster
Het onderwerp dat ik hier voor den lezer behandelen moet, is een zeer lastig
onderwerp. Men verzocht me, ter eere en ter gelegenheid van de boekenweek die
een vaste Nederlandsche instelling geworden is, - het boek te behandelen, dus niet
een bepaald boek zooals dat gewoonlijk gebeurt, waarbij ik dan tenminste den inhoud
zou kunnen navertellen en U zeggen hoe het de schrijver vergaat of verging op deze
aarde, maar het boek als onzichtbaarheid, als geestelijk proces. Men krijgt daarbij
het gevoel alsof men een goochelaar is, die een wolk van ijle begrippen in de lucht
moet werpen, en die wolk dan nog een tijd in de lucht zwevend moet houden.
Beginnen wij dus de vraag te beantwoorden, wat dan eigenlijk die literatuur, of
letterkunde, dat zijn alle boeken tezamen - wel is. Het is feitelijk gemakkelijk hierop
te antwoorden, wanneer men maar alle cliché's over de cultureele beteekenis van het
boek een oogenblik daarbij vergeten wil. Dan kan men zeggen: dat boek, of die
literatuur, (d.w.z. alle boeken tezamen) dat is de lezer zelf - dat is zijn eigen wezen
uitgesproken, het geopenbaarde menschelijke zijn, waaraan wij allen deel hebben.
Literatuur is de preciese registratie van den mensch, van al wat er in hem leeft, van
wat hij is of worden kan, vanaf zijn meest primitieve diepten waar zijn donkere
hartstochten gedoken liggen, tot aan de hoogten van zijn geest waar iets goddelijks
in hem begint. Denkt men zich de gansche menschheid als één groot lichaam, dan
is van dit lichaam de literatuur één der hoogste levensfuncties: de bewustwording
n.l. van zichzelf, en dat op de zuiverste en eerlijkste wijze, met zoo weinig mogelijk
zelfbedrog, zelfverblinding of verwarring.
En nu is het een feit, dat iedere kleine afzonderlijke mensch die hier op aarde komt
te leven, die levensfunctie voor zichzelf opnieuw weer volbrengt. Iedereen denkt
over zichzelf, iedereen herinnert zich de beslissende oogenblikken van zijn leven,
iedereen die leed te verduren heeft, tracht altijd zooals dit zeer juist benaamd wordt,
dat leed ‘uit te denken,’ iedereen die
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gelukkig is, wordt zich bewust dat op zoo'n dag van geluk de zon helderder schijnt
of de schemering vertrouwelijker aandoet dan tevoren. Het geeft niet of hij het voor
zichzelf denkt, of hij het anderen zegt, of het bliksemsnel even in hem opschiet en
het dan weer verdwijnt en wordt vergeten - hij geeft er zich rekenschap van. En als
hij dat doet, is hij eigenlijk voor zich zelf al bezig literatuur te maken, hetzelfde te
doen dat die heele menschheid deed toen zij zich een literatuur, toen zij die
onafzienbare reeks boeken schiep, uit zich afscheidde, hetzelfde als de Joden deden
toen zij een Bijbel schreven en de Grieken hun Ilias en de oudste volkeren hun
barbaarsche en van levenskracht barnende heldendichten. Over zichzelf na te denken,
zich herinnerend rekenschap te geven hoe men vroeger was, zich droomend
rekenschap te geven wat men misschien had kunnen worden, - iets wat elken mensch
elken dag overkomt, - het is in iederen mensch een onbewuste literaire handeling.
En nu dit bijna ongeloofelijke: nu denkt de mensch dikwijls, dat hij deze handeling
best kan volbrengen zonder de hulp der bestaande literatuur, der bestaande boeken.
Wat hebben ze met boeken te maken. Ze hebben hun leven, ze hebben hun zaken.
Ze hebben er geen tijd voor. En ze zijn zelfs trotsch erop geen tijd ervoor te hebben.
Ze vinden dat een bewijs van mannelijken en zakelijken ernst. En die menschen
vergissen zich niet alleen op komische, maar zelfs op zielig onzakelijke wijze. Ze
weten namelijk zelf niet, dat zij met huid en haar onder de suggestie staan van die
boeken waar zij geen tijd voor hebben. Zij weten zelf niet, deze practischen en
zakelijken, dat heel hun leven en zelfs hun daden door literatuur, door boeken, worden
bepaald en geleid. - Het kan een paradox lijken. Doch men bedenke: iedereen leest
toch. Zoo geen goede boeken, dan slechte onnoozele boeken, zoo heelemaal geen
boeken, dan zijn groote krant, zoo geen groote krant, dan zijn stadskrantje of ten
minste nog het blaadje dat hij toekrijgt op de petroleum, en zoo hij heelemaal niet
leest, dan toch spreekt hij met vrienden die op hun beurt weer

Roel Houwink, Rondom het boek 1936

11
wandelende misdrukken van die kranten zijn. En wat staat er dan in al dat drukwerk,
dat bij stroomen over de wereld wordt uitgestort? Namaak! Namaak en surrogaat
van al wat eenmaal fonkelde van nieuwheid toen het de eerste maal ergens werd
uitgesproken en gedrukt, of vroeger nog met de hand geschreven, een 10.000 maal
verzwakt afschijnsel van de werkelijke literatuur. En daardoor laat hij dan zijn
gedachten en zijn daden bepalen. De mensch leest omdat hij het eenvoudig niet laten
kan, omdat hij een innerlijk heeft en iets van dit innerlijk begrijpen wil. En in die
drang grijpt hij toe. Hij grijpt altijd toe. Hij grijpt of naar namaak, surrogaat, onnoozel
drukwerk, òf hij grijpt het goede boek. Hij grijpt het boek waarin alleen maar vaag
en half begrepen nagepraat wordt, wat anderen eenmaal voor 't eerst hebben gezegd,
- of hij grijpt het boek, waar het leven voor zijn verbaasde oogen nieuw, ontroerend,
fonkelend verschijnt. - Het grijpen zelf kan hij niet laten. Hij moet zich rekenschap
geven van wat hij is. Hij moet zijn gedachten, zijn innerlijk aan dat van anderen
toetsen, aan een boek of een mensch. Als hij 't niet deed, zou hij eenvoudig
krankzinnig van eenzaamheid worden.
Hier doet de vraag zich op: maar wat is dan eigenlijk een goed boek? Antwoord:
het boek dat door een mensch, die van nature kunstenaar is, geschreven werd. Vraag
opnieuw: wat is dan eigenlijk die kunstenaar, waarin en waarom verschilt hij van
anderen, wat maakt hem bijzonder? Ik kan antwoorden: de kunstenaar is de mensch,
die de wonderlijke gave ontvangen heeft, het leven geheel nieuw te zien, en met die
gave de andere menschen de oogen te openen voor zich zelf en voor de wereld, zoodat
zij ten slotte op hun beurt gaan bemerken in welk een verbazingwekkende wereld
ze leven. De kunstenaar is iemand die iets zegt, - en die daarmee de andere menschen
ineens 't bewustzijn geeft: ‘ja natuurlijk, zoo is het. Ik heb 't altijd zoo vermoed maar
ik kon het niet zoo zeggen. Ik wist 't niet zoo precies en ik zag het maar vaag en
verward. Maar natuurlijk is het zoo.’ - Dit komt, omdat de kunstenaar, in
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dit geval de schrijver, een mensch is die eenige graden meer oorspronkelijkheid heeft
meegekregen dan de anderen, die hem alle dingen van het leven beter doet zien, in
zichzelf en buiten zichzelf, met meer gloed in zijn oogen dan in onze oogen leeft en
dus in feller kleuren; maar ook dit zien is hem niet genoeg, hij is er niet tevreden
mee, - hij heeft zulk een drang van leven meegekregen, dat hij het niet binnenhouden
kan, hij moet zeggen wat hij zoo dringend duidelijk, zoo dringend schoon ziet. Niet
aan een enkele die toevallig naast hem leeft zooals de andere menschen doen, maar
aan allen die het hooren willen, niet op een bepaald oogenblik van vertrouwelijkheid,
maar voortdurend. Hij moet het allen altijd zeggen, hoe prachtig, hoe vreemd, hoe
angstig soms hij die wereld vindt waarop een ondoorgrondelijk lot en een moment
van liefde van onze ouders ons plotseling deed ontstaan, - hij grijpt naar de pen, hij
spreekt tot duizenden, - hij zoekt de meest uitgezochte woorden om dat wat hij zag
te benaderen, om het daardoor anderen ook te laten zien, - hij schrijft kortom boeken,
spreekt ervan tot duizenden, tot honderdduizenden, millioenen soms. De kunstenaar
is de mensch die het zegt.
En wij hebben zulke menschen noodig, de zeggenden, de oorspronkelijk levenden,
zij die méér wakker zijn dan wij, opdat zij ons op onze beurt méér wakker zullen
maken, opdat zij den doffen levensslaap zullen breken, opdat wij méér medelijden
hebben met hen die niet-gelukkig zijn, méér bewustzijn zullen hebben van wat er
aan geluk te vinden is, méér bewustzijn van onszelf. Zonder hen, de wakenden en
zij die het zeggen - zouden wij in een duisternis leven die niet is in te denken. Geen
mensch die in dien zin den kunstenaar missen kan, al wordt zijn invloed door velen
niet gezien. Hij leeft nog onder zijn invloed zelfs al weet hij niet wat het woord
kunstenaar beteekent. Eén voorbeeld dat alles zegt: Christen of niet Christen, de helft
van ons geestelijk leven wordt beheerscht door den Bijbel. Zijn beelden,
uitdrukkingen, definities van de
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geheimen van het innerlijk leven, komen elk mensch ieder oogenblik over de lippen
wanneer hij ernstiger begint te spreken ook bij hen die nooit dien Bijbel lazen. Welnu:
die dien Bijbel schreven, waren kunstenaars, - zij schreven boeken, vanuit hun
verbazing tegenover het leven schreven ze boeken, en spraken uit voor het eerst,
waar elk mensch iets van zich in herkende. En elk groot boek dat in de wereld
geschreven wordt, een boek van Augustinus, Thomas à Kempis, - een boek van
Tolstoy, van Dostojevski, van Dickens of Thackery, is eigenlijk een vervolg van dien
Bijbel, - een phase namelijk van een groeiend proces van bewustwording, die onze
eigen bewustwording is. En hun invloed straalt nog door, evenals die van den Bijbel,
tot in hen die deze namen nauwelijks ooit hoorden.
Wat heb ik U hier dus eigenlijk willen beweren? Eenvoudig dit: ik heb U willen
overtuigen, in welke mate het lezen een aangeboren levensfunctie is, zoodat zelfs zij
die meenen niet van het boek te houden, langs omwegen aan dien drang moeten
voldoen. Dan: dat de volle bevrediging van deze aangeboren functie pas plaats vindt,
wanneer men de beste boeken leest, die welke de schoonheid der wereld eerst
werkelijk openbaren. Want wij maken hier geen propaganda voor het boek van den
dag, als wij propaganda maken, dan is het voor de groote boeken der wereld, zeg de
50 grootste boeken die er zijn, lichtbronnen die door de gansche menschheid hun
stralen hebben gezonden. Daarom gebruikte ik telkens de bijstelling: den grooten
kunstenaar, den grooten schrijver. Want we moeten wel goed begrijpen, dat dit
fonkelend nieuw-worden van de wereld alleen gebeurt bij den grooten schrijver, den
grooten kunstenaar, hij die telkens weer opnieuw de wereld de boodschap eener
nieuwe verbazing brengt, hij die ons telkens weer belet, het leven dof en
onverwonderd en ondankbaar aan te nemen. Als ik hier van den schrijver spreek, is
het den schrijver in zijn topvorm: een Tolstoy, Dickens, Dostojevsky, het genie dat
aan alle andere kleinere schrijvers vooruitschrijdt en hun
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ten slotte denzelfden dienst bewijst als aan ons: hun oogen voor het leven te
verhelderen. Een mensch behoeft eigenlijk niet veel te lezen om een volkomen
ontwikkeld mensch, - ik zeg liever: om als een wakend mensch in het leven te staan.
Hij moet lezen, hij moet het beste lezen, maar hij hoeft niet veel te lezen. In misschien
niet meer dan 50 boeken is het heele weten, het heele voelen, al geluk en lijden van
de menschheid reeds vastgelegd. Men kan desnoods duizenden boeken uit het
Leesgezelschap halen, en men zal er dof en dom bij blijven, omdat deze doffe
afschijnsels zijn van wat elders voor 't eerst straalde, - maar U kunt die 50 boeken
lezen, en U weet wat er bestaat in den mensch, in de menschheid, en vooral in U
zelf. Er zal geen geluk, geen kwellend vermoeden zijn of een der groote menschen
die deze boeken schrijft - maar die toch altijd een mensch is als U of ik - heeft het
geraden, ontraadseld, - hij spreekt het uit! Er zal geen smart zijn, geen geheim
schuldbewustzijn, of daar is het dieper geleden of wel verzoend. Als ik het voor 't
zeggen had, zou ik ervoor zijn dat ieder mensch bij zijn volwassenheid een lijstje
meekreeg van wat hij had te lezen. Hij hoefde niet veel te lezen, maar dat tenminste
moest hij dan toch gelezen hebben. Meer zou strikt genomen niet eens noodig zijn.
Daarop zouden voorkomen, - om ons tot den modernen tijd te bepalen, want die gaat
ons het dichtste aan 't hart, en al leven wij in 1935, geestelijk zijn wij nog kinderen
der 19e eeuw - zoo goed als alle hoofdwerken van Dostojevsky, de Idioot, de
Gebroeders Karamazovs, Schuld en Boete, - zoo goed als alle van Leo Tolstoy, en
dan voor alles Oorlog en Vrede, dat de grootste roman der wereld is - het prototype
van alles wat ik hier als het wezen der kunst aanduidde; een boek waarin het gansche
leven fonkelend nieuw verschijnt, - dan uit Frankrijk, de werken van Gustave Flaubert,
de beste romans van Honoré de Balzac, van Stendhal, - uit Skandinavië alle groote
drama's van Ibsen, in Duitschland Goethe en zijn Faust en Werther, - in Engeland
Dickens, Thomas Hardy's voornaamste romans, Thackery's
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Kermis der IJdelheid, iets van Meredith en Conrad, - in ons land Multatuli's Max
Havelaar en Woutertje Pieterse en Arthur van Schendels' Een Zwerver verliefd, - en
zooveel meer nog om te noemen, - ik wil alleen zeggen dat hier al reeds het mysterie
van het menschelijke Zijn in beginsel voldoende gepeild, voldoende uitgesproken
wordt. Wie zou ooit kunnen zeggen, dat hij in een heel leven geen tijd zou hebben,
deze ettelijke boeken te lezen?
En daarbij komt, dat de groote boeken zoo verwonderlijk eenvoudig zijn. Zij
openen hun deuren voor iedereen, ontwikkelden en eenvoudigen. Het moeilijk
begrijpbare, het meer speciale boek is altijd alreeds het werk van kleinere talenten.
Maar het groote boek is gul en goed. Het spreekt van U en mij. Het spreekt de
mysteriën van ons leven, geboorte en sterven, beminnen en haten verrukkend duidelijk
en direct, maar ook zoo verrukkend eenvoudig uit. Als Prins André in Oorlog en
Vrede in den slag van Austerlitz valt, - wanneer het regiment dat hij commandeert
in schreeuwende paniek vluchtend langs hem heenstroomt, en hij het vaandel uit de
stervende handen van zijn vaandrig rukt, en alleen met dat zware vaandel tegen de
Franschen inloopt, tot de kogel met een verpletterenden slag in zijn voorhoofd inslaat,
en ineens ligt hij achterover te staren, in de diepe, blauwe lucht, waar een wit wolkje
langzaam langsdrijft, en hij denkt: ‘hoe vredig, hoe goed, en hoe vreemd en onnoodig
die dolle, ijdele razernij van daarnet, - voor deze vrede is de mensch toch eigenlijk
geboren’, - maar zulk een bladzijde geeft toch iedereen een schok, dat is toch iets
dat elke mensch begrijpt. En Iwan Karamazovs vertwijfeld zoeken naar een God, in
de Gebroeders Karamazov: dat is toch veler zoeken, zelfs hij, die rust in zijn
zekerheid, begrijpt nog alles van dezen twijfel, die niemand ooit geheel vrij laat, en
die vraag: waarom moet ik leven? - of iets anders: de goede Flaubert, Frankrijks
grootste toovenaar van het woord, zet zijn schitterenden stijl op zij en beschrijft met
kinderlijke, bijna biddende woorden, - het leven van een eenvoudige
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dienstmeid die lezen nòch schrijven kan, maar wier heele leven niets dan offer, dienen
en nooit beloonde liefde is. - En plotseling zien wij de heiligheid van een anders
nauwelijks opgemerkt leven. Genoeg nu, en genoeg voorbeelden. Ik geloof niet,
lezer, teveel gezegd te hebben, toen ik beweerde dat de groote schrijver ons alles
nieuw en wonderlijk doet zien, in ons en buiten ons, dat zijn wakende aandacht ons
weer wakker worden doet en ons doet voelen: dat we leven!

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
DIRK COSTER, Hoofdredacteur van ‘de Stem’. Werken o.m. Marginalia, Verzameld
Proza I en II, De Ned. poëzie in honderd verzen, Nieuwe Geluiden, Schetsboek, enz.
In voorbereiding: Dagboek van den Heer Van der Putten, Soldaten in de Sneeuw
(1812). Tweede Boek der Marginalia.
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Boeken over het buitenleven
door Tine Cool
Als men een tuinarchitecte vraagt om de boekenschat, op het bovengenoemde gebied
in 1935 uitgekomen, aandacht te schenken, dan verwijlt zij met de haar toegezonden
boeken tusschen de bloemen in de kamer en de bloemen in de tuin, hoe zou het
anders? Als vanzelf gaan de oogen van het boek naar wat haar omringt, de tuin en
al moge het vreemd lijken een auteur bij een zoekende Glycinerank te vergelijken,
ze komt er toch toe het te doen. De boeken over het buitenleven zijn in verschillende
rubrieken onder te brengen en - de auteurs ook. Zoo dadelijk zal nadere definitie van
de rubrieken volgen. Verwijlen wij echter ter inleiding even in de eerste week van
de Augustus-maand in de tuin. Als er dan de nabloei is van de Glycine, de nabloei,
die zoo verheugt omdat men er niet meer op rekende het voorjaar nog eens in de
zomer te ontmoeten, dan gaan de ranken de lucht in. Uit het takkengewirwar aan de
pilaar van de pergola zijn de wel een meter lange ranken gekomen. Dichtbij de pergola
hebben zij slechts glanzende, nieuwe, crèmegele, twee aan twee staande bladeren
aan het meervoudige blad, terwijl het laatste blaadje het geheel afsluit. De verdere
rank is nog bladerloos. De lucht is sterk blauw getint, de ranken bewegen, terwijl er
schier geen wind is. Men voelt als het ware hun zoeken; de toppen zijn iets gebogen,
als probeeren zij wat te grijpen. Donker is de onderzijde van de ranken, licht het door
de zon verlichte gedeelte. Hoe zoeken de ranken!
Aan vele boeken is het zoeken buiten door den auteur vooraf gegaan om dan,
wanneer iets bijzonders gevonden is, in de beschrijving tevredenheid, soms verrukking
te geven. Naar mate, al lezende, men deelgenoot van des schrijvers vreugde bij het
vinden kan zijn, naar die mate zal het boek bevrediging geven en een opwekking om
zelf te gaan zoeken en zelf te gaan zien. Rinke Tolman en J.I. van Schaick gaan ‘door
Hei en Polder’ al zoekende en vindende; Norbert Casteret zoekt ‘Tien jaar onder de
Grond’ en vindt en zegt op zeer suggestieve wijze al het voor ons absoluut onbekende
‘in de onderaardsche
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duisternis’; Jan Vriends verrijkt den lezer, na zich zelf verrijkt te hebben, o.a. ook
bij andere auteurs, in ‘Dieren en Planten van dichtbij bekeken’, hij opent met Guido
Gezelle's liedje:
Hebt ge nog geluisterd
naar de merelaan,
's avonds, als het duistert,
als de sterren staan?
Op den hoogen sperel,
daar hij verre ziet,
luide zingt de merel
nu zijn avondlied.
Kout hij met de blâren
van den boom, misschien;
die, al slapenvaren,
hem goên avond bien?
Kijft hij op de winden,
die, voorbijgegaan,
hem, den blijgezinden
vogel, 't zwijgen raên?

R.J. de Stoppelaar, Jan P. Strijbos en A.B. Wigman hebben in vier lijvige werken
Lente, Zomer, Herfst en tot besluit in Winter het telkens uitgesproken: ‘eenmaal
vond ik’. Gaat niet aan al het vinden het bewust en onbewust zoeken vooraf? Al deze
auteurs bezigen in de boeken steeds het persoonlijk voornaamwoord en het is daardoor
dat wij in hen de zoekende rank herkennen van dezelfde plant, om de vergelijking
verder te gebruiken. Allen hebben de intense belangstelling voor de natuur, ze hebben
de opmerkingsgave, het open oog, het open oor en - de eerbied voor wat zij ervaren,
hetwelk hen tot religie wordt.
‘Ik hoor dat mijn blinkende pop is uitgekomen. Een heerlijke Aurelia is geboren.
Ik heb er net een noodig voor mijn verzameling. Het exemplaar dat ik bezit is niet
gaaf meer. Ik
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zoek naar de aetherpot. Ineens voel ik iets verdrietigs in mij. Buiten bloeit de wereld,
het licht koestert de aarde, de hemel is blauw fluweel. De pittige geuren van October
dringen in mijn woning. Ik loop met mijn kleinen vos naar buiten. Hij hecht zich aan
mijn vinger vast, voelt de weldadigheid van het licht, opent zijn wieken en zwiert
de gouden vrijheid, kleurig en fonkelend tegemoet.’ Zoo staat het in ‘Hei en Polder’.
De vogels, de spreeuwen, uiten er zich. ‘En toen gebeurde het dat een kievit fijntjes
pie-vit pijpte, een fazantehaan schor krok-krokte, een merel een jubel in de wereld
wierp, een hen zonnig kakelde, een zwaluw een sappig causerietje hield en een
ooievaar klepperde. Maar deze kievit en fazant en merel en hen en zwaluw en ooievaar
waren, alles wel beschouwd, te zamen slechts een spreeuw, die op een schoorsteen
zat en zong omdat zijn hart overliep van plezier in het goede begeerde leven.’
Dit goede begeerde leven behoeft geen schatten aan geld te kosten. Eén dag buiten
laat ons de zin herhalen waarmee dit boek besluit: ‘Eembrugge was klaar voor de
Zondag. 't Was bijna heiligschennis, zoo beslikt over de schoongeschuurde straten
te loopen. En wij, wij waren ook klaar, de zee, het land, de vogels, de boomen, God's
groote schepping had onze harten geschuurd.’
Men vraagt zich wel eens af wat of de waarde is van al de boeken die ter perse
komen in verband met het buitenleven. De waarde is wel zoo groot, dat er nooit
genoeg van deze boeken kunnen komen. Wie in de stad zal niet een verkwikkende
lach in zich voelen doorbreken, wanneer hij van dezen grappenmakenden spreeuw
op een trieste dag leest. De natuur heeft het dan ineens gewonnen en de moedeloosheid
wijkt.
Aan hen, die niet steeds de tijd hebben voor al het wetenswaardige in deze boeken
beschreven, geven de talrijke mooie platen naar foto's, de opwekking naar en het
contact met buiten. Wanneer men echter sommige afbeeldingen herkent als foto's
die men zelf indertijd liet nemen, ervaart men hoe niet
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het zien van platen alleen voldoende is. De suggestie wordt door het onderschrift,
dat verwijst naar de tekst, gegeven. In ‘Winter’ wordt in plaat drie-en-vijftig simpel
aangegeven: beuken langs de weide, terwijl de foto een sprekend beeld geeft van
hoe boomen, hier beuken in hun wintersche verschijning, hun verlangen naar het
licht toonen in het weggroeien uit zware beschaduwing naar dat licht, hier in de
openheid van de weide. Het onderschrift ‘beuken, wier groei het zoeken naar licht
demonstreert’ zou de nadruk hebben gelegd op het individueel leven van de boomen.
Dit slechts ter staving van de meening dat plaatjeskijkers wijs doen lezers van boeken
te worden omdat hen dan pas de oogen tenvolle open gaan.
De boeken als resultaat van het zoeken der auteurs, kunnen ten gevolge hebben
dat er onder de lezers de zoekers geboren worden, die zich specialiseeren; immers
een ieder heeft zijn eigen liefhebberij. De een kijkt naar de hemel en noemt de
sterrenbeelden bij name; de ander houdt een steen in de hand, niet om ermee te gooien
in juiste worp, dat er op verre afstand een ketsen komt over het water, maar in het
weten of trachten te weten. Hij herkent het stollingsgesteente, de
omvormingsgesteenten, de bezinkingsgesteenten, de fossielen en wanneer hij ze niet
herkent vindt hij in P. van der Lijn's ‘Nederlandsche Zwerfsteenen’ 300 fraaie
fotografische afbeeldingen met beschrijvende tekst en verrijkt zijn verzameling met
het weten dat zijn vondst geen alledaags iets is.
Een ander wordt tot een schelpenmaniak, niet om doosjes met schelpen te versieren,
maar om ze te herkennen als versierselen der aarde als, (tendeele) de vormers dier
aarde, als - wat zij waren en zijn - woningen. Als de kinderen spelen bij de wijde
openheid van de zee en hun kleine, ranke figuurtjes bezig zijn, dan zijn er onder die
kinderen, die geen forten bouwen met diepe grachten er om heen, maar die schelpjes
zoeken en ze moeder brengen. Als die moeder ‘Schelpen op ons strand’ van J.G.Th.
van Nes in de tasch heeft, dan wordt
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het voor haar en het stillere kind een vreugde samen de eene schelp de naam te geven
van teere platschelp en de andere muizenoortje. ‘Onze paddestoelen’ door K. Hana
sluit zich in kort bestek bij deze boeken tot uitkomst voor verzamelaars aan, alsmede
‘Mossen en Varens’, van Dr. S. Broekhuizen.
Niet direct in één adem met deze boeken te noemen, maar toch zeer zeker in eerste
instantie aan hen verwant, is in de serie ‘een reeks voor liefhebbers ‘Wilde Planten
en haar toepassing in onze tuinen’, door J.M. van den Houten. Men kan de wilde
planten verzamelen in herbaria, hoevelen doen dat niet op de scholen; maar de wilde
planten verzamelen in de tuinen bedoelt iets anders. Met de tuinen vol onkruid heeft
deze nieuwe sport, in het gebruik van planten (oude, in de romantische tuinen werden
de wilde rozen enz., aangetroffen), niets en dan ook niets te maken. Het moet echter
zeer zeker onder de oogen worden gezien dat de wilde planten terdege zijn uitgerust
tot den strijd om het bestaan en dat er vele zijn met onderaardsche deelen, die voor
een vlug in bezit nemen van de gronden dienstig zijn tenkoste van andere planten.
De belangstelling in ‘Wildgardening’ zooals de Engelschen reeds verscheidene jaren
weer opnieuw voorstaan, en de Duitschers ook, maakt opgang in ons land, temeer
daar de belangstelling voor phytogeographische beplantingen, de samengroei der
gewassen uit bepaalde streken, groeiende is. De wilde planten vormen
gemeenschappen, zoo is er b.v. de weideflora, en die van de heide en de duinen. Ook
in ‘Wilde Planten’ wordt hier de aandacht op gevestigd. Een plek, die er zich toe
leent in onze tuin aan een heidetuin gegeven, kan groot genot schenken. Maar zoo
eenvoudig als het toeschijnt is het werken met des werelds onkruid niet. De kweekers
hebben niet voor niets getracht een langduriger bloei te verkrijgen, en de sterke
stengels, die knoppen en bloemen dragen door wind en regendagen.
Niettemin is het zeker, dat de boeken, door de zoekers geschreven, die de liefde
voor de natuur uitdragen, tot
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stimulans zijn geweest voor de belangstelling in wilde planten en haar toepassing in
onze tuinen. Immers men wil de stemming buìten, in de vrije natuur gevonden, in
de directe nabijheid hebben van zichzelf en van zichzelf en het huis. Sommigen
plaatsen het huis zoo maar, zonder meer, zonder eenige andere aanleg dan een pad
naar de voordeur, temidden van een natuurlijk begroeid aangetroffen terrein te land
of- te water. Indien men dit laatste niet geloove, bekijke men de afbeeldingen in ‘De
kleine practische woning’ door Paul Bromberg. Het zomerhuisje op de Veluwe staat
op een open plek in de dennen, het theehuisje en het huis aan de Loosdrechtsche
plassen aan en in het water. Men wil werkelijk weer dat, wat zich telkens heeft
herhaald, in de geschiedenis van de tuinkunst ook, wanneer men het rechtlijnige en
gebondene moe werd, het zich weer plaatsen temidden van de natuur. Dit bepaalt
zich niet alleen tot het bouwen van de huizen in de natuur, maar ook in de strijd tegen
het plaatsen van die huizen en wel langs sommige wegen. ‘De Weg in het Landschap’
door Ir. G.A. Overdijking geeft hierin voorlichting en belicht het euvel van de
lintbebouwing. Men wil de wegen karakteristiek houden en de wegen mede opnemen
in het landschap op de wijze van de Parkways in Amerika. Vanuit die wegen komt
men dan met secondaire wegen tot de oude dorpen en de oude steden terwijl men
ook alzoo de nieuwe stadsuitbreidingen bereikt. In een oud dorp treft men dan als
Kerst Zwart in ‘Graafschapsche Geschiedenissen’ deze linde: bi 't hôtel 'n heel olde
linde, die neet alleene de breede straote oaverspanden maor ook met zien onmundig
zwaore krone wiet oaver de huze hen hink. As die linde bleuiden, ging d'er en wolk
van zeute geur deur de straote. De menschen kekken dankbaor naor boaven. En dan
kwammen d'r doezenden kleine leavende tweedekkertjes et toaverpaleis binnen um
van de zeutigheid te smullen. En as-t'r reagen kwam, dan heitten et: Gauw onder de
greune poorte! ‘Want de linde was as 'n paraplu, i bleven er lange dreuge onder.’
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Als men dit stukje proza aanziet in die zoo oude spelling en men heeft onder de
genoemde boeken er ook in de nieuwe spelling gelezen, dan ervaart men het
voortschrijden der tijden. Maar aan de hand van Dr. P. Tesch, gaat de lezer heel wat
meer jaren terug om ‘De vorming der Nederlandsche Duinkust’ te verstaan,
twintigduizend jaren. Deze uitgave der Ned. Natuurhistorische vereeniging behoort
dan ook onder de rubriek studieboeken en leert hen die tuinen wenschen te maken
met wilde planten, dat duinen zeker niet een twee drie met wat zand zijn te vormen.
Van ‘Onze Loofhoutgewassen’ verscheen de eerste van de twaalf afleveringen.
Wie nu de Berkenvarieteiten in ons land alle bij name wenscht te noemen heeft een
betrouwbare gids aan den schrijver, W.J. Hendriks, den secretaris van de
Nederlandsche Dendrologische Vereeniging. Men komt er dan vanzelf toe de namen
juist te schrijven, iets waar lang nog niet een ieder van op de hoogte is.
Al verwijlen wij met onze loofhoutgewassen in de vrije natuur, de afbeeldingen
toonen vaak de uitgegroeide boomen uit de buitens, want veel van de zoogenaamde
‘natuur’ heeft toch een zeker menschenwerk ten grondslag. Het is nu, nu de kleine
tuin alom door der tijden nood wordt voorgestaan en de directe aandacht eischt, dat
de oude buitens onder ‘natuur’ worden verstaan. In vroeger dagen waren dat de tuinen
van ons Nederland. De kleine tuinen hebben de belangstelling van den liefhebber en
de uitgevers weten dat; zij zorgen voor boeken met raadgevingen de tuinverzorging
betreffende. Ook de liefhebbers specialiseeren zich. Maar er is toch zeker geen een
die de bloemen niet mint. Er zijn landen wier tuinen niet de nadruk leggen op de
bloemen, waar gekweekte, gezaaide bloemen bijzaak zijn, dat zijn de landen wier
tuinen contact hebben met het steeds wisselende spel van licht en kleur in het wijde
landschap, der bergen landschap of dat der blauwe meren, de tuinen waar de cypressen
domineeren en de ceders. Maar hier in het land hebben wij ons hart aan de bloemen
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verpand. ‘Bloemen in onze tuinen’ is de vierde van de natuurwetenschappelijke
zakboeken die alle een keur van platen in kleurendruk ontleend hebben aan Dr.
Ludwig Klein's boeken. Deze rubriek heeft de Paddestoelen, de Onkruiden, de
Bloemen in de bosschen aldus besloten. Dr. Jac. P. Thysse verzorgde met
lezenswaardige tekst, bij iedere bloem, de twee laatstgenoemde en ook het zoo juist
verschenen ‘Bloemen in onze tuinen, vooral die van het voorjaar’. Wondermooie
platen, 96 stuks, sieren deze uitgave; elk op zich zelf is het bekijken meer dan waard.
Hoe geslaagd is bij de Triteleia, de verdeeling op het plaatjesveld met de fijne
bloempjes en de bladeren.
Den tuinliefhebbers wordt echter nog meer geboden. Mijn rozentuin, en
Voorjaarsbloemen van A.J. Herwig, Zomersche bloemenweelde van Joh. Bergmans.
Al krijgen dus deze liefhebbers van alle kanten raad voor hun bloemen, er zijn zaken
waar geen raad voor is. Karel Capek in zijn kostelijk boek ‘Tuuntje’ weet er zelfs
geen tegen het euvel van in den tuin gravende honden. Want al zou men nooit denken
dat Tuuntje, de Foxhond van de afbeelding, waar hij zoo rustig op de steenen rand
van het vijvertje met de bloeiende waterlelie zit, ooit iets kwaads in de zin zou hebben,
Karel Capek spreekt hem toch toe met de volgende woorden: ‘Jij rakker, scharrel jij
altijd in mijn bloembedden rond om het voorvaderlijk staartje te zoeken, tot op heden
nog niet gevonden?’ Deze geestige motiveering voor het zoeken, brengt ons terug
op ons uitgangspunt van de boeken door de zoekers voor de zoekers geschreven.
Er zijn dan die zeggen als Tom Koot in ‘Volg het Spoor’: ‘de Chief verwierf zijn
levenswijsheid en ervaring in het vrije veld en wij volgen zijn spoor. Wij moeten
nadruk leggen op doen, en buitenleven beteekent ‘doen’! Doen - een ieder doet dat
op zijn wijze, de Padvinders volgen het spoor; de trekkers trekken door het land en
gebruiken de serie ‘Wij trekken’ met Rinke Tolman tot gids door Utrecht, en zij, die
door hen heen, die hun de richting wijst? Zoolang deze door
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bij het tuinen, nieuwe levenslust en moed en kracht opdoen, tuinieren en beamen
Beverley Nichols ‘Langs het Tuinpad’: ‘Zijn eigen schop zetten in eigen grond! Kan
het leven iets beters geven? en: Nu mag ik die heg knippen, net zooals ik wil. Ik kan
haar rond maken of vierkant of als een kasteel. Als ik er lust toe heb, kan ik haar
heelemaal wegsnoeien en niemand kan mij iets maken.’
Niemand, werkelijk niemand? Het is de heg zelf, die het niet toelaat, indien het
een mooie, van den beginne af goed gekweekte heg is en wanneer hij staat waar hij
moèt staan. Mocht het volgende Boekengeschenk kunnen opwekken tot het bekend
worden van een kostelijk boek over de Nederlandsche Tuinkunst in de trant van
Lente, Zomer, Herfst en Winter, de mooie cyclus in de vorige bladzijden genoemd,
en die voorwaar een uitgave is, die er wezen mag. ‘Tuinen van Holland’ door Ir. J.P.
Fokker, vroeger uitgekomen, blijft zijn waarde behouden èn door de tekst èn door
de mooie foto's. Mochten de boeken over het buitenleven, in welke rubriek ook onder
te brengen, op geen verjaarstafel ontbreken, mochten zij er zijn in alle maanden van
het jaar, ook als de Julibloemen bijeengeschikt staan, de purpere Phlox Drummondi,
de allerliefste lichtblauwe Nemesia's, de keurige uitkomende knop van de blanke
roos Rosalandia en een geurend viertal van de lichtabrikoosgele Butterfly rozen.
Mocht de koopkracht weerkeeren en een ieder zich verrijken met de boeken aan
het buitenleven gewijd.
‘Van een mystisch oogpunt gezien is het duidelijk, dat daar een kracht, een stroom,
een aantrekkingskracht is, die gaat door alle boomen en planten in het woud en ze
verbindt.’ Zoo staat het er in ‘Een Oostersche rozentuin’ en verder: ‘Laat ons dan
zien, hoe de boomen zijn samengesteld. Eén boom is het, en tegelijk gaan zijn takken,
zijn bloesems, zijn vruchten naar verschillende richtingen. Waarom gaat de
levenskracht van den eenen tak in een bepaalde richting en de andere niet; zij komen
alle uit denzelfden stam. Is het niet de levensstroom
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een boom gaat, draagt hij bloesems en vruchten. Zoo is het met de viervoetige dieren,
de vogels en met den mensch. Dezelfde levensstroom gaat door allen.’ Om dit te
kunnen constateeren, laat het ons nog eens herhalen, kunnen er nooit genoeg lezers
van de boeken over het buitenleven komen.

Biografische bijzonderheden omtrent de schrijfster van dit artikel:
TINE COOL, te Rotterdam geboren, vertrok op jeugdige leeftijd met haar familie
naar Rome, waar zij 4½ jaar woonde in de Villa Strohlfern, een kunstenaarscentrum.
Haar vader, Thomas Cool: kunstschilder, leerde haar naar het ‘bijzondere’ te zien.
Vanuit Rome teruggekeerd werd Bussum als woonplaats gekozen. Tine Cool werd
aldaar tuinarchitecte en als lid opgenomen bij de B.N.T., de Bond van Nederlandsche
Tuinarchitecten. Daar het schrijven haar in het bloed zat, verschenen er vele artikelen
in periodieken over de tuinen, ook op buitenlandsche reizen bezocht.
Bij de prijsvraag voor het beste meisjesboek, uitgeschreven door Van Holkema
en Warendorf' Uitgevers Mij., verwierf zij in 1927 de duizend gulden-prijs voor ‘Wij,
met ons vijven in Rome’. Dit boek beschrijft de jaren als kind te Rome doorgebracht.
Hierna schreef zij ‘Bloemen-Mythen en -Legenden’.
Kortelings bezocht zij Rome weer, de stad, waarnaar haar hart steeds was blijven
verlangen.
Zij woont nu Brinklaan 46 te Bussum en is, met haar broer, de eenige overgeblevene
van de ‘vijf’ te Rome.
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Onze romanschrijfsters
door J. van Dullemen-de Wit
Het is een rijke oogst geweest, dit jaar...... Onze romanschrijfsters zijn ijverig geweest,
zij hebben, van hoog tot laag, zonder uitzondering bijna, de drukpersen iets te doen
gegeven.
De oudere generatie waarmede ik bedoel onze schrijfsters van reputatie als Top
Naeff, Ina Boudier-Bakker, Jo van Ammers-Küller, zij allen hebben een roman in
optima-forma afgeleverd; de daarop volgende generatie, de middelste, waartoe
behooren Emmy van Lokhorst, Elizabeth Zernike, Ali van Wijhe-Smeding en J.
Zoomers-Vermeer, zij bleven niet in gebreke en de jongste generatie was fleurig en
actief: tot hen behooren Henriëtte van Eyck, Marianne Philips, Jeanne van
Schaik-Willink, Diet Kramer e.a.; Zij leverden menig aantrekkelijk stuk proza.
Wanneer wij, in vogelvlucht, het gebied dezer vrouwenletteren bekijken, dan
aanschouwen wij een bont beeld. De onderwerpen, de geestesgesteldheid, de vorm,
't is àl verscheidenheid en men kan dit gemis aan eentonigheid, deze kleurigheid,
deze veelstemmigheid geen slecht verschijnsel noemen.
Beziet men wat de jongeren (al zijn ze dat niet allemaal in jaren) brachten, dan is
er reden tot verheugenis: voor 't eerst eigenlijk sinds jaren, is er een nieuwe generatie
van vrouwelijke schrijvers die haar man staat!
Eenige jaren geleden publiceerden deze schrijfsters ook reeds, doch hun eigenheid,
hun bepaalde sfeer, had zich nog niet, zooals nu, afgeteekend.
Wat is deze sfeer? Kan men zeggen dat bij de jongere, begaafde romanschrijfsters
een algemeene richtsnoer, iets als een merk des tijds, een geestesmerk kenbaar is?
Bij een oppervlakkig beschouwen is het antwoord stellig ontkennend. Geen grooter
contrast dan tusschen een Marianne Philips, een Henriëtte van Eyck, een Jeanne van
Schaik-Willink b.v. Ook bij een nadere, een grondiger beschouwing is er veel meer
dat scheidt dan bindt. Doch één ding is er dat ontegenzeggenlijk
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duidelijk is: deze vrouwen zijn aan hun engste vrouwelijkheid ontgroeid, zij zijn
vrouwen gebleven, doch zij zijn niet meer de heimelijke beluisteraarsters harer
intiemste gevoelens, zij slaan met oplettende blik, met bijna objectieve frankheid het
leven gade.
Haar diepst begeeren is niet meer het uitbeelden eener persoonlijke droom of de
verwoording eener persoonlijke smart, doch veeleer is hun aandacht naar de wereld
gericht, de wereld waarop zij reageeren met een helder - zij het nog niet mannelijk
- intellect en een vrouwelijk gemoed.
Ook Elisabeth Augustin behoort tot degenen die vooral stem geven aan het leven
zelf en niet aan het eigen ik. In hoeverre zij een zuivere echo is van dat leven, in
hoever zij het leven in segmenten snijdt en er één bepaalde tot haar voorbeeld neemt
- het minst fraaie voor het oog -! dat zullen we straks nog nader bekijken.
De oudere generatie overigens beperkte zich niet tot het herhalen van het eigen
genre. Jo van Ammers-Küller b.v. met haar ‘Prins Incognito’, liet ditmaal alle
historische, alle sociale tendenzen varen voor een speelschen roman welken zij
opdraagt aan een vriend die ‘overtuigd is dat zij de problemen der vrouwen veel te
ernstig opvat’. Zij nam hierop revanche en toonde dat zij zeer wel in staat is met de
vrouwen, (vooral met de gewichtige, de ontwikkelde, de dame -) de gek te steken;
zij ontzag ook zichzelf niet en wist haar heldin, een romanschrijfster, aardig voor de
mal te houden. Haar verhaal is een burleske, éér nog dan een scherzo - het is niet
zonder een tikje bittere hoon voor alles wat in gewichtigheid boven zich zelf uitgroeit,
en het brengt door het verrassende slot een ongekend, speelsch motief in haar oeuvre.
Top Naeff gaf met haar ‘Een huis in de rij’ een boek van zeer gedegen literair
gehalte. Men vindt er misschien niet de gansche Top Naeff ten voeten uit, maar haar
beste eigenschappen zijn er stellig in vertegenwoordigd en om de figuur van den
violist Rippe verdient de schrijfster onverheelde,
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onvermengde lof. Deze stille figuur, geen miskend genie, maar iemand van talent
die, jong, zijn illusies had, doch wiens bestaan als muziekleeraar in een provinciestad
vergaat met lesgeven en het zorgen voor zijn vrouw en vier kinderen, - deze figuur
in zijn stille volharding tegenover het leven, deze teedere en toch immer beheerschte
mensch in zijn nauwelijks aangeduide, doch immer voelbare warme kracht is een
aanwinst onzer letteren. De stellig tragische ondergang van dezen man wien het
noodlot in de vorm van een te zelf verzekerde, burgerlijke ega verscheen - is
aangrijpend, doch stemt niet tot bitterheid omdat de triomfeerende kracht van het
leven, hier niet wordt ontkend, integendeel zij lééft in die ééne kleine compositie
van den violist die ‘Bevestiging’ heet, voort.
Over Vrouw Jacob van Ina Boudier Bakker is véél geschreven. De figuur van
Jacoba van Beieren is een der geheimzinnigste, een der meest fascineerende uit onze
Vaderlandsche Geschiedenis. Men heeft met haar nooit goed raad geweten. Wij, hier,
in ons moderne Holland kunnen ons een vrouw van dergelijke proporties nauwelijks
voorstellen. Wat was zij, wat was haar roeping? De tragiek van haar nutteloos streven
is groot, maar tegenover een vrouw als zij past ons geen sentimentaliteit. Wij weten
te weinig van de toenmalige geestesgesteldheid, het bewegen der ziele-reacties om
ons heel duidelijk voor de geest te kunnen stellen welke waarde de woorden hadden
die toen werden gesproken. Een roman die een vrouw als Jacoba van Beieren tot
hoofdpersoon heeft kan ik me alleen maar voorstellen geschreven door een auteur
die zich de strengste beperkingen oplegt, die dus suggereert, de gestalte oproept tegen
een horizont. Men kan eigenlijk in 20e eeuwsch Nederlandsch geen gesprekken van
bladzijden lang weergeven die in de 15e eeuw gevoerd zijn! Ina Boudier Bakker
heeft met groote toewijding een historische vrouwenfiguur willen uitbeelden en door
haar daad onze belangstelling gewekt, maar zij nam ten opzichte van haar
hoofdpersoon waarschijnlijk te weinig afstand.
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Marie van Zeggelen, wier kunst om te vertellen reeds vroeger duidelijk sprak uit
haar jongensboeken (Averij, de Gouden Kris o.a.) en die met haar ‘Plaetse aan de
Vecht’ een breede kring van lezeressen won, gaf ons in 't afgeloopen jaar een kleurrijk
verhaal uit het Atjeh van de 17e eeuw. Zij beheerscht haar stof, zij schept een fijne
atmosfeer - waartoe een langdurig verblijf in Indië waarschijnlijk heeft bijgedragen.
Men leert Atjeh kennen, eerst als een sprookjesachtig rijk land, dan komen de schepen
der grootmogendheden om met dit land te onderhandelen - maar achter hun gebaren
dreigt het veroveringsinstinct.
In een tijd als de onze waarin allen het kolonisatie-vraagstuk met groote
belangstelling volgen, is deze oude geschiedenis van een latere hollandsche kolonie
stellig belangwekkend.
Van de middelste generatie schreven mevr. Zoomers-Vermeer en Ali van
Wijhe-Smeding romans die lijvige boekdeelen vormen. Mevr. Zoomers-Vermeer
bracht een schrijnend verhaal ‘Vader’. Scherp ziet deze auteur de rauwe werkelijkheid,
maar moederlijk is de wijze waarop zij de wereld omhult, ondanks haar diep-gaande
kennis van armoede en verval. Deze keer echter is toch een sterke mineurtoon
aanwezig: deze vader is zijn naam niet waard en er is in hem niets van eenige evolutie.
In het algemeen heb ik de ervaring dat Mevrouw Zoomers-Vermeer's figuren sterk
in den geest bijven leven, zij hebben - ondanks het feit dat zij omhangen zijn met
ellende iets onverwoestbaar levends. Daar staat tegenover dat de schrijfster zich te
veel in details verliest, haar moederlijkheid en haar levenskennis zijn grooter dan
haar beeldende vermogen.
Ali Smeding lijdt aan hetzelfde euvel der wijdloopigheid. Nooit zijn deze vrouwen
nu eens uitgepraat! - Zij kunnen hun theetafel, hun bloempotjes, hun ruzietjes en hun
droompjes maar niet zonder meer onbeschreven laten! In vergelijk met Mevr.
Zoomers-Vermeer is Ali Smeding een veel exorbitanter natuur. Haar temperament
is heftig. Zij is bezeten van
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een drang tot bekeering: bekeerd worden om daardoor anderen te bekeeren. Zij is
eensdeels iemand die de werkelijkheid ontleedt uit een verlangen om haar te
ontmaskeren, aan de andere kant vlucht zij in droomen en verbeeldingen. Daardoor
is zij waarlijk steeds ‘Tusschen twee werelden’. Zij is een schrijfster van formaat,
iemand met uitgesproken talenten, maar tegelijk openbaart zich in haar een sterk
tekort aan stijl; stijl in een hoogere beteekenis. Stijl is wel in laatste instantie:
evenwicht tusschen geest en stof, beheersching en macht over het eigen ik, althans
in de beeldende functies.
Emmy van Lokhorst gaf in het jaar 1935 geen roman, maar een novelle in
afzonderlijke uitgaaf, een verhaal dat eenigszins aan haar ‘Droomen’ doet denken,
een vertelling die ‘Aanloop’ heet en waarin zij een jong meisje beschrijft, die in haar
gevoelens en droomen zóó gedreven wordt door een drang naar het absolute, dat zij
telkens weer terug geworpen wordt tot haar eigen kern, omdat de wereld haar
teleurstelt. Heftig, begaafd, zichzelf beter begrijpend dan anderen, en van de anderen
steeds grootheid verlangend leeft dit opgroeiend kind in een stage schommeling
tusschen neiging en afkeer. Het doet soms aan Phil denken, maar Phil was argeloozer.
Van ‘Phil's Amoureuze Perikelen’ verscheen overigens een goedkoope
Salamander-editie.
Henriëtte van Eyck heeft een talent dat bij ons in Holland en zeker onder vrouwen
zeer uitzonderlijk is. Zij springt uit de band, zij is als een kwajongen, uitdagend,
onverwacht, speelsch en grillig. Zij is in haar stijl, haar onderwerpen, in haar
wendingen volstrekt persoonlijk. 't Is mogelijk dat er in het buitenland schrijvers van
eenzelfde allure bestaan, ik ken ze niet.
Hoe haar te karakteriseeren? In haar eerste novellen nog wat aarzelend, nog niet
geheel thuis in haar genre, heeft ze nù geheel bewezen een werkelijk oorspronkelijke
geest te bezitten. ‘Gabriël’ in de geschiedenis van een zonnestraal die door zijn
moeder Zon naar de aarde wordt gestuurd, maar
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daar al spoedig den slechten weg op gaat, want hij verbruikt al zijn geconcentreerde
kracht om met zijn lichtstraal een blikje zalm voor een muis te openen, inplaats van
zijn hoogere roeping te volgen. De moeder Zon laat hem voor zijn straf als mager
mannetje op de aarde ronddolen. Vanaf het oogenblik dat wij met dit uitzonderlijke
mannetje vertrouwd raken leven wij mee met zijn avonturen. En allengs weten we
niet anders dan dat dit manneke dat gedeeltelijk in een onwerkelijke wereld leeft en tegelijkertijd zooveel ondervindt dat concreet is...... dat dit mannetje iets met
onszelf te doen heeft. Hij is zoo dom, zoo goed, zoo dwaas, zoo menschlievend als
wij zelf. Hij is een moderne Don Quichotte, hij met zijn paard Saartje als een Sancho
Panza. Hij vecht met de wereld, hij wil bevrijden, hij is laf, hij krijgt lief, hij lijdt en
rondom hem is steeds de wereld, de lijdende, de grappige, zielige menschheid.
Er zijn oogenblikken dat de belevenissen van Gabriël iets visionairs hebben.
Natuurlijk zijn er inzinkingen, natuurlijk overlacht men zich wel eens, natuurlijk
mankeert er nogal wat aan de compositie. Het is geen meesterwerk, maar een kostelijk
boek.
Een schrijfster die de aandacht begint te trekken is Elisabeth Augustin. Zij
publiceerde kort achtereen: ‘De Uitgestootene’ en ‘Volk zonder Jeugd’. Ook zij
brengt een element in de vrouwenletteren dat wij er niet kenden. Zij is on-sentimenteel
in zóó hooge graad dat men aarzelt tusschen de kwalificaties: objectiviteit of koelheid.
De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden. Beide boeken spelen in Duitschland,
één op het platteland, het andere in Berlijn. Haar korte, als hamertjes tikkende
zinnetjes, haar scherpe maar koel gehouden visie, haar warsheid van al wat lijkt op
mooi-schrijverij, haar geheele geesteshouding doet vermoeden, dat we hier te doen
hebben met eene die te veel zag en hoorde om nog aan iets anders te gelooven dan
aan de overmacht der sociale ellende en aan de oerkracht der levensdrift.
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Deze uitgestootenen leven op de grens der physieke mogelijkheid, zij hebben eigenlijk
niets dan de directe zorg om lijfelijk te blijven bestaan. ‘Hoe zou’ - zoo schijnt
Elisabeth Augustin ons te zeggen - ‘hier nog iets ander kunnen bloeien dan het
aller-primitiefste leven?’ Maar juist daar is het waar we een vaag gemis voelen; er
is, bij alle erkennen van de bestaande, vernietigende factoren toch zoo iets als een
menschelijke ziel die haar bewegingen heeft, haar oorsprong vermoedt, haar
verworpenheid in enkele momenten doorlijdt. Het beeld dat voor ons oprijst is
beklemmend van grauwheid en zelden heeft men in de Hollandsche letterkunde zulk
een onverhuld beeld van afgestompte menschelijkheid aanschouwd. Is het echter
niet merkwaardig dat beide boeken in Duitschland spelen? Wijzen niet ook heel de
typische stijl en taal op een niet zuiver Hollandsche oorsprong? Mag de geheele vorm
van het boek wellicht in Holland vreemd zijn, in Duitschland echter geenszins. Knap,
kundig, onbarmhartig, maar daardoor imposant is vooral het eerste boek ‘de
Uitgestootene’.
Een der meest aantrekkelijke, want zacht-stralende schrijfstersnaturen is Marianne
Philips. Zij behoort tot de jongere generatie wanneer men naar haar publicaties kijkt;
in werkelijkheid is zij niet zoo véél jonger dan Top Naeff! Deze auteur, die óók het
leven der armen en verworpenen kent, is niet als Elisabeth Augustin - gehanteerd
door de noodlotsgedachte - integendeel, bij haar is altijd verandering mogelijk in een
menschenleven, in een menschenhart. Zij heeft met haar ‘Bruiloft in Europa’ een
speelsch, niet al te diepzinnig verhaal geschreven, haar vorige boeken: ‘De biecht’
en ‘de jacht op de vlinder’, lieten haar meer ernstiger kant kennen. De in 1935
uitgekomen bundel verhalen ‘Het Oogenblik’ geven allerlei kostelijke
levensmomenten, waarbij een goed evenwicht is gevonden tusschen gevoel en kracht.
Marianne Philips is een figuur die we al niet meer zouden willen missen.
Met dit relaas hebben wij niet alle lezenswaardige boeken
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van het afgeloopen jaar door schrijfsters geschreven besproken. Het zou ondoenlijk
zijn. Toch willen we nog enkele noemen: Diet Kramer heeft met haar ‘Bikkel’ een
nieuw bewijs gegeven van haar liefde voor al wat jeugd is, voor allen die zich den
weg door het leven nog banen moeten. Zij schiep een levendig beeld van een hoogste
gymnasiumklasse, een kleine gemeenschap waarin zich reeds scherp afteekenen de
individuen die tot menschen gaan rijpen......
Geestig, krachtig en toch niet zonder weemoed is ‘Avontuur’ van Claire Lennart.
Het is misschien ontspanningslectuur, maar van de allerbeste soort! Ellen Russe
schreef reeds eenige aantrekkelijke historische vertellingen, haar laatste werk: ‘de
lofzang der aarde’ brengt ons in het Florence der della Robbia's. Het vertelt van
kunstenaarsroem en kunstenaarsleed en hoe een groote volkskunst, de majolicakunst
geboren werd uit de overwinning van het te individueele in Luca en voortgezet werd
door Andrea en Giovanni.
‘Vriendschappen’ van Elizabeth Zernike bezit de ingehouden, soms philosopische
toon aan deze schrijfster eigen.
Dan zijn er nog enkele boeken die, ofschoon vertaald, aandoen als in Nederlandsch
geschreven werken, dank zij hun voortreffelijke vertaling door D. Premsela. Het zijn
de werken van Marie Gevers: ‘Muziek in de Meinacht’ en ‘Guldentop’. Zij vormen
in het hier geschetste landschap over vrouwenletteren een stralend, geurend,
zinnenstreelend boeket!
Zelden las ik boeken die zoo smeltend en doordringend, zoo primitief en
tegelijkertijd verfijnd de natuur oproepen, haar weergeven, haar in ontvangst nemen
en aanbidden. ‘Muziek in de Meinacht’ is een juweel van poëtische vertelkunst. De
eigenlijke geschiedenissen zijn op zich zelf áárdig, doch de grootste bekoring verleent
het aan de beschrijving van hoeve, bosch en polderlandschap; men proeft er de aarde,
men ruikt er het deeg, men hoort de wiekslag der nachtvogels en het geheimzinnig
ritselen en kraken op de zolders. De duizend en één bewegingen van blad en knop,
van slapen

Roel Houwink, Rondom het boek 1936

35
en opstaan, van peinzen, zingen en koken zijn hier te zamen geweven tot een
allerbekoorlijkst beeld!
Een ander werk dat vertaald werd en de aandacht verdient is: ‘Stoere Zwoegers’
van Caroline Miller, een eenvoudige Amerikaansche vrouw die er wereldberoemd
door werd. Inderdaad is deze roman zoo aangrijpend in zijn eenvoudige
menschelijkheid, zoo zuiver, argeloos en deemoedig, dat weinigen er hun sympathie
aan zullen kunnen onthouden.
Dan rest ons nog onze vreugde uit te spreken over het feit dat ‘Eva’ van de te vroeg
gestorven Carry van Bruggen (in een vierde, goedkoope uitgave) voor kort het licht
zag.

Bibliografische bijzonderheden omtrent de schrijfster van dit artikel:
Bibliographie: Donker Geluk (novellen). De Branding (roman). Open Zee (novellen).
De familie Poggenpuhl, Th. Fontaine, vertaling.
Tooneelkronieken in onze Eeuw, rubriek in de Groene Amsterdammer,
boekbesprekingen in Elsevier's Maandschrift, novellen en verzen in de Gids e.a.
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Stichtelijke lectuur
door Dr. J.G. Geelkerken
De overvloed, zoowel als de verscheidenheid van hetgeen alleen reeds in den loop
van ongeveer één jaar in ons vaderland aan stichtelijke lectuur - oorspronkelijk èn
vertaald werk - van de pers komt, is eenvoudig verbijsterend. Weliswaar, niet alles,
wat zich als zoodanig aandient, is inderdaad ook stichtelijk, in den zin van opbouwend
voor het godsdienstige, nader het geestelijke leven; er is ook heel wat ‘stichtelijkheid’,
die feitelijk ontsticht, en waarvoor men dus goed doet stichtelijk te bedanken.
Evenzeer valt het moeilijk nauwkeurig de grens aan te geven tusschen de stichtelijke
en de overige lectuur; menige uitgave toch, die b.v. hoogstens bedoelt hulpmiddel
te zijn bij het gebruik van stichtelijke lectuur, behoort niettemin hetzij reeds direct
door haar vorm of inhoud, hetzij door de verheldering van godsdienstig inzicht, welke
zij indirect geeft, toch eigenlijk ook reeds in zekeren zin tot de lectuur, welke als
stichtelijke lectuur den welstand en den wasdom van het leven met God en de
goddelijke dingen bevordert. Dit alles neemt evenwel niet weg, sluit integendeel in,
dat de hoeveelheid stichtelijke lectuur, die doorloopend aan de markt komt en blijkbaar
ook gereeden aftrek vindt, kort en goed overstelpend is.
Er zal dan ook in dit korte artikel niet gestreefd worden naar een ook maar
eenigszins volledig overzicht van al de met name in het jaar 1935 hier te lande in het
licht gekomen stichtelijke lectuur; er zal slechts hier en daar een greep kunnen gedaan
worden uit den voorraad. En daarbij zal noch al te angstvallig aan dit jaartal 1935
worden vastgehouden, noch al te nauwkeurig de begrenzing van het begrip
‘stichtelijke’ lectuur in acht genomen worden.
Ik begin met een aantal kleine geschriften te noemen, wier kennelijke bedoeling
het is om eenige algemeene leiding te geven bij de verzorging van eigen of anderer
religieuze leven. Ik noem als zoodanig: Dr. J.H. Bavinck, Zielszorg aan eigen ziel:
Dr. P. Stegenga Azn., Retraite; J. Verkuyl, Gebedsleven;
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W.A. Wiersinga, Omgang met den Bijbel; A.A. Wildschut, Levensgeloof en
geloofsleven.
In dit verband mag zeker ook gewezen worden op enkele geschriften, die onzen
tijd en zijn geestelijken nood spiegelen. Ik denk aan het voortreffelijke geschrift van
Prof. Dr. W.J. Aalders, De nood des tijds, dat dit op uiterst zorgvuldige, uitvoerige
en deskundige wijze doet en waarvan het dus niet te verwonderen is, dat het binnen
korten tijd zijn tweeden druk beleefde. Ik denk ook aan het beknoptere, maar niet
minder voortreffelijke geschrift van denzelfden hoogleeraar, met gelijke bedoeling:
Jezus Christus en de moderne wereld. Misschien kan hier ook vermeld worden het
door N. Basenau-Goemans uit het Zweedsch vertaalde boek van Carl Larson i By,
De terugkeer van Christus, dat in romanvorm hetzelfde wil.
De Bijbel neemt in de stichtelijke lectuur de voornaamste plaats in. Daarom laat
ik hier volgen de titels van eenige geschriften, die omtrent den Bijbel inlichten. Voor
den geheelen Bijbel willen dit het bekende standaardwerk, dat in 1935 in goedkoopen
herdruk verscheen: Dr. H.Th. Obbink en Dr. A.M. Brouwer, Inleiding tot den Bijbel,
dat zijn uitnemendheid ruimschoots erkend zag, en een ander, dergelijk werk:
Bijbelsch Handboek, samengesteld door Dr. G.Ch. Aalders en een aantal andere
Gereformeerde theologen, dat nieuw op de markt kwam. Voorts vermeld ik voor het
Oude Testament de bundels van D.J. Baarslag Dzn. over Oud-Israël: Woestijnen en
Wonderen. Met Mozes van Egypte naar Moab; Baäls en Burchten. Kanaän voor en
tijdens den uittocht; Verdeeld land en verdeeld volk. Jozua en de vroegste Richteren.
Er is in deze bundels een schat van wetenswaardigheden bijeengebracht voor den
bijbellezer. Voor het Nieuwe Testament noem ik: Prof. Dr. A.M. Brouwer, De Zoon
des menschen. Inleiding tot de vier Evangeliën, met bloemlezing, veel beknopter,
maar waarvan hetzelfde geldt.
Vervolgens zijn er de ‘levens van Jezus’. Eén, Roomsch-Katholiek: M.J. Lagrange
O.P., Het Evangelie van Jezus
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Christus, geautoriseerde vertaling door J. Nolet Pr., met een inleiding van Prof. R.L.
Jansen O.P., hoogleeraar aan de Keizer Karel Universiteit te Nijmegen; eigenlijk een
uitvoerige bijbelsche geschiedenis van het Nieuwe Testament. En één van
Protestantsche hand: J.C. Helders, Het leven van den Koning, bewerkt naar Basil
Mathews, A life of Jesus; in meer vrijen verhaaltrant. Beide zijn overvloedig
geïllustreerd, het eerste met penteekeningen van Jo Schijnder, het laatste met tal van
afbeeldingen, waaronder fraaie gekleurde, van het Heilige Land en bijbelsche
antiquiteiten. Een derde werk: Henriëtte Brey, Joseph ben David, uit het Duitsch
vertaald door J. Sommer Pr., geeft in romanvorm een levensgeschiedenis van Jezus'
pleegvader Jozef, maar staat heel wat verder van het sobere evangelie-verhaal af.
Bijzondere belangstelling verdient de pracht-uitgave: Frank Scholten, Palestina.
Bij een menigte citaten uit Bijbel, Talmud en Koran geeft dit kostbare werk een
overvloed van platen naar foto's uit Palestina. Er verscheen nog slechts één deel: De
Toegangspoort. Jaffa, met niet minder dan 449 afbeeldingen.
Als overgang tot de eigenlijke stichtelijke lectuur in engeren zin, en in het
vertrouwen zoodoende toch niet geheel buiten het kader van dit artikel te geraken,
maak ik hier melding ook van de volgende uitgaven: Emil Brunner, Ons geloof, een
korte, populaire, meesterlijke uiteenzetting van de christelijke leer; Dr. G.H. van
Senden, Typen van religie, een beknopte beschouwing en waardeering uit
religieus-monistisch gezichtspunt van Oostersche, Joodsche, Christelijke en
Germaansche religie; Dr. J.P. Cannegieter, De mensch en zijn God, beschouwingen
over den gang en voortgang van het ‘Uurwerk der religie’. Ook is het hier wel de
plaats om te noemen: Dr. M.J. Langeveld, Wegen tot God, een bewerking van E.R.
Appleton, An outline of religion for children; het werk, kwistig geïllustreerd, beoogt
aan jonge menschen eenige kennis bij te brengen van de verschillende godsdiensten
der wereld.
En nu de eigenlijke stichtelijke lectuur! Van de godsdienstige
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dagboeken, die nieuw verschenen, noem ik er drie. Vooreerst dat, samengesteld door
een twaalftal Gereformeerde predikanten (H.A. Wiersinga e.a.): Heden, zoo gij Zijn
stem hoort; bijbelsch dagboek. Het geeft korte overdenkingen van een Schriftwoord
voor elken dag van het jaar; ieder der samenstellers nam één maand voor zijn rekening.
Dan: Aan de Levensbron, troostboek; eveneens samengesteld door, nu zes,
Gereformeerde predikanten; evenals het voorgaande hoogstaand en over het algemeen
frisch werk; eigenlijk geen dagboek, want het bevat Schriftoverdenkingen voor iedere
week van het jaar. In de derde plaats: een oecumenisch dagboek: Opdat zij allen één
zijn, dagboek samengesteld door J.C. Helders. Er is aan medegewerkt door
hoogleeraren, predikanten, evangelisten, zendelingen en gemeenteleden van niet
minder dan vijftien kerkgemeenschappen, het Leger des Heils en de In- en Uitwendige
zending. De schrijvers der korte stukjes wonen in Nederland, Oost- en West-Indië,
België, Engeland en Zuid-Afrika. De overdenkingen zijn gerangschikt naar den
achtereenvolgenden inhoud van het Oude en van het Nieuwe Testament; een
afzonderlijk deel: Bijzondere tijden, eenigszins vreemd beginnend met den Lijdenstijd,
is bedoeld voor het kerkelijk jaar.
Van het kerkelijk jaar gesproken! Bij dezen boekenschouw trekken onze aandacht
voor den Adventstijd en den Kersttijd: de even leerzame als stichtelijke
adventsoverdenkingen van Prof. Dr. A.M. Brouwer, Christus komt; een gemoedelijke
Kerstboodschap voor alle menschen van Dr. J.H. Gunning JHzn., die voor het jaar
1935 eveneens een hartelijken Oudejaarsavondbrief schreef, voorafgegaan door
enkele gedichten van J.D. van Oosten; voorts een origineele en diepzinnige Kerstbrief
van Dr. K.H. Miskotte, 't Liep tegen het nieuwe jaar; en tenslotte de schoone
Kerstbundel Zonnezege, voor het Kerstfeest en den Oudejaarsdag samengesteld door
A.L. van Hulzen uit een aantal literaire bijdragen in proza en poëzie (novellen,
schetsen, gedichten) en waaronder ook
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stichtelijke overdenkingen van de predikanten A.K. Straatsma en A.G. Barkey Wolf
en religieuze gedichten van Helène Swarth, Willem de Mérode e.a. worden
aangetroffen. Voor den Lijdenstijd vraag ik de aandacht voor den uitnemenden
bundel: Aan het Kruis, meditaties over de zeven kruiswoorden, samengesteld door
A.K. Straatsma met medewerking van nog zes andere Ned. Herv. predikanten; voor
het uit het Duitsch vertaalde werkje van Dr. E. Schlink, De Gekruisigde spreekt, een
uitlegging van Jezus' woorden aan het kruis; en vooral voor de machtige
Lijdensmeditaties van den radioredenaar pater H. de Greeve, door hem uitgesproken
in den Vastentijd van het jaar 1934 en thans gebundeld uitgegeven onder den titel:
Het Meetsnoer, superieur, modern predikwerk.
Heel het kerkelijk jaar bestrijken: Dr. Pius Parsch, Het jaar des Heeren, onze weg
door het kerkelijk jaar, voor Nederland bewerkt en aangevuld door den Rector van
de Benedictinessen te Oldenzaal. Dit werk - verschenen zijn nog alleen Deel I
Kerstkring en Deel II Paaskring - geeft een toelichting bij de kerkelijke viering van
elken liturgischen dag, benevens inlichtingen omtrent den heilige, wiens naamdag
het dan is. Iets dergelijks bedoelt Emil Fiedler, Burgers van het Rijk Gods,
eigentijdsche gedachten bij de evangeliën der Zon- en feestdagen, vertaald door Cor
Hesseling, in 1935 verschenen; Korte overwegingen voor alle dagen des jaars van
Moeder Clara Fey, uit het Duitsch vertaald door Victor Kissels; en het eveneens
reeds voor eenige jaren uitgegeven Met de Kerk van Mother Mary Loyola, vrij bewerkt
naar het Engelsch door M.C. van Zaanveer. Maar de beide laatste doen het uitsluitend
in den vorm van overdenkingen, hoofdzakelijk van bijbelwoorden.
Toelichtingen en overdenkingen bij het Missaal, met name dat gebruikt wordt bij
de Zondagsmissen, geeft Z. de Korte, professor in de liturgie aan het Theologicum
te Warmond, in zijn Levenswijding door de Zondagsmis. Als Protestantsche uitgave
kan hiernevens nog steeds genoemd worden:
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G. Posthumus Meyes, Korte overdenkingen voor den Zondag, met een inleidend
woord van wijlen Prof. Dr. A.J.Th. Jonker.
Zonder onmiddellijk verband met het kerkelijk jaar zijn de Schriftoverdenkingen:
Jacob Kroeker, Alleen met den Meester, vertaald door E. Barth-van Marle; Die op
Hem wachten, een bundel overdenkingen van de ontslapen Bussumsche evangeliste
M. van Woensel Kooy; Lichtdragers door een zuster van Nôtre Dame van Namen,
vrij vertaald door M.C. van Zaanveer; en de beide reeksen: Kruimels van 's Meesters
disch door Dr. Jos Keulers. Afzonderlijk behooren nog te worden genoemd
geschriften, gewijd aan bepaalde bijbelgedeelten of bepaalde bijbelsche figuren. Ik
vermeld o.a. het pittige en origineele De Patriarchen van H.W. Creutzberg; den
tweeden, goedkoopen druk van J.J. Buskes Jr., Job, een van leven tintelende,
stichtelijke paraphrase van het gelijknamige bijbelboek; de kernachtige, korte
toelichting op hetzelfde boek der H. Schrift: Prof. Dr. H.Th. Obbink, Over het boek
Job; voorts P.B. Westerdijk, Bijbelsche gestalten, korte doorwerkte schetsen van
een groot aantal bijbelsche figuren; H. Veldkamp, De boer van Tekoa, overdenkingen
over de eerste twee hoofdstukken van den profeet Amos; drie geschriften over
Gelijkenissen van Jezus: Dr. O. Noordmans, Dingen die verborgen waren, Dr. P.
Stegenga Azn., De verloornen en de Goede Herder, Prof. Dr. J.A. Cramer, De
toekomst des Heeren; en G.J. Sirks, Het Onze Vader, een fijnzinnige overweging
van het Allervolmaaktste Gebed. Misschien is het hier ook de geschikte plaats om
nog eens opmerkzaam te maken op Mr. Roel Houwink, Zie, de dagen komen, een
bundel wijdingswoorden voor gezin en vereeniging; het is een verzameling van met
zorg gekozen fragmenten uit den Bijbel en uit de klassieke en andere gewijde
christelijke literatuur, ten dienste van gelegenheden, waarbij behoefte gevoeld wordt
aan een korte, godsdienstige wijding.
Een eigen categorie vormen de uitgaven, die ons het leven en het werken
beschrijven van belangrijke personen op eenig
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gebied van godsdienstig leven en arbeiden. Ik meen, dat het te verdedigen valt, ook
zulke uitgaven in dit artikel ter sprake te brengen. En ik noem dan ook b.v. voor het
gebied der zending: Dr. Ir. H.G. van Beusekom, William Carey, grondlegger der
hedendaagsche zending; J. Henzel, Sir Wilfred Grenfell, zendingsdokter van Labrador;
H.A.C. Snethlage, Albert Schweitzer, de man die tot allen spreekt; G.F. Andrews,
En hij volgde Hem, Sadhu Sundar Singh, een persoonlijke herinnering (vertaald door
Johanna E. Kuiper). Voor het terrein der kerkelijke werkzaamheid voeg ik er aan
toe: A.G. Barkey Wolf, C.H. Spurgeon en zijn boodschap aan ons - dezelfde gaf ook
onder den titel: Laat uw licht schijnen een uittreksel uit de bekende toespraken van
den vermaarden Engelschen prediker over ‘kaarsen’ - en Dominee Lax van Poplar,
25 jaren predikantsleven in de slums van Londen (vertaald door Johanna E. Kuiper;
met een inleidend woord van Prof. Dr. M.H.A. de Vrijer). Hier vinde ook een plaats
de biografie, welke C.J. Middelberg-Idenburg over haar vader schreef: A.W.F.
Idenburg, met een inleiding van Dr. H. Colijn; zij voert binnen in het intieme leven
van dezen voor kort ontslapen Christen. Tenslotte zij hier nog gewezen op het
bemoedigende boek van O.L. van der Veen, Het Christendom marcheert, dat op
bezielende wijze den gang van het Christendom door de wereld schetst, van het begin
af tot in onzen tijd.
Stichtelijke lectuur, bedoeld voor bepaalde personen in bepaalde omstandigheden,
hoewel toch ook weer niet voor hen alleen, is het keurige bundeltje van Dr. O. Norel
Jzn., De ster in 't stag, waarin deze predikant-directeur van het Ned. Herv.
Diakonessenhuis te Amsterdam een aantal van de korte overdenkingen bijeenbracht,
welke hij wekelijks aan de patiënten uitreikt. Ook B. ter Haar Romeny H. Jzn., Het
licht in dagen van rouw. Dan het teedere boek van Dr. J.H. Gunning J. Hzn., De
morgenstond nadert, een troostboek voor christenen in den avond des levens, vrij
bewerkt naar Gustav
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Weller, Alterstrost, ein Buch für den Lebensabend; een rijke verzameling van
meditaties, gebeden, losse gedachten, verzen en grafschriften. Een schoon, eenvoudig
boekje over het lijden schreef Bar.sse E. van Boetzelaer van Dubbeldam-van der
Hoop van Slochteren, Het bloeiende Kruis, door E. Stanley Jones van een voorwoord
voorzien. Vermelding verdient hier ook de Nederlandsche vertaling van de
radio-preek, welke Leslie D. Weatherhead, op Paaschzondag 1935 uit zijn kerk te
Leeds uitzond: Op de plaats, waar Hij gekruisigd werd, met de strekking: bij elke
plaats van lijden ligt een tuin, waarin schoone bloemen kunnen worden gekweekt.
Tenslotte vermeld ik nog het tweedeelige Roomsch-Katholieke werkje: Licht over
lijden en dood, twee bloemlezingen van J. Grond, ingeleid door Drs Steph. Wevers
S.M.M., één uit de H. Schrift en één uit de geschriften van de H. Vaders en uit de
liturgie, vooral bestemd voor zieken en lijdenden; terwijl in dit verband ook worde
genoemd Het boek der zieken, samengesteld door Ellen Russe, met een voorwoord
van wijlen Mgr. J.D. Aengenent, bisschop van Haarlem, en een inleiding van pastoor
L.J. Willenborg te Bloemendaal, dat volledig inlichtingen geeft over het door
laatstgenoemde gestichte ‘zieken-apostolaat’.
Van oudsher hebben mystieke geschriften een belangrijke plaats ingenomen onder
de stichtelijke lectuur. Zoo worde dan in dit overzicht ook vermeld: P. de Jaegher
S.J., Mystieke bloemlezing, vrij naar het Fransch en uitgebreid door J. Sommer pr.
Dit waardevolle werk licht in over tal van mystieken, van de 12de eeuw tot op onzen
tijd toe, en geeft een aantal belangrijke citaten uit hun geschriften. Als voorbeelden
van hedendaagsche, Roomsch-Katholieke, mystieke literatuur noem ik: Met Jesus,
een bundel Christusgedachten uit de Engelsche mystiek door een Karthuizer,
uitgegeven en ingeleid door Jos. van Wely O.P.; de vele vertalingen door M.C. van
Zaanveer van geschriften eener zuster van Nôtre Dame van Namen en van Mother
Mary Loyola als o.a.: Wijnstok en rank; De nachtwake der bruid; Vertrouwen;
benevens de beide geschriften
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van Oscar Huf, S.J., wier inhoud zich voornamelijk rondom St.
Theresia-van-'t-Kindje-Jesus beweegt: Als 'n kind en: Weer terug naar het kind!
Dit overzicht der stichtelijke lectuur zou, ook in zijn noodzakelijke beperking, niet
genoegzaam volledig zijn, wanneer het geheel zweeg over de religieuze poëzie.
Daarom noem ik allereerst twee kleine bundels verzen, een Protestantsche van E.
Voorhoeve-van Oordt, Guldenroede, en een Roomsch-Katholieke: M.Z., Den Koning
mijn lied, in welke beide men meer dan één gevoelig, godsdienstig lied zal aantreffen.
Hetzelfde geldt van Roel Houwink, Witte velden, een beknopten bundel poëzie van
meer moderne allure dan de twee zoo juist genoemde. En dan is er tenslotte in een
nieuwe uitgave de zeer waardevolle bloemlezing Geestelijke liederen, door Willem
de Mérode samengesteld uit den schat der Nederlandsche religieuze poëzie van alle
tijden.

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
Dr. J.G. GEELKERKEN werd 1879 te Alkmaar geboren. Na te Utrecht de Lagere
school en te Amsterdam het Gereformeerd Gymnasium te hebben bezocht, studeerde
hij theologie aan de Vrije Universiteit in laatstgenoemde stad en promoveerde daar
in 1909. Predikant te Epe(Gld.) van 1911-1915, daarna te Amsterdam-Zuid van 1915
tot heden. Hij is redacteur van de Overtoomsche Kerkbode en eindredacteur van het
Gereformeerde Weekblad Woord en Geest.
Geschriften: De empirische godsdienstpsychologie; proefschrift. Met Christus;
drie toespraken met Dr. M.J.A. de Vrijer en Dr. P. Stegenga Azn. Levensraadsel en
Levenshouding; het boek Prediker. Preeken o.a. in de serie's Menigerlei genade en
De komst van het Koninkrijk.
Voorts: brochures en artikelen in verschillende periodieken.
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Aan den stroom
door Mr. Roel Houwink
Wie zich buigt over het water, ziet daarin beelden, die uit de diepte schijnen te zijn
opgekomen. En al naar gelang het water rustiger of bewegelijker is, zullen deze
beelden zich duidelijker of minder duidelijk aan ons vertoonen. Maar ook als hun
omtrekken soms heel scherp lijken, is een enkel achteloos geworpen steentje
voldoende om de spiegeling te doen vervloeien.
Boomen en huizen, die voor den kort-levenden mensch ‘eeuwig’ bestaan,
weerkaatsen hun gestalte in dezen spiegel, maar ook de snel voorbij schietende
zilveren K.L.M.-vogel leent enkele fracties van een seconde zijn beeld aan het
spiegelend oppervlak. En de trein, die voorbijdavert over de ranke spoorbrug, trekt
elken avond zijn heldere lichtbaan langs het in den laten schemer teruggezonken
water.
Ook ons eigen gelaat schijnt uit de groene diepten van den stroom op te doemen,
wanneer wij ons buigen over zijn oppervlak. Vreemd zien onze eigen oogen ons aan.
Zijn wij zóó? Hebben wij deze verten van licht en schaduw achter ons? Het is, of
wij losgemaakt zijn uit de wereld, waarin wij dagelijks leven, of er zich aan ons en
aan de dingen, die op dit oogenblik met ons zijn - zie, hoe die riethalm nu plotseling
tot de wolken reikt! -, een wonderlijke verandering voltrokken heeft.
En als wij opzien van onze mijmering, beseffen wij: wij zijn niet meer dezelfden
als toen wij ons over het spiegelend wateroppervlak bogen......
**
In dit beeld ligt een gelijkenis voor wien zich buigt over dien anderen stroom, waarin
aan ons voorbijtrekt wat de menschelijke geest ontving te verstaan van de
werkelijkheid door middel van die zeer eenvoudige en tegelijk zoo uiterst
gecompliceerde bezigheid, die men het scheppen van literaire verbeeldingen heet.
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Wie een boek openslaat, dat een dergelijke verbeelding bevat, buigt zich over een
gedeelte van dien stroom. Hij schouwt iets van de van menschelijke standpunt
‘eeuwige’ dingen, hij ziet datgene wat slechts een onderdeel van een seconde in zijn
gezichtsveld blijven kan. Hij ontdekt het zich herhalende en het eigene. En geheel
dit werkelijkheidsbeeld vertoont zich aan hem alsof het spreekt van het dagelijksche
als van het bijzondere en van het bijzondere als van datgene wat iederen dag - wij
zien het alleen maar niet! - gebeurt. Het is een ‘andere’ werkelijkheid en toch is het
‘onze’ werkelijkheid. En wij, als wij opzien van ons boek, nadat wij de laatste
bladzijde gelezen hebben, wij zijn - naar het treffende woord van Gide - niet meer
dezelfde als toen wij onze lectuur nog moesten beginnen.
Boomen en huizen, de vliegmachine die snel voorbijschiet naar het Westen, de
trein met zijn lichtjes, het eigen gelaat: het zijn maar wat armelijke symbolen, die
heenwijzen naar den onoverzienbaren rijkdom van indrukken, gevoelens en gedachten,
die romans en novellen wakker roepen bij dengeen, die het lezen verstaat.
Telkens opnieuw doorkruist de menschelijke verbeelding de uitgestrekte gebieden
van ruimte en tijd en verzamelt zich schatten; schatten, die op de een of andere wijze
juist spreken tot de menschen van dézen tijd. Want altijd is het eigen gelaat betrokken
bij hetgeen de oogen waarnemen in den spiegel van den stroom.
Literatuur heeft ontegenzeggelijk een waarde, die veel verder reikt dan de eigen
tijd, maar in de eerste plaats richt zij zich tot den eigen tijd. Wij weten, dat deze eigen
tijd zeer vaak die letterkunde niet of verkeerd verstaat, maar dat mag ons niet
weerhouden haar te beschouwen als een gave, die allereerst voor ons, thans levenden,
is bestemd. Zooals steeds, zal ook thans het nageslacht de fouten, die wij in onze
waardeeringen maken, moeten corrigeeren.
**
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Niet minder dan het vorige jaar is het ook ditmaal noodig voorbehoud te maken ten
aanzien van de volledigheid van het hieronder volgend overzicht der in 1935
verschenen romanliteratuur. De productie zelf, gemeten aan gegevens ontleend aan
‘Het Nederlandsche Boek in 1935’, verschilt slechts weinig met die van het vorig
jaar. Thans zijn de cijfers: oorspronkelijke romans: 267 (v.j. 294); vertaalde romans:
335 (v.j. 360). Het spreekt vanzelf, dat ondanks het feit, dat mevrouw van Dullemen-de
Wit, P.H. Muller, Albert Kuyle en Dr. G. Stuiveling ieder een gedeelte van deze
omvangrijke stof voor hun rekening namen - men raadplege de desbetreffende
artikelen - er toch nog een terrein overbleef, te uitgestrekt om in zijn geheel te worden
bewerkt. Wij moeten daarom ook thans weder onze lezers op het hart binden de hier
geboden selectie uit de in het afgeloopen jaar ten onzent verschenen oorspronkelijke
en vertaalde romans niet op een verkeerde wijze te verstaan. Dat wij hier bepaalde
boeken naar voren brengen, wil beduiden, dat deze, naar onze meening, om bepaalde
redenen de aandacht verdienen van het lezend publiek; doch omtrent door ons n i e t
genoemde boeken zegt dit oordeel niets. Natuurlijk hebben wij boeken, die wij géén
vermelding waard achtten in dit toch reeds aan titels overrijke résumé weggelaten,
maar wij zijn ervan overtuigd, dat wij ook heel wat wèl vermeldenswaardige werken
zijn voorbijgegaan, eenvoudig omdat ons de gelegenheid ontbroken heeft om met
hun inhoud kennis te maken.
De lezer van ons overzicht wacht daarom nog een aangename taak. Hem worde
het opgedragen zelf op verkenning uit te gaan in dit nog ongeëxploreerd gebied! Wij
twijfelen er niet aan, of het zal hem een aantal verrassende en aangename
ontdekkingen bezorgen.
Trouwens: wat is voor den boekenliefhebber een aangenamer bezigheid dan
‘snuffelen’!
Ten aanzien van enkele, niet strikt tot de roman-literatuur behoorende, boeken,
welke hieronder zijn vermeld, is in den
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tekst een nadere verantwoording met betrekking tot de motieven, die tot hun keuze
hebben geleid, gedaan.*)
**
Er is misschien geen tijd geweest, waarin even fel de belangstelling voor het
verleden èn voor het heden in de letterkunde naast elkander hebben gestaan als
tegenwoordig het geval is. ‘Romantische’ boeken en ‘realistische’ boeken wisselen
elkander op onze schrijftafel af, en al blijkt, dat men ook over het verleden zeer
‘realistisch’ en over het heden niet zonder ‘romantiek’ kan schrijven, toch wordt
over het algemeen de visie op het heden door realistische factoren bepaald, terwijl
men het verleden in hoofdzaak romantisch ziet.
Nog altijd is er - men vergelijke ons artikel in ‘Rondom het Boek 1935’ - een
overwegende invloed te bespeuren van het romantisch element in onze letterkunde,
doch daarnaast staan een aantal uitingen van fel-realistischen aard, terwijl de
nieuw-zakelijke vormgeving op beide gebieden zich doet gelden.
Met zijn roman ‘De IJsmuur’ daalde Dr. B.J. We s t e r b e e k v a n E e r t e n tot
in den voortijd der menschelijke geschiedenis af. Op grond van jarenlange
bestudeering van praehistorische gegevens reconstrueerde de schrijver in romanvorm
een beeld van dit grijs verleden, dat door zijn soberheid en exactheid buitengemeen
boeit. Van romantischer allure is ‘De glazen zee’ van E g o n K i s c h , dat een
soortgelijk onderwerp behandelt. Ook deze schrijver grondde zijn verhaal op eigen
studie van praehistorisch materiaal. Zijn psychologie is echter hier en daar te ‘modern’
om de illusie ongerept te laten, dat wij te maken hebben met de wereld van den
praehistorischen mensch.

*) Nu wij dit jaar in ‘Rondom het Boek’ een overzicht van de poëzie moeten missen, kunnen
wij niet nalaten hier met een enkel woord te wijzen op twee belangrijke in 1935 verschenen
werken op dit gebied, n.l. de door Prof. Dr. P.N. v a n E y c k bezorgde uitgave van H.J.
L e o p o l d 's ‘Verzamelde verzen’ en de door V i c t o r E. v a n V r i e s l a n d uitgegeven
‘Nagelaten verzen’ van J o h a n n e s A n d r e a s d è r M o u w (Adwaita).
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J o h a n v a n d e r Wo u d e verraste ons dit jaar met een breed-opgezetten
historischen familie-roman ‘Macht over Granvell’, weliswaar is hij er niet overal in
geslaagd zijn boek tot een eenheid te maken - sommige gedeelten doen als op zichzelf
staande verhalen aan -, doch daartegenover staan zoovele voortreffelijkheden, dat
men niet aarzelen zal dit boek één der belangrijkste romans van 1935 te noemen.
Van geheel anderen aard is ‘De koers van het leven’ door G e o r g e R. P r e e d y .
Het boek speelt in het begin van de vorige eeuw. Scherp psychologisch heeft de
auteur den hoofdpersoon Cornelis Blake geteekend. ‘300 negerslaven’, de nieuwe
roman van C o n s t a n t v a n We s s e m , die blijkens dit werk een periode van
groote geestelijke verdieping achter zich heeft, speelt in den tijd der slavenhalers.
Het is strak en zakelijk van compositie. Een sterk boek.
Naast de historische romans in engeren zin staan de z.g. romantische biografieën,
die overigens niet altijd een uitgesproken ‘romantisch’ karakter dragen, zooals blijken
kan uit het jongste werk van B. S t r o m a n ‘Obbe Philipsz, eerste der doopers’, die,
zooals men van dezen schrijver, die met zijn roman ‘Stad’ feitelijk de nieuwe
zakelijkheid in onze letteren inaugureerde, verwachten kon, ook in dit historisch
verhaal aan het document bijzonder groote waarde voor de structuur van zijn roman
heeft toegekend. ‘Romantisch’ in de gangbare beteekenis van het woord is veeleer
de biografie van H.S. A s h t o n over Rembrandt. Van kunst-historische zijde zijn er
nog al eenige bedenkingen gerezen tegen de wijze, waarop de schrijver zijn stof
behandeld heeft. Hoe dit zij, in elk geval is het een boeiend, levendig geschreven
boek, al geeft het ons een Rembrandt, die in geestelijk opzicht weinig relief vertoont.
Van de bekende roman-trilogie van H e r v e y A l l e n verscheen dit jaar het laatste
deel ‘De eenzame tweelingbroeder’, eveneens in de reeds eerder als voortreffelijk
geprezen vertaling van mevr. J. H e d l e y -R o g g e v e e n . Dit derde deel
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doet aan rijkdom van gebeurtenissen zeker niet voor de beide voorafgaande deelen
onder. Het treft daarbij des te meer, dat de schrijver ondanks deze veelheid van stof
nimmer oppervlakkig wordt. Men kan deze trilogie voor ‘ontspanning’ lezen en
wordt dan toch als vanzelve naar de diepte meegevoerd.
Tot op zekere hoogte moet ook A r t h u r v a n S c h e n d e l 's nieuwe roman ‘Een
Hollandsch drama’ tot het genre der historische romans worden gerekend, ofschoon
hier de stof zoo klassiek en algemeen-menschelijk tot uitbeelding is gebracht, dat
men er niet licht toekomen zal bij dit boek aan een ‘historische curiositeit’ zonder
meer te denken. Moet er nog op gewezen worden, dat men Va n S c h e n d e l groot
onrecht doet, wanneer men, zooals helaas sommigen gedaan hebben, dit werk als
een ‘calvinistischen roman’ beschouwt?
Het is begrijpelijk - ook een onlangs door een literair tijdschrift ingestelde enquête
wees dit uit -, dat er op het oogenblik door velen, die in het praktische leven staan,
belangstelling wordt getoond voor levensbeschrijvingen. Wie midden in de
moeilijkheden van dezen tijd te leven heeft, verlangt naar lectuur, die hem voorbeelden
van menschelijk leven geeft. Het gaat hem niet zoozeer om de romantiek in het
historisch gewordene, m.a.w om het ‘verhaal’, doch om de wijze, waarop andere
menschen onder weliswaar andere, doch niet wezenlijk van de onze verschillende,
omstandigheden hùn leven hebben geleefd. Boeken van zulk een aard zijn ‘Van
Dárusstraat tot Mórastraat’, de veelzijdige autobiografie van den verleden jaar
gestorven Hongaarschen romanschrijver F e r e n c M o r a , wiens ‘De roep der
korenvelden’ tot de schoonste boerenromans behoort, die de laatste jaren het licht
hebben gezien. Een dergelijk boek is ‘Van de stookplaat’, waarin H a r r y
M a r t i n s o n op realistische wijze van zijn fel-bewogen leven verhaalt. En dan moet
hier ook de krypto-autobiografische roman van E. d u P e r r o n ‘Het land van
herkomst’ worden genoemd, ofschoon er nauwelijks grooter tegenstelling denkbaar
is dan tusschen het zilte, ruige boek van M a r t i n s o n
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en het intellectueel uiterst fijnen scherp ontledende werk van d u P e r r o n .
J.P. Va l k e m a B l o u w , de auteur van een aantal bekende jongensboeken,
schreef zijn eersten roman. Als onderwerp koos hij een vie romancée, het leven van
Tarantini, de bekende viool-virtuoos uit het begin van de vorige eeuw.
H a l l i d a y S u t h e r l a n d vervolgde zijn herinneringen. ‘En het leven ging
verder’, aldus luidt het tweede deel van zijn mémoires, die niet alle even belangrijk
zijn, doch waarvan vooral de oudere lezers - ook die zelf geen medicus zijn of geweest
zijn - menigmaal zeer zullen genieten. In dit verband moet hier ook vermeld worden
het nieuwe boek ‘Menschenredders’ van den bekenden Weenschen arts Dr. J o s e f
L ö b e l , waarin ons op onderhoudende en voor leeken volkomen begrijpelijke wijze
verhaald wordt van de groote werkers, die de geschiedenis der geneeskunde heeft
voortgebracht.
Niet alleen weegt onder de hedendaagsche schrijvers de aandacht voor het verleden
èn voor het heden ongeveer tegen elkaar op - van dit laatste feit zal ons zoowel de
aviatische als de sociaal-geöriënteerde literatuur een beeld geven -, doch ook de
belangstelling voor land en stad is verdeeld. Zoo komen op dit gebied zeer schrille
tegenstellingen voor. Men behoeft daarvoor maar te vergelijken een roman als
‘Achterbuurt’ van L a j o s K a s s á k , waarin de Hongaarsche schrijver ons een beeld
geeft van de harde en bittere werkelijkheid van de achterbuurt in een groote stad en
een boerenroman als ‘Als de zon rijst’ van den Roemeenschen schrijver P e t e r
N e a g o e , die ons een hartstochtelijk-schoone uitbeelding geeft van het boerenleven
in zijn vaderland.
Van de boeken, die zich met het platteland bezighouden, noemen wij in de eerste
plaats ‘Boerenpsalm’ van F e l i x T i m m e r m a n s , dat voor velen tot een nieuwe
openbaring geworden is van het talent van dezen vruchtbaren Vlaamschen schrijver.
Daarnaast van den jongen schrijver Wa l t e r B r a n d l i g t ‘Kerels in Grandel’; een
boek, dat sympathiek
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aandoet door zijn frissche romantiek en waarin, in tegenstelling met vele andere
romans, die eenzelfde onderwerp behandelen, het conflict stad-platteland ten gunste
van het laatst genoemde wordt beslist. J a n C a m p e r t koos het schoone eiland
Walcheren tot onderwerp voor zijn roman ‘Wier’ en toonde met dit boek zich
ontwikkeld te hebben tot een schrijver van bovenmiddelmatig talent. Er zit sfeer en
kracht in zijn boek en een rake, eigen visie op menschen en dingen.
A l p h o n s T i m m e r m a n s gaf een uitbeelding van het zorgelijk leven der
bevolking in Noordelijk Brabant. Wij meenen, dat het niet toevallig is, wanneer ons
onder het lezen den naam van A n t o o n C o o l e n , die dit jaar met een bundel
‘Kerstvertellingen’ zijn naam als voortreffelijk verteller bevestigde, onwillekeurig
op de lippen komt. Toch draagt zijn werk een eigen karakter ondanks deze
beïnvloeding, die overigens bij de keuze van des schrijvers onderwerp maar al te
begrijpelijk is. De heruitgave van J o h a n We s s e l i n k 's kostelijke idylle ‘De
zomertocht van den reus’ is een gelukwensch waard. Het zou zeer te betreuren zijn
geweest, indien dit mooie werkje onder het stof bedolven zou zijn geraakt. Trouwens,
er blijkt behoefte te bestaan de jacht naar het louter actueele te staken.
Verscheidene uitgevers brachten nieuwe uitgaven van reeds verschenen werk van
oudere schrijvers. Zoo zag het licht ‘Zondagsrust’ van F r a n s C o e n e n in een
modern, handzaam formaat en ‘Helène Servaes’ van H e r m a n R o b b e r s . Ook
van ‘De boeken der kleine zielen’, een van de beste werken van den onvergetelijken
L o u i s C o u p e r u s , zag een gemoderniseerde uitgave in één deel het licht. Een
nieuw publiek kan nu de schoonheid herontdekken van dit proza, dat, naar blijken
zal, waarden bevat, welke tegen de inwerking van den tijd ten volle zijn bestand.
In dit verband moet stellig ook genoemd worden de goedkoope dundruk-editie
van D o s t o j e f s k y 's meesterwerk ‘De
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Idioot’, dat in de uitstekende vertaling van J.J. T h o m s o n thans onder het bereik
gekomen is van zeer velen. En nu wij hier den naam D o s t o j e f s k y noemen,
herinneren wij u meteen maar even aan de diepzinnige novelle van M i g u e l d e
U n a m u n o ‘St. Manuel Bueno, martelaar’, die een waardig pendant vormt van
D o s t o j e f s k y 's legende van den Groot-Inquisiteur, waarvan sedert eenigen tijd
een Nederlandsche bewerking bestaat. In aansluiting met deze novelle van de
Unamuno kunnen wij ten zeerste de lectuur aanbevelen van Dr. J. B r o u w e r ‘De
achtergrond der Spaansche mystiek’.
Van den Zwitser H e i n r i c h F e d e r e r werd één zijner krachtigste boeken onder
den titel ‘Bergen en Menschen’ vertaald. In dezen roman is veel goedheid en zon.
Hetzelfde kan men minder gemakkelijk zeggen van ‘Schaduw der bergen’ - het ligt
trouwens reeds in den titel besloten -, waarmede A n t h o n i e D o n k e r debuteerde
als romancier. Het is een knap boek, dat door meer dan één recensent met ‘Der
Zauberberg’ van T h o m a s M a n n vergeleken is, dat hetzelfde onderwerp behandelt,
n.l. het leven in een Zwitsersch sanatorium voor long-patiënten. Van geheel anderen
aard is ‘Patiënt’, het verhaal, dat de ervaringen van een lijder aan rheuma in één
onzer groote ziekenhuizen beschrijft. W.L. B r u s s e , de auteur van dit boek, is geen
opvallend goed stylist, doch de warmte van hart, de fijne menschenkennis en de
groote liefde voor zijn omgeving maken het tot een werk, waarmee men gaarne en
niet zonder ontroering kennis maken zal.
En thans een reeks boeken, die alle, ieder op een eigen wijze ingesteld zijn op de
tragiek en de problematiek van onzen tijd. Harde boeken soms, die striemen zonder
iets of iemand te sparen; boeken, die bitter zijn van sarcasme of waarin de angst
kreunt van menschen, aan wie de volstrekte eenzaamheid zich als een doodsvonnis
voltrokken heeft en soms ook, boeken, waarin het erbarmen niet verstikt is om wat
deze geslachten
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te doorlijden hebben gekregen. Daar is de nieuwe roman van den jongen Vlaamschen
schrijver L o d e Z i e l e n s met den half-ironischen, half-verteederden titel ‘Nu
begint het leven’, dat den zwaren levensgang van den gewezen frontsoldaat beschrijft.
Onwillekeurig gaan onze gedachten thans naar een klein boekje, dat op weinige
bladzijden ons herinnert aan de verschrikkelijke oorlogswerkelijkheid zelf, die nog
altijd dreigend boven onze hoofden hangt. Jaren hebben de oorlogsherinneringen
van F r a n s d e B a c k e r noodig gehad om te kristalliseeren tot het legendarisch
verhaal ‘Longinus’, dat wij verstaan mogen als de waarschuwende stem van één, die
het zelf heeft beleefd.
Voortreffelijk geschreven, maar hier en daar van een wrange scherts, die niet
anders dan onmenschelijk kan worden genoemd, zijn de gefingeerde grafredes, die
F. B o r d e w i j k heeft geschreven voor overleden en nog levende tijdgenooten. Hij
bundelde ze onder den titel ‘De laatste eer’. Weinig minder wrang, maar zonder
humor en daarom feitelijk navranter is de jongste roman van S. Ve s t d i j k ‘Else
Böhler, Duitsch dienstmeisje’. Onbarmhartig wordt hier het menschelijk leven in al
zijn voosheid en dorheid bloot gelegd. W.A. Wa g e n e r , die blijkens een aan zijn
uitgever gerichten brief, waarvan een fragment aan het slot van zijn laatste werk
‘3000 meter in dood water’ is opgenomen, voor de gekwelde menschheid alle heil
verwacht van een nieuwen opbloei van de erotiek, vergast ons in zijn
kaleidoscopischbonten roman op een étalage van zoowat alle perversiteiten, die op
het oogenblik met betrekking tot de erotiek en vogue zijn, waarbij hij zich kwistig
bedient van de eveneens en vogue zijnde terminologie der moderne psychologie. Het
verhaal ontleent zijn titel aan het kanaalzwemmen, waaromheen de schrijver niet
zonder virtuositeit zijn verhaal heeft gedrapeerd. In zijn soberheid veel beklemmender
is de novellenbundel ‘Angst, dierbare vijandin’ van J o O t t e n , die op zijn beste
momenten herinnert aan P o e 's fantastische vertellingen, al ligt de
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wortel van de angst bij Otten waarschijnlijk meer in een laatste psychologisch te
verklaren oorzaak verborgen dan bij den Engelschman. Hier moet nog genoemd
worden de uit-uitstekende vertaling, die H. M a r s m a n gaf van A n d r é G i d e 's
‘l' Immoraliste’ (‘De Immoralist’).
Wo l f g a n g L a n g h o f f legt in ‘De Veensoldaten’ ons een ontzettend
tijdsdocument voor, dat zijn pendant vindt in de door E v a R a e d t -d e C a n t e r
te boek gestelde mémoires van een Duitsche kunstzuster. Zij heeft haar werk den
korten, sprekenden titel ‘Vrouwengevangenis’ gegeven. Beide boeken vervullen ons
met bittere smart om wat menschen elkander in naam van hun idealen vermogen aan
te doen. Eigenaardig steekt hierbij af het optimisme van C. S c h a r t e n en M.
S c h a r t e n -A n t i n k , die in ‘Littoria’ ons een met veel gloed geschreven
verheerlijking geven van Mussolini's werk ten behoeve van de drooglegging der
Pontijnsche moerassen.
‘Het leven schroeit’ van den Amerikaanschen schrijver T h o m a s Wo l f e geeft
ons een epos der moderne jeugd, waartegen C.J. K e l k 's ‘De dans der jonge voeten’
het afleggen moet. Wonderlijk contrasteert met dit massale, woelige boek ‘En het
werd weer Lente’ eveneens van een Amerikaanschen auteur. R o b e r t N a t h a n
schreef dezen kleinen roman over het moeilijke leven van dezen tijd met zulk een
glanzendlichten humor als men in boeken van de twintigste eeuw maar zeer zelden
aantreffen kan. ‘Vreemdelingen’ van den Hongaarschen schrijver S á n d o r M á r a i
verhaalt in klaren stijl de lotgevallen van den vreemdeling in Parijs. Voortreffelijke
korte verhalen, die volgens een mare, waarvan niemand de zegger wil zijn, geen
genade kunnen vinden in de oogen van ons publiek, vindt men in ‘De korte baan’
bijeengebracht door H. M a r s m a n en E. d u P e r r o n . Wie aan deze onzalige mare
geneigd is geloof te hechten, neme onvooringenomen met de lectuur van dezen bundel
een proef. Hij zal ongetwijfeld gaan behooren tot hen, die haar brandmerken als een
leugen!
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E m m y v a n L o k h o r s t en V i c t o r E. v a n V r i e s l a n d deden een poging
om de traditie der Erts-almanakken voort te zetten. In het letterkundig jaarboek
‘Kristal’ vindt men een aantal bijdragen van jongere schrijfsters en schrijvers bijeen.
Een bezwaar van deze verzameling lijkt ons, dat zij hoegenaamd geen innerlijke
eenheid bezit en niet breed genoeg is opgezet om als algemeene ‘Querschnitt’ der
letterkundige productie te kunnen gelden.
G e r a r d v a n E c k e r e n , die in lang niets als romanschrijver van zich deed
hooren, en P.H. R i t t e r J r ., wiens literaire productie van een schier
spreekwoordelijke vruchtbaarheid gaat worden, deden ieder een roman verschijnen,
die bewijst, dat zij hun vak volkomen beheerschen. ‘De oogen in den spiegel’ van
den eerste, zoowel als ‘Kaïn en Abel’ van den laatste zijn boeken, die psychologisch
volkomen verantwoord kunnen worden geacht. Dit geldt ook van ‘Pruiken’ van den
Vlaming W i l l e m P u t m a n .
En nu ditmaal V i r u l y er niet is om zichzelf en zijn confraters tot bescheidenheid
te manen in zake hun aspiraties met betrekking tot de luchtvaartliteratuur, zullen wij
met enkele korte opmerkingen moeten volstaan over de in 1935 op dit gebied
verschenen boeken. Wij noteeren het door A. V i r u l y te zamengestelde ‘Alles
O.K.!...... ‘Draaien!’, een boek, dat met zijn talrijke deskundige bijdragen en
uitstekende illustraties iederen vlieg-enthousiast bekoren zal. Hetzelfde kan worden
gezegd van ‘Paradijsvlucht’ van de hand van E. B e r g h a u s , dat hoofdzakelijk over
de Indië-route handelt en dat eveneens voortreffelijk is geïllustreerd. A.F.
K o e n r a a d s met ‘Mannen in leer’ is er niet in geslaagd boven het type van de
magazine-novelle uit te komen met zijn boek. Dit kan niet gezegd worden van ‘Per
Vliegpost’ van H.A. v a n A n d e l , dat ik niet aarzel - en ik heb hierbij het gezag
van V i r u l y achter mij - den eersten werkelijken Nederlandschen luchtvaartroman
te noemen, die dien naam ook inderdaad verdient. Dat ook A n n e M o r r o w
L i n d b e r g h 's ‘Om de Noord
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naar het verre Oosten’ een begeerenswaardig boek is, doet ons de inleiding, die
V i r u l y voor dit boek schreef, vermoeden. Zelf hadden wij geen gelegenheid meer
het met twintig door C h a r l e s L i n d b e r g h geteekende kaarten verluchte werk
anders dan zeer vluchtig in te zien.
En nu wij toch aan het reizen zijn, mag hier niet onvermeld blijven het prachtige
verhaal van den Fransch-Zwitser W.A. P r e s t r e ‘Het dodende licht’, dat gedeeltelijk
in Frankrijk en gedeeltelijk in Australië speelt.
Dat het verre Oosten veler belangstelling heeft, blijkt ook dit jaar uit de literatuur
zeer sterk. J. S l a u e r h o f f publiceerde ‘Het leven op aarde’, een roman, waarin de
mysterieuze onbegrijpelijkheid van de Oostersche levenswerkelijkheid bijna tastbaar
aanwezig is. A. G e r v a i s , een confrater van onzen Nederlandschen scheepsarts,
ziet in zijn ‘Aesculaap in China’ de Chineesche toestanden minder ‘visionnair’, bij
hem overweegt het spel van verhoudingen en dat geeft aan zijn vlot vertaald boek
een komisch en af en toe tragi-komisch accent. Fijn en geestig teekent H e i n r i c h
E d u a r d J a c o b in ‘Jacqueline en haar Japanners’ het conflict tusschen de
geestesgesteldheid van Oosterling en Westerling.
Twee werken van uiteenloopend karakter vertegenwoordigen ditmaal de literatuur
over ‘onze’ Oost. R i c h a r d K a t z , de bekende globetrotter, geeft in ‘Bij mijn
bruine vrienden om de evenaar’ zijn indrukken weer van een bezoek aan Ned. Indië.
Wie iets van K a t z kent, weet hoe smakelijk hij kan vertellen! Evenals destijds de
boeken van mevr. S z é k e l y -L u l o f s schijnt thans het boek van haar echtgenoot,
L. S z é k e l y ‘Van oerwoud tot plantage’ in het middelpunt van de discussies der
deskundigen te staan.
Liefhebbers van dieren wijzen wij op een vertaling van de beide ‘Djungelboeken’
van den onlangs overleden R u d y a r d K i p l i n g en liefhebbers in het bijzonder
van honden zullen zich kostelijk vermaken met ‘Tuuntje’ van K a r e l Ç a p e k , op
alleraardigste wijze door J o h a n L u g e r naverteld.
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Ten slotte dienen nog enkele boeken te worden vermeld, die weliswaar geen
uitgesproken literair karakter dragen, maar die toch in ‘Rondom het Boek 1936’ niet
mochten worden gemist.
Allereerst valt dan te noemen het pittig geschreven reisverhaal van T.A. v a n
H e y n i n g e n , ‘Post’-jagers te voet naar Indië, dat door Dr. P.H. R i t t e r J r . van
een voorwoord werd voorzien. Het geeft een met vele foto's en zestien teekeningen
van H a n s B o r r e b a c h verlucht relaas van den avontuurlijken tocht van twee
ondernemende jongelui, die te voet den langen weg naar den Oost hebben afgelegd;
een onderneming, die, zooals men weet, reeds navolging heeft gevonden.
S.W.F. M a r g a d a n t verzamelde ‘20.000 citaten’ tot een standaardwerk op dit
gebied; R e i n i e r v a n G e n d e r e n S t o r t sprokkelde in eigen gaarde. Zijn
‘Sprokkelingen’ doen hem kennen als een romantischen libertijn, die zeer ver staat
van het leven van dezen tijd. Prof. J. H u i z i n g a 's veel besproken tijdsdiagnose ‘In
de schaduwen van morgen’ moge hier niet enkel om zijn inhoud maar ook om zijn
schoonen, glashelderen stijl worden genoemd. Een streng zakelijk en daarom zeer
instructief boek van A. B r o e k h u i z e n over ‘Abessinië’ lichtten wij uit de vele
literatuur, die er in het afgeloopen jaar over dit onderwerp verschenen is. En dan als
laatste van de lange reeks een buitengemeen boeiend en voor den leek zeer goed te
bevatten boek over de groote natuurkundige vraagstukken van den tegenwoordigen
tijd: Dr. P. K a r l s o n , ‘Gij en de natuur’; een werk, dat wij hier gaarne naar voren
brengen, omdat het ons eraan herinnert van hoeveel belang het is veelzijdig in de
keuze van zijn boeken te zijn.
Even voor het afdrukken van ‘Rondom het Boek’ bereikte ons nog ‘Klaar voor
onderwater!’, waarin Lnt. M.S. W y t e m a op levendige en boeiende wijze verhaalt
van de wereldreis der K XVIII. Een groot aantal voortreffelijke illustraties verlucht
dit moderne scheepsjournaal.
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Nieuwe uitgaven over beeldende kunst en architectuur
door Jos. de Gruyter
Dat wij leven in een periode van overgangen, van felle strijdigheden, van pakkende,
maar ook verwarrende tegenstellingen, wordt algemeen erkend. Het weerspiegelt
zich duidelijk in het kunstleven van onzen tijd: wat al ismen en modes, leuzen en
contra-leuzen, stroomingen en begeleidende protesteerende stroomingen! Onze kunst
is niet gaaf en rijp, neen, wel echter vol eigentijdschen ondernemingslust, vol
verlangensdrift en strijd. De leek, die een haastigen blik op een van haar terreinen
werpt, krijgt hierdoor gewoonlijk den indruk van verdeeldheid, versnipperdheid,
wanordelijkheid, en wendt zich vaak ontmoedigd af. Ten onrechte, want het
schouwspel is boeiend en er bestaat heel wat literatuur, die hem wegwijs zou kunnen
maken. Met dat al blijkt het ook voor den ingewijde weleens moeilijk, zich niet door
wisselende oppervlakteaspecten te laten beetnemen en het dieper eenheids-rhythme
te vatten achter de veelheid van verschijnselen.
Het eerste, wat men den leek zou willen aanraden, is vooral de kunst te zien in
een rechtstreeksch verband met het algemeen geestelijk en cultureel leven; wie zich
dan rekenschap geeft van den omvang der nieuwe krachten, werkzaam op
maatschappelijk, religieus, philosophisch, niet het minst ook wetenschappelijk en
technisch gebied, zal er zich weinig over kunnen verbazen, dat het kunstleven daarvan
evenzeer de sporen vertoont, dat er mede op aesthetisch terrein zooveel woelt en gist
en broeit, zich geleidelijk of met drastische schokken wijzigt. Zoo doet zich, om te
beginnen met één der belangwekkendste vraagstukken, waarmee de moderne
menschheid geconfronteerd wordt, de invloed der huidige industrieele techniek haast
even sterk gelden op het terrein der kunst als daarbuiten. Het zijn niet enkel de
economen, staatslieden en cultuurhistorici, die van dag tot dag worstelen met de
problematische beteekenis van het mechanische voor ons geheele denken en doen.
In hoeverre precies is het ‘technische’ in de kunst onvermijdelijk en in hoeverre is
het toelaatbaar? Moet men het in den grond
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een verschijnsel van ontwikkeling, dan wel van verdorring heeten? En zal de houding
van den architect, den beeldhouwer, den dichter, den cineast enz. ten opzichte van
het vraagstuk gelijkgezind zijn, of zullen zij noodzakelijkerwijs in hun reacties
verschillen?
Een volledige uiteenzetting over het onderwerp zou een boek vullen en mij voeren
vèr buiten het kader van dit opstel. Ik geef hier enkel een paar kantteekeningen, ter
overweging. En dan wil ik erop wijzen, dat de technische invloeden, nevens hun
uitwerking ten kwade - niet enkel in het huidige Abessynië! - nevens alle befaamde
verkoeling, verzakelijking, verijling, vervlakking en verstarring, ook stellig zeer ten
goede werkten. Negatief gesproken bevrijdden zij ons van heel wat opgezweept of
huilerig sentimentsleven, zij ontdeden ons van den te plechtstatigen mantel eener
valsche romantiek en het bedenkelijk strak aangetrokken kunstnijverheidsdasje. In
zooverre beteekent het mechanische, al dadelijk een heilzame correctie voor den
kunstenaar. Wie herinnert zich in dit verband niet den verheugden uitroep van een
onzer kranigste Europeesche componisten, Igor Stravinsky, die na het luisteren naar
een uitvoering van zijn Concertino zeide: ‘het was 'n echte naaimachine!’ En wie
denkt niet aan een deel van Picasso's teeken- en schilderkunst, waarin zich deze
negatieve correctie eveneens in positieve qualiteiten van den eersten rang blijkt te
hebben omgezet.
Maar het zijn niet allereerst de ‘vrije’ kunstenaars, de dichters, toondichters,
kleurdichters, die profijt konden trekken van nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden,
door het samenvallen van wetenschap en industrie geschapen. De parate, doelmatige,
abstract werkende schoonheid van de moderne verkeersmiddelen brachten vooral
architecten en vervaardigers van gebruikskunst aan het denken: zij konden niet alleen,
zij moesten wel de macht der machine erkennen. Het werd voor hen en is nòg een
worsteling als het ware op leven en dood; in 't bijzonder voor den architect, immers
de bouwkunst blijkt voor
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tweederde deel bouwkunde, door haar middelen regelrecht verbonden met de techniek
in den algemeenen zin. Men bouwt nu eenmaal geen woning van riet of adobé,
wanneer men over staal en beton beschikt; zoomin als u, waarde lezer, dit stukje bij
petroleumlicht gaat lezen, wanneer u slechts het electrisch knopje behoeft om te
draaien.
Begrijpelijk zonder twijfel, dat de doorgevoerde onverholen toepassing van
moderne middelen op groote schaal in de architectuur en verwante kunsten tot verzet
heeft gevoerd, niet het minst hier te lande, waar men over 't geheel ook meer oog
heeft voor het picturale, het vrije schilderachtige, dan voor het streng constructieve.
In zijn verontwaardiging schijnt dan echter menigeen geneigd te vergeten, dat techniek
‘an sich’ een eeuwenoud middel beteekent tot vollediger beheersching van het
daadwerkelijk leven en dat er geen principieel onderscheid valt te maken tusschen,
bijv., het blaasroer van den Dajak en onze mitrailleuse. Van opperst belang in de
beide gevallen is slechts dit, dat het gespecialiseerd technisch bewustzijn
ondergeschikt gehouden wordt aan het algemeen cultureel bewustzijn.
Wordt het laatste door tegenwoordige architecten en binnenhuisarchitecten
misschien weleens vergeten, men zal dit niet schrijven van dien fijnen,
beschouwelijken geest, J.J.P. Oud, een der vooraangaanden op bouwkunstig terrein.
In een klein geschrift Nieuwe Bouwkunst in Holland en Europa heeft Oud gepoogd,
de z.g. functionneele of internationale architectuur in bescherming te nemen tegen
gangbare misvattingen; en het minste dat men zeggen kan, is dat hij tot nadenken
stemt en talrijke beste kantteekeningen plaatst bij dit actueel en brandend vraagstuk.
Juist daar het eerste deel van het sober geschreven boekje van polemischen aard is
- in het tweede wordt een uiterst beknopt overzicht gegeven van den huidigen stand
van zaken in onderscheidene landen - kan het veel er toe bijdragen, zuiverder inzichten
te verbreiden.
Wie een omvattender werk ter hand wil nemen over de Europeesche architectuur
der laatste tijden, mag verwezen
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worden naar J.J. Vriend's inlichtend en helder boek Nieuwere Architectuur, waarin
met paedagogischen tact, gepaard aan een zekere onverbiddelijkheid, den logischen
gang wordt uitgestippeld van de bouwkunst in samenhang met het maatschappelijk
cultureel leven. Zonder naar volledigheid te streven, geeft Vriend een uitstekende
algemeene oriëntatie; het afbeeldingenmateriaal is geheel ondergeschikt gehouden
aan den tekst, maar de voorbeelden zijn goed gekozen en reeds de kleine puntige
onderschriften kunnen veel verduidelijken. Een aanvullend plaatwerk, althans met
betrekking tot de Hollandsche bouwkunst, vindt men in de reeks van twintig
monographieën Moderne Bouwkunst in Nederland, in totaal meer dan duizend
afbeeldingen en vijfhonderd plattegronden bevattend. Men heeft in deze smakelijk
verzorgde serie, waarvan alleen de eerste aflevering tekst bevat, gestreefd naar de
grootst mogelijke objectiviteit bij de keuze der af te beelden bouwwerken; met dit
gevolg natuurlijk, dat niet àlles een scherpe of zelfs milde critiek kan doorstaan. In
haar opzet evenwel, een totaalbeeld te geven van de sterkte (en zwakheid!) onzer
huidige architectuur, is de redactie goed geslaagd en zoo mag deze uitgave tot de
onmisbare worden gerekend.
De steeds groeiende belangstelling voor nieuwe bouwkunst zal ongetwijfeld bij
sommigen het verlangen doen opkomen, meer te weten omtrent de vroegere
bouwwijzen en -stijlen, of een reeds veroverde kennis dienaangaande uit te breiden
en steviger te fundeeren. Wijdt ook de bovenvermelde J.J. Vriend een afzonderlijk
hoofdstuk aan de architecturale evolutie in den loop der eeuwen sedert Egyptische
tijden, uitvoeriger en grondiger licht de vooral uit een vakkundig oogpunt zoo gedegen
studie door ir. G. Knuttel Jr.: Beknopte Ontwikkelingsgeschiedenis der Bouwkunst,
hierover in.
**
Met de verwijzing naar het zakelijke en industrieel technische hebben wij een der
belangrijkste invloedssferen aangeduid op
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het gebied van de kunst en de literatuur daaromtrent. Een tweede geldt de
psychologisch diep gewortelde belangstelling voor al wat in een betrekking staat tot
het primitieve, het volksche, het folkloristische. Merkwaardigerwijze druischt deze
tendenz ten deele lijnrecht in tegen de voorafbesprokene - zij is immers overwegend
op romantische, expressieve, irrationeele, ook wel traditioneele waarden gericht terwijl voor 'n ander deel de beide stroomingen toch weer elkaar ontmoeten en de
hand reiken.
Het laatste zal duidelijk worden, wanneer men het oog richt op enkelen der
representatiefste kunstenaars, zooals de hierboven vermelde Stravinsky en Picasso:
beider kunst toch wordt evenzeer gevoed door de neiging tot het verkoelde
mechanische, als door de folkloristisch primitieve strooming, waarin de hunkering
tot uiting komt zich te bezinnen op den wezensgrond van het mensch-zijn, terug te
grijpen tot al of niet ‘infantiele’ wortels, en de verloren argeloosheid, spontaneïteit
en directheid van een meer kinderlijke en mythische levenshouding opnieuw
deelachtig te worden.
In de schrandere, meesterlijke essays van den religieuzen philosoof Sjestof, en in
de prophetische romans van den ‘heidenschen’ D.H. Lawrence bereikt deze
geestesstrooming daarentegen een uiterste van fel verzet tegen de overheersching
van het intellectueel en verzekerd technisch levensbewustzijn; bij zulke figuren
schijnt de kans op een verzoening en samenvatting der beide hierbedoelde
hoofdtendenzen in het Europeesch denk- en gevoelsleven vrijwel uitgesloten. In het
algemeen is en blijft het voorloopig moeilijk, de draagkracht en diepte te meten van
deze tweede strooming en haar beteekenis voor de toekomst bij benadering te schatten.
Zij openbaart zich o.a. in menig product der Blut-und-Boden-literatuur van onze
Oostelijke buren in een bedenkelijken, althans sterk reactionnairen vorm. Maar
anderzijds moeten de erkenning der onafwijsbare beteekenis van het onbewuste voor
het zieleleven; het hersteld vertrouwen in de meer elementaire
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en intuïtieve, volksche krachten; de drang te ontkomen aan de beperktheid van het
rationalistisch denken en de brandende begeerte naar een omvattender, in het cosmisch
religieuze gefundeerd levensbesef, van 't grootste gewicht heeten voor de
tegenwoordige menschheid. Ook dit is, op zijn minst, een correctie die wij behoeven!
Concreet gesproken heeft deze gesteldheid, gerugsteund door een moderne
cultuurhistorische nauwgezetheid, gevoerd tot een verbazingwekkende en heugelijke
uitbreiding onzer kennis van het folkloristische en primitieve. Het sprookje, al of
niet psychologisch en psycho-analytisch ‘verklaard’, blijkt in eere hersteld; het volk,
dat dit sprookje schiep uit de warmte en eenvoud van zijn nochtans diep
verbeeldingsleven, ontvangt weer de belangstelling waarop het recht heeft. Daarbij
bepaalt onze liefde zich gelukkig niet, of niet steeds, tot wat van eigen bloed en
bodem is, zij reikt verder en neemt de weelde van exotische motieven en inhouden
in zich op, deze vergelijkend met het eigene, en onberedeneerd een innerlijke en
wezenlijke verwantschap vaststellend.
Ook de volkskunst, de analphabetische gemeenschapskunst die zoowel door de
hoogste als de laagste standen verstaan werd, leeft niet langer ‘als een asschepoester’
in ons midden, zich schuil houdend ‘aan den haard der nederigen’, om te spreken
met Victor de Meyere, den schrijver van het standaardwerk De Vlaamsche Volkskunst.
In dit groote mooie boek bespreekt de bekende folklorist, met een niets voorbijziende
aandacht en telkens het typische, vanzelf sprekende, rasechte der producten
verduidelijkend, achtereenvolgens de Vlaamsche meubelen; de pottenbakkerskunst
en het porselein; het ijzer-, koper- en tinwerk; de glaskunst en het vlechtwerk; de
schilderkunst (o.a. de over geheel Vlaanderen zich verspreidende, oorspronkelijk uit
Beieren en het Zwarte Woud afkomstige achter-glasschilderingen, waarop moderne
expressionisten zich inspireerden); het vaak zeer fraaie snij-, boetseer- en
beeldhouwwerk; de karakterrijke en onderhoudende volksprenten; de ‘sanctjes’,
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huiskapellekens e.d.; het aardig sierlijk knipwerk; kant- en borduurkunst; en ten slotte
de volksjuweelen en volkssnuisterijen. De uitgave is overvloedig verlucht met tallooze
oorspronkelijke houtsneden in den tekst, eenige der vroeger ter versiering van
woonkamers dienende, handgekleurde dierprenten als bijlagen, een drietal portretten,
en meer dan twee honderd buitentekstillustraties, waarvan 'n achttal in kleurendruk.
Het geheel blijkt een kostelijk bezit.
Een meer gespecialiseerde, interessante materie behandelt H.W.M.J. Kits
Nieuwenkamp in zijn Europeesche ‘Totemdieren’ en eenige andere symbolen. Hierin
wordt een lans gebroken voor de symboliek in onze wapenkunde, d.w.z. voor de
overtuiging, dat veel in de heraldiek terug te voeren is tot oorspronkelijke magische
opvattingen en in 't bijzonder tot de totemistische beschouwingswijze betreffende
de afstamming van een familie of stam van een of ander diersoort, of de nauwe
verwantschap althans met zulk een diersoort. De schrijver is er zich van bewust, een
heel moeilijk terrein te betreden en waarschuwt zelf meermalen voor een oppervlakkig
‘hineininterpretieren’: veel in onze wapenkunde toch duidt op persoonlijke willekeur.
Uit een aesthetisch oogpunt mag het boek van beteekenis heeten in verband met de
wederopleving van het heraldisch exlibris. En nu dat ik over de boekmerkkunst
spreek, wil ik terloops verwijzen naar Het Exlibris in Nederland, door Johan
Schwencke, dat een overzicht geeft in kort bestek van deze aantrekkelijke graphiek
in Holland en Vlaanderen van de vroegste tijden tot heden. Zoo iemand, dan is wel
Schwencke de aangewezen man, dit onderwerp voor ons te behandelen!
Een derde categorie van belangrijke boeken over kunst wordt gevormd door de
talrijke uitgaven op kunsthistorisch terrein. Uitgaven dus, waarin men zich bezig
houdt met de studie der geschiedenis van beeldende kunst, minder echter met de
uitingen der lagere standen, met een volksch of primitief ‘amateurisme’, dan wel
met de z.g. hoogere, meer
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gespecialiseerde, bewust beoefende en officiëele kunst, in 't bijzonder ook die van
bloeiperioden. Op dit terrein doet de wetenschappelijke instelling zich nog
nadrukkelijker voelen dan op het voorafbesprokene, dit zoowel ten goede als soms
ten kwade.
De heugelijkste recente publicatie in deze richting is ongetwijfeld het groote werk
van prof. dr. W. Martin: De Hollandsche Schilderkunst in de 17e eeuw. Het geldt
hier een eerste deel, waarin de in deze materie zoo doorkneede hoogleeraar, nadat
hij begint met de sociale positie onzer schilders in de Gouden Eeuw helder te
kenschetsen (bl. 1-26) en vervolgens een uitstekende algemeene karakteristiek geeft
van hun kunst (bl. 27-227), zeer uitvoerig Frans Hals en zijn tijd behandelt (bl.
228-428). In het volgend deel namelijk zal Rembrandt de hoofdfiguur zijn, waar
omheen dan de overigen zich groepeeren. Valt in dit eerste boek dus het hoofdaccent
op de jaren van opkomst en van vroegen bloei, in het tweede zullen speciaal de late
bloei- en vervalperioden worden belicht. Beide deelen te zamen geven een volledige
geschiedenis onzer terecht beroemde 17e eeuwsche schilderkunst, aan welk onderwerp
in zijn geheel geen Hollandsch werk sedert 1874 werd gewijd.
Reeds daarom mag deze doorwrochte en toch overzichtelijk gehouden publicatie
onontbeerlijk heeten; zij is het echter wel dubbel, daar het boek met zooveel kunde
en liefde blijkt geschreven. Prof. Martin paart warmte aan nauwgezetheid, hij verzuimt
niet de kunsthistorische puntjes op de i's te plaatsen, maar het belet hem nagenoeg
nergens levendig en bevattelijk te blijven, zoodat de lectuur evenzeer den leek als
den vakman tot groot nut kan strekken. Een kort woord van lof voor de uitgave als
uitgave dient hieraan te worden toegevoegd: het formaat is ruim, het papier glanzend
wit en de druk opvallend goed, waardoor ook de 258 afbeeldingen in den tekst,
hoewel veelal klein, op zijn minst voldoende tot hun recht komen.
Wie niet wachten wil op hetgeen prof. Martin in zijn tweede deel over onzen
grootsten zeventiende eeuwschen schilder te
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zeggen zal hebben, kan zich alvast het pas verschenen Rembrandt, Schilderijen
aanschaffen; een plaatwerk, maar samengesteld door dr. A. Bredius en voorzien van
'n voorwoord en grondige noten van zijn hand. Het boek beduidt een poging, het
oeuvre van den machtigen schilder te zuiveren van alle werken, die hetzij stellig,
hetzij waarschijnlijk, van de hand van leerlingen of navolgers zijn. Voor den gewonen
lezer is het echter vooral een mooi kijkboek, waarin Rembrandts doeken, van het
vroegste tot het laatste en gerangschikt naar hun onderwerpen, in een reeks van 630
afbeeldingen, waaronder ruim honderd nieuwe opnamen, aan het oog voorbij trekken.
Betrekken deze beide uitgaven zich op de kunst der 17e eeuw, ook die van
voorafgaande tijden wordt niet vergeten. O.a. bewijzen dat twee werken over 16e
eeuwsche Hollandsche portretkunst: Het Noord-Nederlandsch Portret in de tweede
helft van de 16e eeuw door dr. A.B. de Vries, en l'Art du Portrait en Frise au seizième
siècle door A. Wassenbergh. Volsta het hier op te merken, dat beide schrijvers - in
't bijzonder m.i. dr. Wassenbergh - verdienstelijk en goeddeels baanbrekend werk
verrichtten en tot nog toe verwaarloosde gebieden onder de aandacht brachtten. Niet
zonder vreugde begroet men het feit, dat de kostelijke uitgave van prof. dr. Max J.
Friedländers standaardwerk: Die Altniederländische Malerei thans in Hollandsche
handen is overgegaan. Friedländer is de autoriteit bij uitnemendheid op het gebied
der oudste Nederlandsche schilderscholen en daarenboven een goed stylist; in deze
omvangrijke en royaal verzorgde publicatie vat hij de vruchten van een vijf en dertig
jaren ononderbroken onderzoek samen. Het in 1935 verschenen 12e deel voert tot
titel Pieter Coeck, Jan van Scorel, echter vindt men nog verschillende minder bekende
meesters erin besproken.
Twee uitgaven moeten in dit verband apart gereleveerd worden, welke beide
allereerst voor het gebruik op bepaalde scholen onontbeerlijk zijn, doch die tevens,
door de geboden mogelijkheid tot een snelle betrouwbare oriënteering, buiten
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het terrein der paedagogie voor den in oude kunst belangstellende eveneens van
gewicht mogen heeten. Het zijn dr. ir. J.H. Plantenga's bijzonder vernuftig Overzicht
van de Geschiedenis der Beeldende Kunst in zes tabellen, een map, onmogelijk in
kort bestek te beschrijven, die mij in de praktijk al herhaalde malen onvervangbare
diensten bewees; en dr. A.N. Zadoks-Josephus Jitta's niet minder prijselijke
platenatlas: Antieke Cultuur in Beeld. Laatstgenoemd werk geeft in goed gekozen,
helder gegroepeerde en van een beknopten begeleidenden tekst voorziene reeks van
illustraties een duidelijken indruk van de culturen van 't nabije Oosten, van Kreta,
Griekenland en Rome.
Tenslotte meld ik nog in deze groep van uitgaven Het Land der Tienduizend
Schoonheden, door dr. P. Travaglino, een heel uitvoerige en onderhoudende gids
der schoonheden van kunst en land in Italië, niet van de hand van een vakgeleerde
ditmaal, maar van een geestdriftig bewonderaar.
Keeren wij thans even terug tot den eigen tijd, dan moet een overdacht boek van J.
Bendien († 16 Dec. 1933), in voorafgaande jaren geschreven in samenwerking met
mevr. A. Harrenstein-Schräder en vóór zijn overlijden gelukkig persklaar gemaakt,
een werkelijke verrijking heeten van onze kennis der moderne kunst-‘ismen’.
Richtingen in de Hedendaagsche Schilderkunst heet het, en men vindt er veel in
bevestigd en uitvoerig behandeld van wat ik hierboven in mijn kleine inleiding
aanstipte. Bendien was zelf een verfijnd en geestrijk schilder, beschouwelijk op
moderne wijze, en dus met deze materie wel zeer innig vertrouwd; hetgeen inmiddels
zijn objectiviteit niet vertroebelde, al ligt het voor de hand, dat 'n ieder bepaalde
accenten ànders zal plaatsen op een vooralsnog zoo moeilijk te overzien terrein als
dit. Zelf heb ik dezelfde stof meer in 't kort behandeld in de twee laatste hoofdstukken
van mijn werk over Wezen en Ontwikkeling der Europeesche Schilderkunst na 1850,
dat hier volledigheidshalve vermeld zij.
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Een meer genoegelijk karakter draagt een aardig en fijn werk van dr. A.C. Bouman
over Kuns in Suid-Afrika; men moet éven wennen aan de taal, maar dan is het een
charme temeer. Enkele der behandelde schilders en beeldhouwers, Luyt en Irma
Stern bijv., zijn mede ten onzent bekend.
Een fraaie uitgave gewijd aan de nagedachtenis van den vaak briljanten, helaas
jong om het leven gekomen caricaturist Albert Funke Küpper behoort weer tot de
plaatwerken, al bevat het kleine schriftelijke bijdragen, o.a. van Cornelis Veth. Deze
schreef niet lang geleden ook een puntig werkje over Revolutionnaire Beeldende
Kunst voor de aantrekkelijke, populaire reeks der Kleine Cultuurbibliotheek, waarin
verschillende goede deeltjes zijn verschenen. Ik volsta met daarvan nog Otto van
Tussenbroeks leerrijke uiteenzetting over Moderne Woninginrichting en Meubileering
te melden.
Een vorig jaar deelde Jan Poortenaar de lezers van Rondom Het Boek het een en
ander over boekverluchting mede. Poortenaar, zelf een bekend graphisch kunstenaar,
heeft als schrijver over prent- en drukkunst en in 't bijzonder over de technische
zijden daarvan, indertijd zijn naam gevestigd door een groote en rijk verluchte studie
over Etskunst, Techniek en Geschiedenis. Sedert dien verschenen twee andere werken
van zijn hand, namelijk Boekkunst en Grafiek en Van Prenten en Platen. Hoewel het
laatst uitgekomen, meld ik Boekkunst en Grafiek het eerst, daar het van de beide
uitgaven het belangrijkst mag heeten; de veel bereisde, veel gelezen auteur geeft ons
hierin een volledig idee van alles, wat in verband staat of staan kan met de verschijning
van het boek, juister gepreciseerd het schoone boek. Zoo worden achtereenvolgens
hoofdstukken gewijd aan de lettervormen, aan het ontstaan en de verspreiding der
boekdrukkunst, aan het zetten, de correctie, het papier, de indeeling enz. - alles
overvloedig geïllustreerd en met groote kennis van zaken beschreven. Mr. J.F. van
Royen plaatste een beschouwing over de illustratie van het boek, de twee laatste
hoofdstukken zijn van de hand van prof. dr.
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M. Sabbe, terwijl een kort voorwoord door dien zuiveren geest en edelen stylist,
Arthur van Schendel, werd bijgedragen. In zijn Prenten en Platen heeft Poortenaar
de verschillende graphische (en photographische) technieken toegelicht; ook hieruit
valt heel wat te leeren, al ontkom ik niet aan den indruk, dat zijn groote voorliefde
voor de etskunst hem een enkele maal parten speelt (bl. 88) bij zijn beoordeeling van
andere kunsttechnieken.
Wanneer ik nu nog een kleine recente, stellig verdienstelijke uitgave van A.A.M.
Stols over Het Schoone Boek releveer, waarmede een reeks van 24 monographieën
met betrekking tot de Toegepaste Kunsten in Nederland wordt afgesloten, dan hoop
ik den lezer een weliswaar lang niet volledig, maar duidelijk beeld te hebben gegeven
van het vele goede, soms onverbeterlijke, dat in den laatsten tijd hier te lande op 't
gebied van de beeldende kunst en de architectuur is verschenen. Aan ondernemingslust
en moed ontbreekt het klaarblijkelijk schrijvers noch uitgevers!

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
(W.) JOS. DE GRUYTER, geb. 1899 te Singapore. Als kind beurtelings in Engeland,
Holland en Ned. Oost-Indië (Borneo). Eerste twee klassen der H.B.S. te Haarlem,
vervolgens opleiding als beeldend kunstenaar in Londen (etsdiploma Royal College
of Art, South Kensington). Schreef in 1925 zijn eerste artikel, over den schilder J.
Mankes. Later vooral bijdragen in Elsevier's Maandschrift, o.a. over moderne
architectuur en primitieve kunst. Van 1927-'30 kunstcriticus van het Utrechtsch
Dagblad, sedert dien van het Vaderland.
Werken: Cézanne en Renoir (1928); Het Werk van Käthe Kollwitz (een inleiding,
1931); Schilderijen Zien (1934); Wezen en Ontwikkeling der Europeesche
Schilderkunst na 1850 (1935); Zes Moderne Schilders (1935).
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Vertaalde Skandinavische letterkunde
door Dr. Annie Posthumus
Op het gebied der letterkunde is er tegenwoordig een tamelijk snelle, in elk geval
een directe verbinding met Skandinavië, zoodat de Skandinavische boeken die in het
Nederlandsch vertaald worden, in het algemeen gesproken, nog maar kort tevoren,
een of een paar jaar tevoren, in Skandinavië zelf het licht hebben gezien. In het
algemeen gesproken; maar er verschijnen toch ook Nederlandsche vertalingen van
Skandinavische boeken die langer geleden in het oorspronkelijk uitgekomen zijn.
De in den loop van dit jaar in vertaling verschenen Skandinavische werken bewijzen
dit.
Laat ik dan met de vertalingen van oudere Skandinavische werken beginnen.
Daartoe behoort in de eerste plaats de vertaling, door B.A. Meuleman, aan wien
wij bijvoorbeeld ook de vertaling van het grootste gedeelte van Ludvig Holberg's
blijspelen verschuldigd zijn, van de tragedie ‘Socrates’ van Adam Gottlob
Oehlenschläger, den dichter uit de eerste helft van de 19e eeuw, met wien de
Romantiek haar intrede in Denemarken deed, - een dichter, wiens werk voor ons in
de eerste plaats van literairhistorisch belang is.
Ten tweede is daartoe te rekenen ‘Het verhaal van Viga-Ljot en Vigdis’ van Sigrid
Undset (vertaald door A. Thiry)*), een verhaal uit den vikingtijd, dat reeds eerder (in
1931) in Nederlandsche vertaling (van M.H. Ledeboer) verschenen is onder den titel
‘Vigdis Gunnarsdochter’. Het Noorsche oorspronkelijk is van 1909 en behoort tot
de beginperiode van Sigrid Undset's schrijverschap. ‘Het verhaal van Viga-Ljot en
Vigdis’, dat geïnspireerd is op motieven zooals men ze in de Oudnoorsche saga's
vindt, vervult in de productie van Sigrid Undset een merkwaardige plaats, omdat het
het eerste werk is, waarin Sigrid Undset zich naar vroeger eeuwen wendt, waar zij
de gevoelens die het leven van man en vrouw beheerschen, in

*) Een Vlaamsche uitgave, ook bij een Ned. uitgever verschenen.
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ongecompliceerder en sterker vorm vinden kon dan in haar eigen tijd; omdat het
voorwerk is voor haar groote midden-eeuwsche romans, die haar zoo bekend zouden
maken, ook buiten de grenzen van haar land. Met het werk van Sigrid Undset is het
hier in ons land nu eenmaal zoo gegaan, dat het werk van haar middenperiode, waarin
zij met haar meesterwerk ‘Kristin Lavransdochter’ een hoogtepunt bereikte, het eerst
bekend is geworden, terwijl de belangstelling voor haar werk dat daarvòòr lag, pas
daarnà is gekomen.
En ook de bijzonder mooie bundel ‘Uit het land der duizend meren’ (bijeengebracht
en uit het Zweedsch vertaald door Piet Schepens), die schetsen en fragmenten bevat
uit het werk van de Finsche schrijvers Johan Linnankoski (1869-1913), (van wien
wij ook in Nederland het machtige boek ‘Het lied van de vuurroode Bloem’ kennen);
Runar Schildt (1880-1925) en Arvid Järnfelt (geboren in 1869), is hiertoe te rekenen.
Een bundel van uitgesproken Skandinavisch karakter. Eigenlijk een Vlaamsche
uitgave, maar in de Wereldbibliotheek opgenomen.
In Sigrid Undset's ‘Verhaal van Viga-Ljot en Vigdis’ is het oer-Skandinavische;
het geeft menschen te zien met sterke oergevoelens - van liefde en van haat die uit
beleedigde liefde geboren is; menschenfiguren, die met hun gevoelens als onder de
macht van het noodlot staan; gevoelens, die met onafwendbare zekerheid tot een
handeling voeren. Zoo was de mensch van den saga-tijd. En is het niet een kenmerk
van den Skandinavischen mensch zooals wij hem uit de jongere literatuur, en wel
het duidelijkst uit de Noorsche literatuur, kennen, dat hij, in zijn sterke gebondenheid
aan de natuur en den bodem van zijn land en aan de traditie van zijn geslacht, in de
eerste plaats door die vaste bindingsmachten beheerscht wordt, en zijn eigen
persoonlijke menschenaard, zoo die zijn recht wil laten gelden, die machten te
trotseeren heeft, er als het ware doorheenbreken moet, of, meer bewust, den strijd
daarmee te voeren heeft?
Zoo geeft de bundel ‘Uit het land der duizend meren’, als
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geheel beschouwd, het Skandinavische beeld te zien van die van geslacht op geslacht
overgeërfde gebondenheid van den mensch aan natuur en bodem, de gebondenheid
van het boerenras aan de moederaarde en aan de traditioneele machten, waardoor
als met vulkanische kracht de gevoelens - de oergevoelens - van den individueelen
mensch heenbreken. In de schets ‘Moeder’ bijvoorbeeld is het het oervrouwelijke
moedergevoel, dat op een gegeven oogenblik met alle kracht door alle gebondenheid
heen omhoogschiet; terwijl in het fragment ‘De dood van Kinturi’ en in de schets
‘De strijd om Heikkilä’ dat wat op 's harten grond ligt aan gevoelens en verlangens
en hartstocht uiting zoekt en naar boven welt in het uur van den dood en, in donkere,
lugubere fantastiek, na het sterven.
Gebondenheid van den mensch - den arbeidenden mensch van het Zweedsche
Noorden - aan de natuur, dat is ook het eigenlijke onderwerp van het boek ‘Hout’
van den jongen Zweedschen schrijver Albert Viksten (vertaald door N.
Boelen-Ranneft), in het Zweedsch verschenen in 1929 - dat een beeld geeft van de
in het Noorden van Zweden zoo machtige houtindustrie - in den tijd dat de bosschen
nog niet beschermd waren, maar vrijelijk waren overgeleverd aan de steeds meer en
meer hout verslindende macht van die industrie; - en van den zwoegenden arbeid
van de mannen van het Zweedsche Noorden, van hun leven dat in dienst staat van
het houtbedrijf in zijn verschillende fazes. Een boek, dat èn met zijn vertelkunst èn
bij verschillende scènes doet denken aan ‘De laatste viking’ van den Noorschen
schrijver Johan Bojer, dat handelt over de visscherij van nu verdwenen dagen en
over de visschers van het hooge Noorden, de Lofoddenvisschers en hun harden strijd
met de zee.
Tot de rubriek vertaald Skandinavisch werk uit wat verder terug liggenden tijd
behoort ook de roman ‘Mette’ van Barbra Ring (vertaald door Letta Hingst), die in
het Noorsche oorspronkelijk in 1928 verschenen is; een roman van
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oppervlakkige karakterteekening, die ofschoon er prijzenswaardige gedeelten in zijn,
de schrijfster, die in het algemeen in haar werk voor de vrouw het recht opeischt om
zichzelf te zijn en haar leven te leven op een wijze die in overeenstemming is met
haar aard en opvatting, in een minder voordeelig licht doet zien dan haar in 1933 in
Nederlandsche vertaling verschenen ‘Alys van Eldjarstad’, dat van 1931 was. En
verder ook ‘Het wintermoeras’ van de Zweedsche schrijfster Astrid Väring (vertaald
door M.J. Molanus-Stamperius), waarin het oude bijgeloof een rol speelt en het
wintermoeras met zijn donkere diepte zinnebeeld is van de den mensch lokkende
booze machten. Van dit boek geldt hetzelfde als van dat van Barbra Ring: in een
boek als ‘Marja’, dat in 1930 in vertaling verschenen is, heeft de schrijfster méér
bereikt.
En wanneer wij dan de vertaalde boeken zouden willen vermelden die nog maar
een of eenige weinige jaren geleden in het Skandinavische oorspronkelijk verschenen
zijn, dan zouden wij wederom een scheiding kunnen maken, en wel in boeken die
wat hun aard betreft duidelijk Skandinavisch zijn, en in boeken die een meer algemeen
karakter dragen.
Echt Skandinavisch, van uitgesproken Noorsch karakter is het dichterlijke en
krachtige debuutboek van Trygve Gulbranssen (vertaald door Dr. Annie Posthumus).
‘En eeuwig zingen de bosschen’, dat een beeld geeft van echt Noorsch innerlijk en
uiterlijk leven, ons het te midden van bergen en bosschen levende boerengeslacht
Bjørndal te zien geeft in zijn opeenvolgende generaties; den strijd dien de ouderen
van dat geslacht te voeren hadden tegen de natuurmachten, om hun woonplaats en
hun bestaan, ja zelfs hun leven te behoeden; en den moeilijken weg dien de na hen
komende jongeren, Dag Bjørndal en zijn beide zoons, hebben te gaan, beheerscht
als zij zijn door innerlijke machten, die sterker zijn dan zij zelf en die hun levensloop
in eerste instantie bepalen; den strijd dien Dag Bjørndal te voeren heeft om zijn
overgeërfden onverzettelijken aard te breidelen, onder het opzien naar omhoog,
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in het besef, dat het christenplicht is, zachter en barmhartiger te zijn. Een boek over
het leven van den Noorschen mensch tegen den achtergrond van de eeuwige natuur,
de eeuwig zingende bosschen.
En wij zouden dan hierbij nog willen noemen het kleine boek ‘De eerste lente’
van den in het Noorsch schrijvenden IJslander Kristmann Gudmundsson (vertaald
door Cl. Bienfait); een eenvoudig, maar zuiver gehouden boekje over een eerste, in
een jongenshart ontwakende liefde, waarin droom en werkelijkheid, de illusie en de
desillusie van den eenzamen, idealistischen jongen op verdienstelijke wijze tot hun
recht gebracht zijn en waarin de atmosfeer van het IJslandsche visschersplaatsje en
van het lichte, doorschijnende IJslandsche landschap achter het kleine en fijne
gebeuren staat.
Wanneer men Helmik Larsen's ‘De Wildernis’ (vertaald door W. Quanjer-Steltman)
met Noorschen geest in verband zou willen brengen, dan zou het met den ouden
vikinggeest moeten zijn, die zoovele eeuwen geleden Noren naar verre kusten dreef.
Het geeft het onopgesmukte, op vertellenden toon geschreven verhaal van de
ervaringen van twee jonge Noren tijdens hun verblijf - van voorjaar tot voorjaar aan de kust van Alaska, waar zij, ver van de verwarrende drukte der moderne
beschaving, een primitief bestaan leidden, blootgesteld waren aan koude en nevel
en storm, maar genoten van tochten over bergen en door onafzienbare bosschen en
van hetgeen zij in dit gebied van ongerepte natuur te zien kregen van het leven der
dieren van bosch en lucht en water.
Zoo zouden wij in de rij der vertaalde Skandinavische boeken van dit jaar dit boek
den overgang kunnen laten vormen tusschen de boeken van uitgesproken
Skandinavisch karakter en die van meer algemeenen aard.
Deze tweede rubriek zouden wij kunnen beginnen met een boek van een Noorsche
jonge schrijfster, die ook in ons land reeds een zekere bekendheid geniet, met ‘O,
heerlijk leven’ van Sigrid Boo (vertaald door M.J. Molanus-Stamperius), een
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sanatorium-roman, waarmee de jonge schrijfster, die een paar jaar geleden zulk een
overweldigend succes behaalde met haar eersteling ‘Helga's weddenschap’, er blijk
van geeft, dat zij tot méér in staat is dan tot het schrijven van een aardig verhaal; dat
zij méér is dan een schrijfster met een frisschen levenskijk en humor, zooals zij dat
na haar eerste boek ook was in ‘Zelfs in tijden als deze’. In dit boek ‘O, heerlijk
leven’, dat haar jongste boek is, voert Sigrid Boo ons de wereld van een sanatorium
voor longlijders voor oogen, niet alleen een gansche serie van personen, van patiënten
in verschillend ziektestadium, maar zij weet op zeer verdienstelijke wijze een beeld
te geven van de zoo verschillende geesteshouding der zieken tegenover hun ziekte;
van hun strijd om het bezit van het leven, dat, zelfs als het tot een minimum
gereduceerd is, nog een kostbaar bezit is. Met dit boek is Sigrid Boo op een
aanmerkelijk hooger schrijfsterspeil gekomen.
Verder behoort tot deze rubriek het boek van den jongen Deen Leck Fischer ‘Toen
het Maandag werd’ (vertaald door Dr. Annie Posthumus), over het vraagstuk der
werkloosheid - voorwaar een probleem van dezen tijd, dat niet tot Skandinavië beperkt
is. Zonder eigen politieke meening te verkondigen, zonder één betoogend woord te
spreken slaagt Leck Fischer er in, aan hetgeen er zich in de korte spanne tijds van
een Zaterdagavond tot een Maandagmorgen in het gezin van den coupeur Lundbom
afspeelt, de beklemmende ellende van de werkloosheid te demonstreeren. In een
onbewogen en naturalistisch-zakelijken stijl, in korte zinnen, geeft hij zijn beeld,
maar in zoo sterke mate dringt dat zich aan ons op en in zoo sterke mate laat hij ons
meeleven, dat het is alsof wij het lichamelijke en psychische lijden van den tot
werkloosheid gedoemde aan den lijve meevoelen. Leck Fischer is onder de jonge
Deensche prozaïsten degene bij wien het streven om den mensch in zijn socialen
samenhang te zien het duidelijkst aan den dag komt.
In den zeer opmerkelijken bundel ‘Van de Stookplaat’ van
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Harry Martinson (bijeengebracht - uit de twee prozawerken ‘Resan utan mål’ (1932)
en ‘Kap Farväl’ (1933) - en vertaald door Charles Gl. Behrens), een jongen
Zweedschen schrijver, die evenals de Deensche jonge schrijver Leck Fischer tot nu
toe onbekend was in ons land, zijn wij in de wereld der zeeën en oceanen, in de
wereld van het schip en in de havensteden van Oosten en Westen. Harry Martinson,
die, nadat hij als jongen naar zee was gegaan, jaren achtereen stoker is geweest op
verschillende schepen, kent de schepen en den zwoegenden arbeid voor de vlammende
vuren in hun ondergewelven, hij kent zee en oceaan bij alle weer en onder alle
keerkringen, hij kent de havensteden met hun voor den zeeman zoo lokkende kroegen
en vrouwen, - en heel die felbewogen werkelijkheid, die hij zoo felbewogen beleefd
heeft, vinden wij in zijn werk weerspiegeld in een krachtig en forsch plastisch proza,
dat van het geheel persoonlijke talent van den jongen schrijver getuigt.
Het is niet ònze schuld, dat wij geen verbindingslijnen kunnen trekken tusschen
het eene boek en het andere. Het is nu eenmaal zoo, dat de uit het Skandinavisch
vertaalde boeken ‘vogels van diverse pluimage’ zijn, ongelijksoortig, van
verschillenden aard en stijl.
‘Vier levens’ van de Zweedsche schrijfster Marika Stjernstedt (vertaald door N.
en A. Basenau) geeft het verhaal van het leven van vier jonge menschen die in hun
kindertijd dicht bijeen hebben gestaan, elk echter een eigen kant uit gaan en een eigen
plaats in het leven gaan innemen - aan elk van hen is een deel van het boek gewijd
- maar wier verdere leven toch de continuïteit met dien kindertijd te zien geeft.
Levensverhalen, die getuigen van de routine van de schrijfster, van haar kijk op de
menschen en het leven, maar die levensverhalen gebleven zijn.
Waldemar Brøgger - die op dit oogenblik voor de Noorsche courant Tidens Tegn
de taak van verslaggever van de gebeurtenissen in Abessinië vervult - is als
romanschrijver nog jong.
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‘Het eeuwige verlangen’ (vertaald door M.J. Molanus-Stamperius) speelt in een hotel
aan een van de fjorden, waar verschillende menschen hun vacantie doorbrengen,
jongeren en ouderen, die allen hun strijd te voeren hebben bij hun streven naar de
verovering van liefde en geluk, op den weg van ‘het eeuwige verlangen’. Den jongen
schrijver ontbreekt het niet aan kennis van het menschenleven, aan stof om over te
schrijven, maar dat hij zijn boek tot een levensroman èn een verhaal van een tragische
vrouwenliefde èn een soort van detective-roman heeft gemaakt, dit teveel zal wel op
rekening van de jeugd van den schrijver gesteld moeten worden.
Een roman, die in zijn rangschikking van de stof ook aan een detective-roman
doet denken, is Gösta Gustaf-Janson ‘De oude komt’, dat ons in spanning houdt,
doordat wij over den afwezigen ‘oude’, den merkwaardigen man, over zijn
merkwaardigen aard en zijn merkwaardige manipulaties steeds meer te hooren krijgen
en het ‘de oude kan terugkomen’ als een zwaard van Damocles boven allen die met
hem in verbinding gestaan hebben blijft hangen, totdat ‘de oude’ dan werkelijk komt.
Het is jammer, dat dit laatste gedeelte van het boek, na de komst van ‘den oude’, ons
niet ten volle voor onze spanning beloont.
Verder is nog te vermelden ‘Naar de groene weiden van het geluk’ van de
Zweedsche schrijfster Nanny Johansson, dat een vervolg is op het vroeger verschenen
‘Een die niet welkom was’. En de (door P.M. Zaalberg) uit het Zweedsch vertaalde
moderne schelmenroman ‘Petterson & Bendel’, een satirische roman over het
zakenleven.
En wij eindigen dit overzicht met Pär Lagerkvist's novelle ‘De beul’ (vertaald door
N. Boelen-Ranneft) - een hachelijk onderwerp, sinds het daarnaar door den
Zweedschen schrijver zelf bewerkte tooneelstuk zooveel tongen en gemoederen in
beweging heeft gebracht en daarbij tevens de novelle in het geding betrokken is. Wij
bepalen ons tot de novelle. Daarin heeft de kunstenaar Pär Lagerkvist zijn
monumentale beeld
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gegeven van den ‘eeuwigen’ beul, die zinnebeeld is van het booze, dat heerschte
over het leven der menschen van den ouden tijd; dat nòg heerscht over den nieuwen,
den tegenwoordigen tijd met zijn oorlog, zijn rassenhaat en zijn onverdraagzaamheid;
van den beul, die zelfs over den Christus en het christelijk levensideaal zegeviert,
maar die de menschheid smeekt hem te verlossen van de zware taak die hij voor haar
te vervullen heeft; zijn beeld, dat de wereld tot inkeer maant.
Nadat dit artikel geschreven was, is nog verschenen ‘Het paarlsnoer’, een vertaling
van den society-roman ‘Perlerne’ van de Deensche schrijfster Karin Michaelis.

Biografische bijzonderheden omtrent de schrijfster van dit artikel:
Dr. ANNIE POSTHUMUS, nu wonende in Den Haag, is geboren te Amsterdam in
1881. Zij studeerde, na staatsexamen te hebben gedaan, aan de Gem. Universiteit
van Amsterdam, waar zij in 1911 promoveerde op een Oudnoorsch onderwerp. Zoo
voerde haar weg haar naar Skandinavië. Van 1915-1935 was zij privaat-docent aan
de Amsterdamsche Universiteit in moderne Deensche en Noorsche philologie.
Zij is vaste medewerkster aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant voor de rubriek
Skandinavische letterkunde en vertaalster van verscheidene Skandinavische boeken.
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Kinderboeken
door M.C. van Oven van Doorn
Het kleine meisje zat aan de tafel en knipte plaatjes en de regen druppelde langs de
ramen.
Naast haar lag een oud tijdschriftnummer en een catalogus van een grooten winkel
ergens in Parijs, en het kleine meisje knipte en het regende buiten, o, wat regende
het!
Ze bladerde in het tijdschrift en zocht een nieuw plaatje, en even keek ze naar het
tuintje, met de groene, glimmend natte heesters en daarachter de donkere
boomstammen met hun kale, blinkende takken; en toen knipte ze weer. En de
kindermeid verstelde witte lakens en zong droevige liedjes en de naaimachine snorde.
Toen werd er gebeld en de zusjes kwamen thuis uit school en hingen hun natte
mantels en hoeden aan den kapstok, en ze liepen de kamer binnen en legden de
schooltasschen in een hoek en keken naar de uitgeknipte plaatjes.
‘Zullen we je voorlezen?’ vroegen ze, en ze openden de speelgoedkast en zochten
de prentenboeken. Van Keutje die niet naar school toe wilde gaan en het prentenboek
van tante Pau.
Wat hinderde het nu nog of het regende? In den tuin bleef alles hetzelfde, de regen
drupte en de natte kiezelsteentjes glommen, maar als de prentenboeken opengingen,
dan opende zich een nieuwe, wonderbare wereld, een wereld die ieder minuutje
anders was; en ademloos volgde het kleine meisje al het vreemd gebeuren in het
verhaal van stoute Keutje, en haar vingertje wees de plaatjes aan; en ieder versje van
tante Pau was een geschiedenis, tante Pau nam je mee naar buiten, naar het bosch of
naar het strand en de zon scheen en klein broertje was jarig en speelde treintje met
de stoelen en groote broer vertoonde het poppentooneel......
‘Nu van A is een aapje,’ zeiden de zusjes.
‘Dat kan ik zelf voorlezen,’ zei het kleine meisje, en ze trok het boek naar zich
toe en las van de A die een Aapje en de B die een Bakker was, het heele alfabet door,
en de zusjes lachten en lachten!
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‘Waarom lachen jullie mij uit? Ik lees het toch goed?’ vroeg het kleine meisje.
‘Je leest niet maar je zegt het op uit je hoofd,’ zeiden de zusjes.
‘Maar ik wil zelf echt lezen; hoe moet ik echt lezen?’ vroeg het kleine meisje.
En de zusjes teekenden de letters: ‘dat is een A, je moet A zeggen......’
Toen het kleine meisje lezen geleerd had, las ze zelf haar prentenboeken. Van
‘Helden zonder zwaard’ en ‘Robinson Crusoe.’ En dikwijls stond ze te kijken voor
het boekenkastje; dat had een glazen deurtje en daarachter stonden de boeken van
de zusjes, de mooie roode en blauwe en groene bandjes met vergulde lettertjes op
den rug.
‘Mag ik die niet lezen?’ vroeg het kleine meisje.
‘Dat zijn boeken in prachtband,’ zeiden de zusjes, ‘daar zijn wij erg zuinig op.’
‘Ik ben gauw jarig, dan vraag ik zelf een boek in prachtband,’ zei het kleine meisje,
en toen ging ze een verlanglijst maken. Maar ze kon nog niet schrijven en daarom
knipte ze de letters uit een oude krant en plakte ze naast elkaar, wat een lastig werkje
was, want de lettertjes waren erg klein en bleven overal kleven.
Toen het kleine meisje jarig was, kreeg ze twee boeken ‘in prachtband’. ‘Dina en
haar pop,’ heette het eene, door Agatha, en het andere ‘een klein, klein jokkentje
maar,’ door J. Schaap. Niet alleen de band, maar ook de inhoud was prachtig, en
beide boeken werden gelezen en vele malen herlezen en bij de allermooiste
hoofdstukken werd een papiertje gelegd, zoodat je altijd de mooie stukjes gauw terug
kon vinden.
Het kleine meisje werd een groot meisje, een schoolmeisje, maar in haar heele
kinderleven bleef het boek een belangrijke plaats innemen. Naast de eerste twee
boekjes stond nu op haar boekenplankje een heel rijtje; ‘Het Jodinnetje van Elspeet,’
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‘Fulco de Minstreel’, ‘Uit het Wonderland’ van Christine Doorman, en in de breede
vensterbank zat ze en ze las het eene boek na het andere; urenlang leefde ze in een
verre wereld met de helden en heldinnen uit de verhalen, zonder iets te hooren of te
zien van wat er om haar heen in de kamer gebeurde. De klok, die aanwees dat het
schooltijd was, bracht haar terug tot de alledaagsche wereld van het heden; en toch,
als ze dan op straat liep, had ze soms het gevoel dat de wereld om haar heen veranderd
was, dat ze zelf een persoon uit een boek voorstelde; en keek ze de gewone bekende
dingen van iederen dag dan niet opeens met heel andere oogen aan? En om vier uur,
als ze met een vriendinnetje naar huis liep, voerde de weg dan niet juist langs den
boekwinkel, en drukten ze hun neuzen niet tegen de ruiten om de heele etalage af te
speuren naar nieuwe, nog onbekende meesterwerken van de kinderauteurs van dien
tijd?
Ze praatten ook over de boeken die ze gelezen hadden. ‘Vond jij ook juist dat
stukje zoo mooi?’ - ‘Vind jij het ook niet onbegrijpelijk dat er kinderen bestaan die
beweren dat ze niet van lezen houden?’ - ‘Zou het niet komen omdat ze niet weten
hoe heerlijk het is om je in een boeiend verhaal te verdiepen?’Ieder die zelf als kleine jongen of klein meisje onvergetelijke uren met zijn boeken
heeft doorgebracht, kent de waarde van het goede kinderboek en zal wenschen, dat
zijn kinderen op hun beurt van hun boeken zullen genieten. En het spreekt vanzelf
dat we allemaal ons best willen doen om voor onze kinderen juist die boeken te
kiezen, die hen niet alleen zullen boeien (wat voor een goed kinderboek toch in de
eerste plaats een vereischte is), maar die tevens ongemerkt tot hun
gedachtenverruiming zullen bijdragen, hetzij, om een paar voorbeelden te noemen,
door bewondering aan te kweeken voor ons mooie Nederlandsche land, voor den
rijkdom van onze Nederlandsche taal, door kennismaking met levenswijze en
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gewoonten van andere volken in andere landen of in andere tijden, door klaarheid
te brengen in verwarde begrippen, door mede te werken tot het beter begrijpen van
het doen en laten van mensch en dier.
We hooren wel eens zeggen, dat in onzen onrustigen, gejaagden tijd de
belangstelling voor het kinderboek aan het afnemen is. Wie het tegendeel beweert
heeft meer kans het bij het rechte eind te hebben. Er wordt door onze kinderen veel
gelezen, juist in tijden van onrust geeft het goede kinderboek rust, door de
gedachtenconcentratie die er voor noodig is om het te genieten. En tevens kan het
voor de ouders een bondgenoot zijn, een niet genoeg te waardeeren hulpmiddel bij
levensopbouw en karaktervorming.
En nu willen we dus graag aan ons kind een mooi boek present geven. Maar nu
komt de moeilijkheid. Welk boek kiezen we? Er zijn er zooveel...... We willen niet
het eerste het beste nemen, we willen met zorg te werk gaan, we willen weten of
onze keuze goed is.
Dit is inderdaad een lastig vraagstuk, en voor de oplossing mogen we het ons
vooral niet te gemakkelijk maken. Het zou ons kunnen vergaan als het jonge mamaatje
uit ‘Mr. Punch among the children’, dat in een gemakkelijken stoel naast de theetafel
gezeten, aan het dochtertje van een jaar of acht, dat in een kussen gedoken op den
grond ligt te lezen, vraagt:
- Is that a nice book, darling?
- It 's lovely, mummy, but the ending 's sad.
- What happens?
- Oh, she dies, and he has to go back to his wife.
Het probleem van geschikte jeugdlectuur was blijkbaar iets waar dit mamaatje
zich tot nu toe weinig om had bekommerd.
Maar we willen een kinderboek uitzoeken en nu zijn we nog niet veel verder. Wat
zoudt u er van zeggen als we elkaar maar eens rendez-vous gaven bij den
boekhandelaar? Wij kunnen
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dan eens zien wat voor nieuws er dit jaar op het gebied van kinderlectuur verschenen
is; als u dan vertelt voor welken leeftijd u iets zoekt en ook iets over de liefhebberijen
van het kind dat het boek present zal krijgen......
Laten we maar naar binnen gaan, en we vragen den boekhandelaar om een collectie
kinderboeken klaar te leggen, ja, vooral nieuwe, en voor verschillende leeftijden.
Het is ieder jaar weer verbazingwekkend zooveel moois als we te zien krijgen, en
het is wel goed om eens even te bedenken dat we voor ieder boek, dat we hier voor
ons zien liggen, eigenlijk vier personen dankbaar moeten zijn: den boekhandelaar,
die het ons gemakkelijk maakt om al wat in den laatsten tijd voor onze jeugd
verschenen is, althans een groot deel daarvan, hier bij elkaar te zien; den uitgever,
die de keurige uitgave verzorgde; den teekenaar, die er smaakvolle illustraties voor
maakte, en den schrijver, om nog niet te spreken van den zetter, drukker en binder,
die toch ook allen op hun beurt hun best hebben gedaan.
Vindt u ook niet dat juist in de laatste twintig jaar de illustraties van de
kinderboeken aldoor maar mooier zijn geworden? En dat is niet alleen de
reproductie-techniek, die zich zoo ontwikkeld heeft, maar we mogen heusch ook wel
trotsch zijn op onze knappe Nederlandsche teekenaars, die meer en meer begrepen
hebben dat het succes van een kinderboek voor een belangrijk deel met de verluchting
verband houdt, dat er eenheid behoort te zijn tusschen tekst en teekening, zoodat we
op dit gebied werkelijk in ons kleine Nederland welhaast aan de spits staan!
Willen we nu eerst eens voor de kleintjes zoeken? Kijk, hier aan het uiteinde van
de lange tafel liggen de onverscheurbare prentenboeken, waarvan we er een voor
onzen allerjongste kunnen kiezen. Laten we de ‘Dierenvriendjes’ van Pol Dom eens
inzien, en dat roode dierenboekje van Rein van Looy. En daar ligt ook een tweede
druk van ‘Sinterklaas Kapoentje’, met die alleraardigste platen van Freddie Langeler.
Er zijn
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ook versjes bij, maar eigenlijk zijn dit nu echt platen om bij te vertellen, en al
vertellende ontdekken we telkens nieuwe details; ik bekeek het onlangs met een
kleinen dikken jongen van een jaar of vier, en toen het uit was, zocht hij gauw weer
de eerste bladzijde op en zei: ‘Nog eens.’ En hoe vindt u die vier kleine prentenboekjes
van Rie Cramer, ‘Luilekkerland’, ‘Dokter Levertraan’, ‘Dommie Dik’ en de
‘Poppenbruiloft’. Van Dommie Dik die zoo vreeselijk de hik had en van Jantje die
geen levertraan wou slikken...... niet alleen voor onze kleuters maar ook voor
volwassenen is deze humor een ware opfrissching. Daar zien we ook ‘Pompijntje
het Kabouterkind’, een dik boek met een heele verzameling gezellige vertelselversjes;
een klein meisje zei tegen mij: ‘Bij die versjes zou ik wel allemaal liedjes willen
maken!’ Dat boekje ‘Hoe Keesje Knabbel Koning werd’ met plaatjes van Nora
Schnitzler en tekst van A.B. van Tienhoven ziet er ook kostelijk uit in zijn fleurig
bandje, en wat is er veel in te lezen en te kijken!
Als u zelf graag eens wat met uw kleintjes knutselt, neemt u dan dat kleine boekje
‘Kleuterwerkjes’ van A.A. Fokker en H. Piebenga mee, u vindt er een schat van
aardige werkjes in om het grut gezellig bezig te houden.
Mogen we nu eens iets zien voor grootere kinderen? Voor zoo'n hummel die pas
kan lezen? Hier is een nieuwe serie ‘Vlindertjes’, van Elise Bronkhorst, met plaatjes
van Gretha Bosch van Drakestein, korte verhaaltjes en allemaal woorden van één
lettergreep; als deze uitgelezen zijn, kunnen de kinders beginnen aan de ‘Okkie
Pepernoot’ boekjes van Leonard Roggeveen, en dan zijn ze ook al vrij gauw toe aan
een gezellig boek met verhalen, zooals ik er daar een zie liggen, ‘Twee vriendjes’,
heet het, en de verhaaltjes zijn bijna alle van bekende kinderschrijvers waarvan we
wel weten dat ze iets goeds leveren. Ook om de ‘Daantje’ 's boeken zullen ze veel
pret hebben, vertelsels over dat grappige oude mannetje dat altijd komieke dingen
doet, en hier ligt ook het nieuwste boek van Leonard Roggeveen: ‘Pas op, Toontje!’
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En wilt u iets hebben om voor te lezen, kijkt u dan eens naar ‘Prutske's vertelselboek’
van Stijn Streuvels, wat een heerlijke humor is dat! Misschien zullen de kinders in
't eerst wat vreemd opzien van de Vlaamsche woorden, maar u kunt deze gemakkelijk
verklaren en de sprookjes zijn zoo ‘schoon’ dat dit vertelselboek stellig een sieraad
voor het kinderboekenplankje zal zijn! U kunt ook ‘Tommie Appel en zijn avonturen
in bananenland’ voorlezen, een gloednieuw boek, bewerkt uit het Engelsch; wat een
prachtige uitgave en wat een geestige platen!
We hebben ook nog een jongen en een meisje zoo tusschen de zeven en tien, en
nu gaan we eens onderzoeken of we voor die twee ook iets moois kunnen ontdekken.
Hier zie ik al iets bijzonder aardigs: ‘de Kersttijd van kleinen Niels’, door Johanna
Kuiper. Het verhaal is zoo prettig verteld dat onze Nederlandsche kinderen het zeker
met pleizier zullen lezen en dan meteen allerlei wetenswaardigs zullen opsteken over
een Kerstvacantie in Zweden.
Dat mooie boek ‘Pommie’ van Rie Cramer is net iets om een klein meisje in
verrukking te brengen, en hier zijn nog meer nieuwe boeken die zeker de moeite
waard zijn om er nader kennis mee te maken: ‘In en om de klaproos’, door Freddy
Hagers, ‘Trieneke, Hansje en Merein’, door Joh. Kuiper, en ‘Drie Vogels uit
verschillend nest’, door A. Gass van der Hoop.
Voor dien jongen van een jaar of negen, tien, die natuurlijk volkomen op de hoogte
is van de regels van het voetbalspel, is ‘de mooiste overwinning’ door A. van
Welsenes een schitterend present, of als u hem liever met lectuur van geheel anderen
aard wilt verblijden, kijkt u dan dat boek ‘toen het raderwerk stil stond’ door N.J.P.
Smith eens in, of ‘het Vredesgas’ door P.A. Lankester, of ‘De witte ridder’ en ‘het
ronde huis’ door Toon Ruygrok.
Dat nieuwe Vlaamsche boek, ‘Warden d'Haene's zevental’ door S. Verzele
Madeleyn moet u stellig eens aan uw troepje
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voorlezen, en hebt u de nieuwe bewerking al gezien van de bekende avonturen van
Alice in Wonderland?
We kijken nog even naar vier nieuwe deeltjes van de serie ‘Naar 't Zonlicht toe’;
‘de Kerstgroet’; ‘Rietje zorgt er voor’, ‘Waardoor Reintje geholpen werd’ en ‘de
Wondertempel’, alle van schrijvers en schrijfsters die hun sporen op het gebied van
kinderlectuur reeds lang verdiend hebben.
Hebt u ook kinderen zoo tusschen de tien en veertien jaar? Vooral voor die grootere
jongens en meisjes moeten we kieskeurig zijn en ons goed rekenschap geven van
den smaak van de hij of zij waar het boek voor bestemd is. Als uw jongen van een
geschiedkundig verhaal houdt, kijkt u dan ‘Hans het geluksvarken’, verhaal uit den
tijd van klokke Roelants en de Gentse wevers door Ph. Exel eens in; of ‘Toni de
Scheepsjongen van Columbus’, door N. Renier, dat is werkelijk een bijzonder mooi
boek. ‘Wegen door de Wildernis’ van Walter Tomson is meer geschikt voor jongens
die het op avontuurlijke verhalen voorzien hebben, en wat vindt u van ‘de Club der
Vliegende Hollanders’, door Joh. Mulders voor de vliegenthousiasten? ‘De valk zeilt
uit’, en ‘Rinke Luit, de vroolijke veerman’, beide door Cor Bruyn, geven we aan
jongens die houden van Hollandschen wind en water......... Onze jonge kampeerders
maken we gelukkig met ‘vier jongens met vacantie’, door Marcel Aartz of, als ze
wat ouder zijn, met ‘Drie jaar tentleven’ door Jo Roger-Tourte. Laten we nu nog
even bladeren in ‘De afspraak’ door Rein Valkhoff en ‘Kees maakt carrière’ door
A. Hildebrand, allebei vlot vertelde en boeiende boeken, en dan gaan we naar die
tafel daarginds, waar de meisjesboeken liggen uitgestald.
Er zijn er zooveel en ze zien er voor het meerendeel zoo frisch en aantrekkelijk
uit, dat het niet gemakkelijk is een keuze te doen. Voor een meisje van een jaar of
elf kunnen we ‘Ellie’ door Heleen van Delden meenemen, of ‘vacantievreugde’ door
Hellen Randers.
En voor onze groote meisjes......
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Vindt u zoo'n bezoek aan een boekwinkel ook niet erg vermoeiend, meneer of
mevrouw met wie ik uit ben? Begint het u ook niet te duizelen van al die namen en
titels?
Weet u wat, we gaan naar huis. En we vragen aan den boekhandelaar om ons
vanavond een stapeltje boeken voor groote meisjes op zicht te zenden. Ja, doet u ‘het
jaar van Juup en Toby’ er bij, door Maren Koster, en ‘Blafhoek’ door Lout de Bruine,
‘Marion de Greef's geluk’ door Marie Schmitz, ‘Puk’ door Anke Servaes, ‘Rondom
Miek’ door Willy Strijt en nog een paar andere. O, ja, en doet u er dan meteen een
proefnummer bij van het kindertijdschrift ‘Zonneschijn’, redactrice Mevrouw D.A.
Cramer-Schaap. Stuurt u alles voor vanavond zeven uur? Ja, graag.
Ziezoo, nu kunnen we ons den heelen avond amuseeren met de lectuur. Ik denk
niet dat u dat boek zult kiezen over die jonge dames die onophoudelijk cigaretten
rooken en likeurtjes drinken, waarvan de een zich verlooft omdat je zoo iets toch
ook eens mee moet maken en de ander zich niet verlooft omdat je dat altijd nog wel
kunt doen; waarschijnlijk zult u voor uw jongen ook wel niet de voorkeur geven aan
een boek, vervaardigd volgens het bekende recept van eindelooze oneenigheden met
veldwachters en tantes, waarbij de jeugdige held ten slotte toch de gelukkige eigenaar
van een hart van goud blijkt te zijn.
Maar in ieder geval staat het als een paal boven water dat wij zelf moeten lezen
en zelf moeten uitzoeken, welke boeken voor onze kinderen waarde hebben. Boeken,
die onze kinderen als een kostbaar bezit zullen beschouwen, die zij, evenals het kleine
meisje uit het begin van mijn verhaal, op hun boekenplankje een eereplaats zullen
geven. Boeken die zij nooit zullen vergeten.

Biografische bijzonderheden omtrent de schrijfster van dit artikel:
M.C. VAN OVEN VAN DOORN werd in 1885 te Den Helder geboren, bezocht de
H.B.S. voor Meisjes te Haarlem en debuteerde in 1907 met een
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kinderboek ‘Eduard Kerner’; was van 1902 tot 1908 werkzaam in het Uitgeversbedrijf,
redigeerde van 1908 tot 1918 de kindercourant van het Nieuws van den Dag, woonde
achtereenvolgens in Amsterdam, Groningen en sinds 1925 te Leiden.
Werken: ‘Sven's avonturen in het verre Noorden,’ 1928; ‘De Heldendaden van
Pikkie Duimelot’, 1930; ‘Krullebol, Kaalkop en Klein Broertje’, 1931; ‘Pikkie
Duimelot op reis met oom Likkepot’, 1932; ‘Stuurman Tjeerd’, 1933; ‘Pikkie Duimelot
bij Oom Langejaap’, 1934; ‘Allermerkwaardigste avonturen van de aardige aapjes
van Admiraal Adrianus Apekolio’, 1935.
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De beteekenis van het literatuuronderwijs voor de opvoeding
door W.L.M.E. v. Leeuwen
Het is mijn heilige overtuiging, dat men de waarde van een goed onderwijs in de
literatuur moeilijk kan overschatten; wanneer immers èrgens de mensch zèlf bij het
onderwijs aan de orde wordt gesteld, dan in de uren aan de lectuur der groote
schrijvers besteed. Het menschelijke, in àl zijn gedaanten inderdaad; en dit
menschelijke wordt dubbel urgent, omdat immers de docent èn de leerling zèlf
wederom als mènsch ten hevigste geïnteresseerd zijn bij wat de mensch in den auteur
bezig hield, terwijl juist de suggestieve wijze, waarop de kunstenaar in den schrijver
deze levensgebeurtenissen en zielsgeheimen vorm wist te geven, deze inhoud met
te meer klem onder de aandacht brengt. In deze enkele woorden is eigenlijk de kern
van de beteekenis van de literatuur voor onderwijs en opvoeding reeds gevat. En wat
dan, bij de verdere overpeinzing, onmiddellijk opvalt is dit: wij hebben bij de
beoordeeling van de waarde van het letterkunde-onderwijs te maken met drie
personen: den docent, den schrijver en den leerling; en voorts met twee elementen
van het kunstwerk: de menschelijkheid er van en de schoonheid. Dit teekent al dadelijk
het groote onderscheid van deze schooluren met die in alle andere vakken; natuurlijk
heeft men steeds te maken met twee personen: den leeraar en den leerling; maar die
derde persoon: de kunstenaar, de derde in de les aanwezige mensch, is er alleen,
wanneer wij kunstwerken lezen of bespreken. Bij de kunstgeschiedenis en ten deele
bij het geschiedenisonderwijs heeft men inderdaad ook met een derde figuur te maken;
doch dan weer alleen bij kunst- en literatuuronderwijs met niet alléén de
menschelijkheid, maar bovendien met de schoonheid. Het is zoo, meen ik, zonder
meer duidelijk, dat de uren aan de groote dichters, prozaschrijvers en critici besteed,
de rijkste, de meest vormende kunnen zijn van de geheele hoogere schoolopleiding;
in deze uren dus, kan een vereeniging plaats hebben van drie wezens, wien immers
de menschelijkheid
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gemeen is, en deze vereeniging zal plaats hebben in schoonheid.
Het kan uit wat ik tot nu toe opmerkte al wel duidelijk zijn, dat ik hierbij het oog
heb op de hoogste klassen, de vierde, vijfde en zesde, van H.B.S. en Gymnasium.
Toch moet men de waarde der goede gedichten en verhalen bij het leesonderwijs in
de lagere klassen stellig ook niet te laag aanslaan. Wanneer men eindelijk eens zoo
ver kon komen in de leesboeken voor de lagere klassen te streven naar een verzamelen
van voor kinderen van 12 tot 15 jaar begrijpelijke lectuur, die uitgaat boven de
jongens- en meisjesboeken-vertelkunst, lectuur, die onder leiding van den docent
natuurlijk, het gevoels- en denkleven kan verdiepen en verbreeden, dan zouden ook
die lesuren van veel grooter vormende waarde worden. Dat is stellig heel goed
mogelijk. Onder onze Nederlandsche schrijvers en schrijfsters zijn er verscheidenen,
die ontroerende, zuivere, verheffende en tòch zeer eenvoudige verzen en vertellingen
geschreven hebben. Veel te veel hoort men de meening verkondigen, dat de leerlingen
voor een en ander nog niet rijp zijn, dat men ze niet te hoog moet aanslaan. Ik meen,
dat men ze vaak juist te laag aanslaat. De goede docent zal juist in dit vak voortdurend
leider moeten zijn, richting moeten geven, vergezichten moeten openen en wegen
moeten wijzen; wie zich tè uitsluitend stelt op het geestelijk niveau van den leerling,
zal hem moeilijk kunnen verheffen. Dat men zich omgekeerd niet op zòò groote
hoogte moet plaatsen, dat men over hem heen praat en kijkt, is zonder meer duidelijk.
Een goede leeraar echter zal, evenals een goede vader, zijn ‘kinderen’ rijper maken,
door hen langzaam maar zeker voort te voeren naar hooger levensplan.
In de hoogste klassen van de scholen voor middelbaar en voorbereidend hooger
onderwijs echter wordt de mogelijkheid en de plicht tot vorming van menschen nog
veel grooter. Het zal altijd de moeilijkheid blijven voor een ouder wordend mensch,
zich te blijven herinneren, dat hij zelf, toen hij 16, 17 of 18 jaar was, zich diep
beleedigd gevoeld zou hebben,
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wanneer men hem nog steeds voor een kind, dat voor vrijwel niets nog rijp is, was
blijven aanzien. De jongelui van die leeftijd lezen zelf zoo een en ander; zijn in onze
tijd door de verbeterde couranten, door de films, door de radio, door heel het zich
op straat afspelende leven, stellig in vele opzichten rijper, meer ingelicht dan wijzelf
vroeger; juist dààrom is meer dan ooit leiding gewenscht. Juist dààrom is het meer
dan ooit noodig, dat wij ze geen steenen voor brood voorzetten, dat wij ze in de
schaarsche uren waarin dat op school mogelijk is, wegwijs maken in de vele en
velerlei problemen, die den mensch gesteld worden. Waar nu immers literatuur,
roman zoowel als gedicht, maar óók de op zoo verschillende wijze opgevatte taak
van een criticus, niets anders is, dan de spiegel van al die problemen van mensch en
samenleving, kan bijna géén uur zóó vormend en vruchtdragend zijn als de aan de
lectuur en beschouwing dier literatuur gewijde lessen.
Er is voor den docent in de letteren dus een rijke, hooge en verantwoordelijke taak
weggelegd. Maar diezelfde taak brengt dan ook vele bijzondere plichten mee. Ik zei
immers, dat zijn menschelijkheid hem in staat moet stellen de zielsproblemen, de
vreugden en de smarten van den schrijver tot den leerling te brengen. De leeraar zal
dus zèlf iemand moeten zijn, die zich in kan leven in de meest verschillende karakters
en omstandigheden, verlangens en gedachten. Hoe zal hij anders kans zien, zijn
leerlingen afwisselend warm te maken voor de innige zuiverheid van ‘Beatrijs’, de
tragische karakterbotsing van ‘Lanseloet en Sanderijn’, de weidsche vroomheid van
Vondel, de wufte verfijndheid van Hooft? Hoe zal hij èn de eenvoudige hartstocht
van Bredero kunnen doen gevoelen èn de verstandelijke geestigheden van Huygens?
Moet hij niet in staat zijn de sombere overgevoeligheid van Rhijnvis Feith zoowel
als de levenswarme humor van Wolff en Deken even groot recht te doen wedervaren?
Ja, zal de machtelooze rhetoriek van Bilderdijk, naast de glasheldere zuiverheid van
Staring niet beide dóór den docent althans eenigermate
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duidelijk kunnen worden aan den leerling? Maar nog veel en veel grooter wordt de
veelzijdigheid van problematiek, wanneer de literatuur der laatste halve eeuw de
aandacht gaat vragen. En hoewel ik het zeer verkeerd zou vinden, wanneer men,
zooals sommige docenten wenschen, de oudere literatuur op de school zou gaan
negeeren - het is immers de eenige tijd in het leven van een mensch, dat hij althans
iets hoort van die vroegere schrijvers; en waarom zou men het toch reeds zoo
verzwakte historisch bewustzijn (een bewijs van cultuurverval) nog miniemer maken?
- toch is het inderdaad goed, de hoofdaandacht te doen vallen op de schrijvers van
de laatste halve eeuw, en b.v. stellig de helft van de literatuururen aan die nieuwe
letteren te wijden. Immers, ten eerste is de schoonheid dezer schrijvers voor den
jongen mensch van feller, directer werking; terwijl bij de oudere schrijvers een
historische toelichting noodig is, om de op het eerste gezicht stugge, soms den leerling
afstootende vorm aannemelijk voor hem te maken (overigens een eveneens zéér
dankbaar en belangrijk deel van de taak van den literatuurdocent), spreken zeer vele
der verhalen, romans en gedichten nà Tachtig door hun ‘moderne’ vorm onmiddellijk
tot den jongen mensch. Dit verschijnsel is zóó sterk, dat ook thans al weer de
eigenlijke Tachtigers bij den leerling niet onmiddellijk inslaan, daar hij zich eerder
verwant voelt aan de stijlvorm der jongste generaties. Anderzijds begint bij Multatuli
al het nieuwe in ruimere zin, en het is inderdaad een feit, dat zijn stijl èn zijn
problemen, zijn ‘Woutertje Pieterse’ en zijn ‘Geschiedenissen van Gezag’, zijn
‘Kruissproke’ en deelen van zijn ‘Max Havelaar’ en ‘Ideeën’ den leerling nog steeds
dadelijk pakken. Zij voelen de echtheid van dien grooten mensch, zijn individueele
denkwijze, zijn ‘persoonlijkheid’, wars van alle autoriteitsvereering. Dààr leeft
onmiddellijk hun eigen eerste gevoel van zelfstandig worden mee; ook de jonge
mensch, iedere jonge mensch opnieuw, moet via het verwerpen van het gezag der
ouderen, zichzelf vinden en, maar veel later dan, opnieuw de ouderen. Zoo werkt
nog steeds Multatuli mee
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aan de geestelijke bevrijding der menschen...... en de docent heeft hier, ongemerkt
natuurlijk, al tot taak éven, voorzichtig te verhoeden, dat de jonge leerling niet àl te
veel banden tegelijk ruw verbreken wil. Maar het ‘Gebed van een Onwetende’ alleen
al opent wegen tot verdere, diepe en...... religieuse beschouwingen. En bij de eigen
literatuur van de laatste halve eeuw komen heftig en nadrukkelijk vrijwel alle
problemen op, die een mensch kunnen bezighouden. We behoeven daarbij alleen al
te denken aan de kunstopvattingen der Tachtigers, aan hun stellingen: ‘de kunst om
de kunst’, ‘vorm en inhoud zijn één’. We denken aan het a-sociale en a-religieuse
van die vernieuwers onzer letteren, en aan hun latere bestrijders: Gorter, Henriëtte
Roland Holst, Van Eeden in zijn tweede periode, Verwey op iets later leeftijd. Kunst
en godsdienst, kunst en maatschappij, schoonheid en goedheid, individualisme en
gemeenschapszin, egoïsme en naastenliefde...... wat al niet dringt zich onmiddellijk
naar voren in de uren aan de nieuwe letteren gewijd! Maar van véél meer waarde
natuurlijk dan de kritiek is het werk zelf: dan zal de eenerzijds trotsche, anderzijds
teedere hartstocht van Kloos' eerste verzen den jongen mensch kunnen grijpen; hij
zal, al weer natuurlijk geleid door den docent, binnengaan in de smart van ‘Mei’, in
Gorters verbeelding van die naar eeuwigheid smachtende aardschheid. Maar ook
Gorters waterklare eerste socialistische verzen en zijn granieten laatste
communistische poëzie zal nieuwe vragen doen rijzen, problemen al weer, die
klemmend en suggestief naar voren worden gebracht, en waar in de literatuururen
over gesproken zal worden. Diametraal zal hij tegenover elkander zien staan de
epicuristische, sceptische levensgenieter Van Deyssel, de volmaakte dandy, en de
ethische, naar het goede strevende Van Eeden, wiens ‘Walden’ wederom nieuwe
gedachten in den leerling zal wekken. Dan zal de docent hem moeten voeren naar
den lijdenden Leopold, maar ook naar de strijdende Henriëtte Roland Holst en haar
tweespalt. Ver buiten de wereld toonen Boutens en Van Schendel hem een ijler geluk,
van
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droom en extase; maar Van Moerkerken ontrolt onmiddellijk daarna een tafereel van
menschelijk lijden in de loop der eeuwen voor zijn oog, dat hem wellicht, neen stellig,
zich zal doen bezinnen op de menschelijke waardigheid en de menschelijke plicht.
Weer voert A. Roland Holst den leerling uit de wereld van stoffelijke onvolmaaktheid
naar een schooner Elysium. En echter, de jongste schrijversgeneratie, gerijpt in de
jaren van de wereldoorlog, trekt hem onmiddellijk weer terug naar de realiteit.
Marsman eischt krachtige activiteit, met felle, vurige stem; Ter Braak ontleedt met
onverbiddelijke scherpte voor het oog van den geïnteresseerden lezer alles wat slechts
schoone schijn was; Den Doolaard verfrischt den bijna doodgedachten leerling door
zijn verhalen van avontuur en liefde; maar even vast besloten drijft Jef Last hem
weder naar de onmiddellijke omgeving, naar de strijd van de groote arbeidersklasse
tegen onrecht en verdrukking. En wanneer hij juist bij Slauerhoff verzen en proza
heeft gelezen, waarin de felle daden, de koene avonturen en de tocht naar een ver
boven menschen bestaande ijzige eeuwigheid werd verheerlijkt, brengt Anthonie
Donker hem terug tot de even ontroerende kleine dingen van het dagelijksch leven,
tot het inzien ook van de ijdelheid van alles in het aangezicht van de onverbiddelijke
dood. En dan klinken er, zij het nog flauw, weer andere stemmen op, stemmen van
religieuse jongeren, die van godsvertrouwen en eeuwigheid getuigen.
Door dat alles, door die vele en velerlei levensideeën, levenswijzen, voert de
letterkunde den leerling. En op die ‘weg naar het leven’ heeft de docent de plicht
een gids te zijn. Hij zal dat alleen kunnen zijn, wanneer hij zèlf bezield is van één
aanhoudende liefde voor de schoonheid èn voor de wijsheid; wanneer hij zelf langs
vele wegen heeft gezocht; wanneer hij zich verdiept heeft in mèèr dan alleen de eigen
literatuur, wanneer natuurlijk ook de vreemde letterkunde zijn liefde heeft, maar
stellig ook alle andere kunsten; maar méér is noodig: het geestesleven als geheel,
wijsbegeerte en economie, religie en wat
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niet al, moeten hem van jongs af geboeid hebben. Maar wannéér dat zoo is, kàn hij
ook van het onderwijs in de letterkunde de rijkste uren maken, de uren waarin de
leerlingen worden opengebroken voor allerlei ideeën, die tot nu toe buiten hun
gezichtskring bleven. Hij zal daartoe dus iemand moeten zijn, die niet zóó vast zit
aan bepaalde dogma's, dat hij andere ideeën niet kan begrijpen; hij zal echter werkelijk
enthousiast moeten kunnen worden voor iedere groote idee, want alleen door zìjn
enthousiasme zal hij het werk waarin die idee leeft tot den leerling kunnen brengen.
Geen onvruchtbare neutraliteit, maar een positieve, idealistische scepsis (schijnbare
contradictie in terminis) zal hij als docent moeten bezitten.
Zóó moet de docent zijn; de leerling zal zich als regel géven. En de literatuur, die
op de scholen gelezen zal worden, moet zuiver van schoonheid en diep van
menschelijkheid zijn. Alle kanten van den mensch en alle kanten van de kunst (maar
is dat eigenlijk niet één: inhoud en vorm immers) kunnen zoo den leerling worden
gegeven. De schoonheid van een werk te toonen, de menschelijkheid er van te
verklaren en kritisch te beschouwen: kan er heerlijker taak zijn voor een docent?
Maar anderzijds: kan er wel één deel van het onderwijs aangewezen worden, dat zóó,
ik herhaal, den geheelen mensch binnen de wanden van een schoollokaal haalt?
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Schreef de volgende literair-historische werken:
‘Dichterland’ (1927; 3e druk, 1932) (inleiding tot de poëzie, voor jongeren).
‘Natuur en Dichter’ (1928) (een monografie over de verhouding van den dichter tot
de natuur in de loop der eeuwen, voornamelijk in Nederland). ‘Korte Schets van de
Ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde’ (1928; 2e druk 1932). ‘Schematisch
synchronistisch overzicht van de wereldletterkunde met vermelding van de
voornaamste gebeurtenissen en groote figuren op andere gebieden’ (1928; 2e druk
1932). ‘Epiek en Lyriek’ (bloemlezing met woordkunst) (1930; 3e druk 1933). ‘De
Nederlandsche Dichtkunst sinds 1880’ (1929) (beschouwingen met bloemlezing).
‘Naturalisme en Romantiek’ (beschouwing over proza en kritiek in Nederland sinds
1880, met bloemlezing) (1935). ‘Drift en Bezinning’ (overzicht van de nieuwste
Noord-Nederlandsche literatuur) verschijnt begin 1936). ‘Beknopt overzicht van de
Nederlandsche Letterkunde’ (verschijnt in 1936).
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Hoe worden onze boeken gemaakt?
door C. Nypels
B o e k e n zijn gebruiksvoorwerpen evenzeer als stoelen, lepels of kleedingstukken.
Zij hebben de bekende ‘dienende functie’, waarvan in alle theoretische betoogen
sinds jaar en dag met nadruk melding gemaakt wordt.
Zoo zij al in voorwerpelijken zin ten allen tijde bestemd zijn voor het gebruik, dan
dient men er zich toch op te bezinnen, dat, in tegenstelling met welhaast alle andere
gebruiksvoorwerpen, de functie en dus de gedaante van boeken mede al zeer
verscheiden en in die verscheidenheid weer zeer veelzijdig zijn.
Boeken..... Er zijn kantoorboeken, zakboekjes en leesboeken. Ook zijn er nog
kinderboeken, spoorboeken en prentenboeken, voor de jeugd zoowel als voor de
ouderen in jaren. Er zijn nog zeer veel meer boeken: kookboeken, dagboeken,
leerboeken. In een oogwenk tijds kunt U er nog andere bedenken......
De jaargangen van week- en maandbladen zijn in den vollen zin des woords:
boeken. En een volledige jaargang van dat vluchtige dagboek, dat men dagblad
noemt, zou een eerbiedwekkend foliant vormen, die wij in daagsche afleveringen in
huis ontvangen. Alle schriftuur, al dan niet voorzien van of bestaande uit afbeeldingen
- die eigenlijk óók ‘schriftuur’ genoemd mogen worden - en die op eenigerlei wijze
in boekvorm bijeengebracht wordt en in druk wordt uitgegeven, kan bij den leek de
vraag doen rijzen: hoe werd dit gedrukt?
Onder dit ‘gedrukt’ zijn wordt dan gemeenlijk verstaan het totaal van handelingen,
dat de verwerkte materialen ondergingen of dat daarenboven vereischt werd om te
geraken tot het boek in den vorm, zooals ons dit onder de oogen komt.
Het is geen eenvoudig op te lossen gegeven om voor leeken een duidelijk overzicht
samen te stellen van de veelvuldige wijzen, waarop zulks geschieden kan. Temeer
is dit het geval, aangezien juist de techniek hierin van een uiterst raffinement is, die
ongetwijfeld de belangstelling van den leek vermag te trekken maar moeilijk
bevattelijk omschreven kan worden.
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Binnen de grenzen van het mogelijke kan het toch niet ondienstig zijn om ‘rondom
het boek’ eenige feiten vast te stellen, met eenig commentaar betreffende het maken
van deze nuttige of aangename voorwerpen. Deze regelen zullen dus verder een
zwakke poging zijn om onze verhouding tot boeken zoo mogelijk eenigszins te
verhelderen en voorts in het bijzonder, om de belangstellende lezers duidelijk te
maken hoe deze boekwerken dienen gemaakt te worden, opdat zij ons voortreffelijkst
bezit genoemd mogen worden.
Alles ter wereld bestaat om te eindigen in een boek, is een vaak aangehaalde
uitspraak van den dichter Stéphane Mallarmé in diens magistrale opstel ‘Quant au
livre’ (Hetgeen des boeks is of Het boek betreffende).
Dichters zijn in tegenstelling met min of meer vaardige rijmelaars of óók leden
van wetgevende lichamen, volgens de woorden van een anderen grooten dichter, de
eigenlijke wetgevers der menschheid. Dit is een dusdanig onaantastbare waarheid,
dat er zoo ongeveer niemand aan gelooft.
Kunnen wij geloovig het hoofd buigen en het oor leenen, dan ervaren wij, dat
iedere menschelijke bedrijvigheid, die dus op eenigerlei wijze tot uiting of uitdrukking
komt, de mensch tot een onontkoombare aanleiding wordt zich op deze veruiterlijking
te bezinnen. Deze bespiegeling, of zij nu de wijsheid, de kunst, de wetenschap of het
zuivere divertissement, het goede of het kwade betreft, brengt het vastleggen, het
boekstaven daarvan onherroepelijk mede en...... in huidigen vorm gesproken: het
boek ligt voor den druk gereed.
Erkennen wij het boek als een noodzakelijke uiting van den mensch, dan heeft het
met den mensch een ontwikkeling medegemaakt en is het daarvan een getrouwe
weerspiegeling. Dit geldt onvoorwaardelijk voor het innerlijke, den tekst, maar op
overeenkomstige wijze voor het uiterlijk, de moderne uitvoering waarin het boek
ons in handen gegeven wordt.
Wij weten allen, dat de bronnen van onze beschaving welden ‘rondom de Oude
Wereldzee’ - onberekenbaar lang vóór de
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teutoonsche wouden bewoonbaar werden door iets méér dan wilde dieren - en dat
het schrift in de antieke wereld op allerlei ingenieuse wijzen werd vastgelegd. Men
grifte het in steen, men schreef het in klei, die tot steen gebakken kon worden of zette
het in de weekere was voor een vergankelijker en vluchtiger gebruik. Op minder
stug, maar daarom niet minder onverwoestbaar materiaal werd het geschreven en
kon het tot heden bewaard blijven zooals b.v. enkele geweven stoffen en rollen van
papyrus of ander plooibaar, vouwbaar of oprolbaar materiaal.
Het boek in zijn huidigen vorm vindt zijn onmiddellijken voorganger in de
Middeleeuwen, toen op perkament (een geprepareerde dierenhuid) geschreven bladen
reeds verzameld werden en tot één geheel samengebracht werden in één band.
Deze boeken waren zéér kostbaar, eenerzijds door het gebruikte materiaal,
anderzijds door den moeizamen arbeid, die de vervaardiging van den met de hand
geschreven tekst onvermijdelijk vergde.
Met de Renaissance, die allentwege een omwenteling zonder weerga in de
Europeesche beschaving bracht, veranderde in wezen het maken van boeken en deze
stelde tevens de wetten, waaraan, in principe, het moderne boek nu nog gehoorzaamt.
Over de uitvinding van de boekdrukkunst, zooals wij die heden nog kennen en
met de noodige technische uitbreidingen nog beoefenen, is reeds lang gekibbeld,
welk niet steeds onvruchtbaar bedrijf nog lang geen einde heeft gevonden.
Het heeft weinig zin om hier zelfs maar de oude strijdvragen aan te stippen. Men
weet, dat in deze materie, ondanks een bronzen Laurens Coster op de Groote Markt
te Haarlem, ons vaderland de ‘eer’ niet zonder succes bestreden werd.
Het is een feit, dat Gutenberg - al of niet met medewerking van anderen bij
essentieele onderdeelen - een geheel van uitvindingen of, zoo men wil, ontdekkingen
deed, die een mechanisch gedrukt boek voortbrachten zóó volledig en zóó technisch
volmaakt, dat deze thans nog gelden als monumenten
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van schoonheid en perfectie. Wat waren in deze aangelegenheid de
wereld-hervormende feiten?
Ten eerste: de losse en gegoten letter.
De letter als teeken voor begrippen of klanken was van oudsher bekend. Even
vóór de uitvinding van de boekdrukkunst was men deze vervaarlijk kort genaderd,
toen men geheele teksten als houtsneden kerfde en het verkregen hout-relief met inkt
bestreek en er afdrukken van maakte o.a. op het toen reeds bekende papier.
De moeilijkheid bleef echter, dat aan deze teksten geen wijzigingen konden
aangebracht worden en dat dus de letterteekens daarvan voor geen andere bestemming
gebruikt konden worden.
Een enkele listigaard heeft toen de letters al eens tot een zelfstandigheid los-gezaagd
en kon zoodoende binnen de grenzen van het zéér beperkte en moeizaam gewonnen
materiaal, nieuwe teksten, in casu eenige nieuwe regels ‘zetten’.
Deze drukken van luttele bladen, waarbij de prent (evenals de letters uit hout
gesneden) meerendeels hoofdzaak is, noemt men met een duidelijk woord:
blokboeken.
De hoeksteen van de voorduide uitvinding zou zijn de gegoten metalen en losse
letter. Immers: met deze vinding werd het mogelijk niet alleen om schier onbeperkte
hoeveelheden naar iedere behoefte ter beschikking te krijgen, maar tevens om het
aanwezige materiaal naar wensch te kunnen schikken.
Al het geschrevene zou voortaan niet meer met de hand schrijvend in één exemplaar
vermenigvuldigd worden, maar het kon, vlugger dan het schrijven, in gegoten metalen
letters gezet worden: tot regels en bladzijden, tot vellen druks en tot boeken.
Men begrijpt, dat de verwerking van het verkregen zetsel nog een reeks van
vindingen, toepassingen en constructies vorderde alvorens een boek, in den waren
zin des woords, verkregen kon worden. Hoe dit ook zij: het boek, volledig en zoo
schoon als een manuscript, werd gedrukt en gebonden.
Het boek ging uit handen van weinigen over in handen van meerderen. Sindsdien
kon het gemeengoed van allen worden,
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waartoe de moderne mechanische hulpmiddelen het inmiddels gemaakt hebben.
**
Het boek heeft een niet te onderschatten stoffelijke waarde en vereenigt in zich een
reeks van werkzaamheden en een niet algemeen bekende hoeveelheid grondstoffen,
die alle te samen meer dan verstrooide aandacht waard zijn.

Het Papier
Voor iemand, die jarenlang met dit heerlijke materiaal heeft omgegaan als
wederzijdsche zéér goede vrienden, zou het een verfijnd genoegen zijn bladzijden
na bladzijden te vullen met de omschrijvingen van alle goede en kwade eigenschappen
van dit van nature kuische materiaal. Er zit een volledige roman in, die wel eens
ergens geschreven zal zijn, maar die ik niet zou willen lezen om geen illusies te
verstoren.
De eerste en onontkoombare behoefte voor een boek is het papier. Wij zagen reeds,
dat de letter op goede gronden om den voorrang strijdt! Men heeft papier reeds vaak
pogen te vervangen maar vooralsnog zijn boeken, gedrukt op een of ander metaal of
iets dergelijks nog fabels of rariteiten (boeken op geweven stoffen gedrukt b.v.), die
de charme van het zuivere huwelijk tusschen letterafdruk en papier missen.
Papier heeft afmetingen (het is voor het oog practisch twee-dimensionaal, maar
voor het gevoel zeer beslist drie-dimensionaal), die wonder-mooi zoowel als
afschuwelijk kunnen zijn, papier heeft een kleur, die van zwanen-wit tot git-zwart
varieeren kan met alle kleuren van regenboog als anderszins tusschen deze uitersten,
papier heeft een samenstelling, die van de zuiverste linnen-lompen tot de ordinairste
verhouding van houtslijp en cellulose gemaakt kan zijn, papier heeft een oppervlakte,
die aan beide zijde gevarieerd kan worden van een zachtheid, zooals slechts de
schoonste vrouwenhuid kan bezitten tot de ruwheid van het sterkste schuurpapier
toe.
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Papier heeft ook nog randen, zoo scherp als veiligheidsscheermesjes maar soms ook
zoo fascineerend schoon als de speelsche en uiterste vloeilijn van uitspoelend zeewater
over nat zand.
Papier kan bovendien in den regel gevouwen worden. U weet dit uit velerlei
drukwerk, dat U onder de oogen komt, maar wij kennen het openmaken van de
verpakte riemen en de jonge oplegster (meisje, dat de vellen in de pers aanlegt), die
de plano vellen, in hoeveelheden naar haar krachten geschat, met een dubbele
parallel-vouw ongekreukt en onkreukbaar dichtslaat en de ongerepte last met steeds
bewegende lichtglanzen over de matte of gladde oppervlakte zóó op den heup tilt en
er mede heengaat naar magazijn of drukkerij. Om mijn enthousiasme in spreektaal
te smoren: ik heb er gezien, die, gespannen en bezonnen om den last, heenschreden
in een statigheid waar heel de Nederlandsche beeldhouwkunst niet van ‘terug’ zou
hebben.
Papier heeft, dit hemelsch en duivelsch goed, de gave of het gebrek van geluid te
maken. De dikkere pakken klappen, omgeslagen, dicht en kletsen, gladgeslagen,
weer plat. Een enkel vel heeft altijd een zeer eigen geluid (óók het geruischloos
programma-papier!), dat den kenner veel goeds of kwaads kan spreken. Maar voor
vakonthullingen schrijf ik hier niet... En sommige papieren hebben óók nog een
doorzicht en een watermerk... om van den smaak, en wat deze onthullen kan, maar
te zwijgen.
Ieder boekenkooper kent het opensnijden van een boek (een boekenliefhebber
moest zich eigenlijk nooit dit genot der genietingen ontzeggen!) en hij kan met eenig
gehoor en opmerkzaamheid zeer duidelijke verschillen in geluid daarbij
onderscheiden. Het is niet zonder zin, dat in de Middeleeuwen en tot in de Renaissance
toe de sneden van een boek tegen bevuiling beschermd werden door het aanbrengen
van een symbolisch rood.
Wilt u overigens eenig werkelijk ‘verstand’ van papier krijgen, dan moet u eenige
jaren bij een bevriende handelaar

Roel Houwink, Rondom het boek 1936

105
daarin (als volontair!) gaan werken en, bij eenigen aanleg daartoe, zult u mogelijk
beginnen weg-wijs te worden in de eenige duizenden soorten, formaten, gewichten
enz. enz.
Het papier wordt meest fabriekmatig gemaakt van hout (dat meerdere bewerkingen
ondergaat om in den gewenschten toestand te geraken!) en een of ander bindmiddel,
die samen tot een vloeibare pap verwerkt worden, waarna door uitdamping als
anderszins een dunne vaste stof verkregen wordt, die dan papier heet en voor een
bepaald doel geschikt is. De fabricatie in het groot vordert een snel en massa's
produceerend systeem, zoodat de machtige en grootsche rollen, zooals deze de
machine's verlaten, zelden verder gezien worden dan in de papierfabrieken. De rollen
papier, die in de rotatiepersen van het couranten-bedrijf draaien, zijn gedeelten van
de oorspronkelijke rollen maar dan toch nog altijd van respectabele afmetingen.
Het papier voor de gewone drukkerij-behoeften is meerendeels verpakt in plano
vellen ten getale van 500 vel per pak, hetgeen een riem genoemd wordt.
De duurdere soorten, houtvrije papieren genaamd - die gemeenlijk nog een aardig
percentage hout bevatten! - beantwoorden aan hoogere eischen van duurzaamheid,
beschrijfbaarheid enz. enz.
De beste papiersoorten, waaronder het zgn. ‘geschept’, dit is zooveel als ‘met de
hand geschept’, zijn uit de beste materialen samengesteld en tarten op het voordeeligst
de vernielende invloeden van den alles verwoestenden tijd.
Voor iederen technischen eisch is een speciaal daartoe geëigende papiersoort
beschikbaar gemaakt, zoodat de eigenschappen van het papier aansluiten aan de
behoeften van den druk.
Papier waarop b.v. autotypieën (dit zijn raster-cliché's naar foto's) gedrukt moeten
worden, heeft daartoe een zeer ontvankelijke oppervlakte noodig, die alle fijnste met
inkt ingestreken puntjes van het cliché kan overnemen. Al deze soorten papier
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worden met name onderscheiden, maar het zou ver buiten het bestek van deze
verhandeling vallen hierin den lezer wegwijs te maken. Er moge voldoende gebleken
zijn, dat de groote verscheidenheid van papieren, die een ieder in zijn boekenkast
kan aantreffen, aan technische oorzaken geweten kan worden.
De voornaamste factoren waarmede de boekenkooper te maken heeft, zijn allereerst
de duurzaamheid van het papier, waarop de teksten of prenten bewaard moeten
blijven, ongeschonden van roest-vlekken als anderszins en dan de kleur van het
papier, die bij de lectuur of het bekijken zoo een aangename als storende invloed
kan hebben.
Alleen al reeds om het papier moet men zijn boeken niet mishandelen. Papier is
zeer gevoelig voor vocht: men behoede het voor al te straffe aanvallen van dezen
sluipmoordenaar en zoo mogelijk vrijware men het er geheel van! Want niet alleen
wordt de levensduur ervan ernstig aangetast, maar een directer gevolg is mede, dat
de kans zeer groot is dat het papier van uw boeken in ongunstigen zin van kleur
verandert of hinderlijke vlekken gaat vertoonen. Ook kan de geur, die het papier dan
doordringend verspreidt, zeer onaangenaam worden. Want papier is mede zeer
gevoelig voor sterke geuren en daarin zeer vasthoudend! Het overgroote gedeelte
van alle papier is wit of licht-getint, omdat de klassieke kleur van alle druksel zwart
of donker-getint is: de ideale tegenstelling voor het oog, dat daarbij de minst
vermoeiende weerstand ontmoet.
Alleen het alphabet der sterren staat wit op zwart geschreven, maar dat kunnen
wij dan ook niet lezen en kijken er te zelden naar om.

De Letters
Het komt mij voor aangenamer te zijn u voor een soortgelijk probleem te plaatsen
door u te leiden tot aan den grens van het rijk der looden letteren. Deze letters zijn
niet heelemaal van lood (en nog oneindig minder van zilver, zooals drukkers met
overdreven rekeningen wel eens beweren) maar naar dit
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metaal, dat o.a. met antimonium verhard wordt, worden zij gemeenlijk aangeduid.
Er bestaat een schier oneindige variatie in den snit van letters (de meest bekende
groepen zijn: het latijnsche en gotische schrift, voorts de russische, grieksche en
oostersche schriften), die uw opmerkzaamheid reeds heeft weten te onderscheiden
of die uw onachtzaamheid onverschillig voorbij zag. Wilt u een gratis demonstratie,
wandelt dan eens zonder overige preoccupaties door een stads-winkelstraat en beziet
de verscheidenheid der opschriften van velerlei aard, die uw dan verbaasd oog zullen
treffen. Het zijn alle variaties of getrouwe copieën van lettersoorten, zooals die in
de boekdrukkunst toegepast worden. In de bioscoop kan deze ontdekkingsreis nog
voortgezet worden......
Hier is meer kaf dan koren, al is de verbetering sedert een generatie zoo goed
merkbaar op straat als in drukwerken. Hadden wij bij de lofrede op het papier - een
veel onschuldiger goedje dan letters, zooiets als hoogstens een gedwongen
medeplichtige - reeds moeten vermelden, dat Holland van oudsher een wereld-roem
bezit van voortreffelijke papiermakers te zijn (namen als Van Gelder Zonen,
Pannekoek, Haesbeeck, de Charro en de Kon. Ned. Papierfabriek zijn nu nog 't neusje
van de wereld-zalm), bij deze roem sluit zich die onzer letterteekenaren, lettergieterijen
en letter-verzamelingen aan, die haar weerga op aarde niet vinden en gekoppeld zijn
aan de namen Joh. Enschedé & Zonen, Tetterode en de hervatters van de aloude
traditie om letters van eigen hand over eigen land en de wereld te verspreiden, de
teekenaren S.H. de Roos (met een 12-tal typen) en J. van Krimpen (met een 4-tal
typen). Er zijn bovendien nog min of meer geslaagde letters van eigen bodem te
noemen, maar wij beperken ons, naast louter de aanduiding van een rijk en nog
gebruikt historisch materiaal, alleen tot de voortreffelijkste hoogtepunten.
Het goede uiterlijk van een boek kan zeer opmerkelijk door een goede letterkeuze
bepaald worden.
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De te gebruiken letter wordt op verschillende manieren ter beschikking gekregen:
de losse gegoten letter, in alle variaties van snit en afmeting, komt van de
lettergieterijen en wordt in een of twee laden opgeborgen, waar binnen een rechthoekig
bestek het geheele alphabet met alle hoofdletters en cijfers en leesteekens zijn
ondergebracht. Men zal gemakkelijk begrijpen dat b.v. van de e meer exemplaren
aanwezig moeten zijn dan van de x, zoodat de indeeling dezer kasten nauwkeurig
berekend is, om de beschikbare ruimte zoo nuttig als mogelijk is uit te buiten. De
losse letter wordt geheel door den letterzetter behandeld, die er regels en bladzijden
van zet met een manuaal, dat te eerbiedwekkend werd in den loop van welhaast vijf
eeuwen, dan dat het hier met de pen beleedigd zou worden. De haak, de galei, het
interlinieeren, het opbinden, het inslaan en, na den druk, het distribueeren met den
zoo karakteristieken stand der linkerhand en het watervlug gebaren der rechterhand,
om van de pastei, het bij ongeluk in duigen gevallen zetsel, maar niet verder te
gewagen: dit moet u eens gaan zien in den ‘winkel’ van uw drukwerk-leverancier,
zoo deze u vriendelijk zijn poorten wil ontsluiten en ik verzeker het u, het is
spannender als de beste detective-film en u begrijpt er misschien nog minder van tot
de onthullende ontknooping toe.
Buiten de losse letters heeft de drukker nog de mogelijkheid tot het zelf gieten van
zetsel: op de Intertype- en Linotype-machines worden aaneengesloten regels gegoten,
op de Monotype-machines losse letters. Dit alles volgens ingenieuze systemen, die
veel ingewikkelder zijn dan uw kostbaarste horloge, waarvan u ook nooit zult weten,
hoe het in elkaar gezet werd.
De regels zetsel rijen zich tot bladzijden, die samengevoegd worden tot vellen
druks, dat wil zeggen, dat één vorm samengesteld wordt voor den druk aan één kant
van het vel, de zoogenaamde schoon-druk (d.i. als het vel nog ‘schoon’ of onbedrukt
is) en een andere vorm van den weerdruk, d.i. de druk op den tegenkant van het vel.
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Alle zetsel staat in spiegelbeeld, dus ook het geringste letter- of leesteeken, omdat
de afdruk ervan het beeld moet geven zooals dit voor ons leesbaar is. Maar een vel
druks (gewoonlijk zestien bladzijden, maar soms veelvouden daarvan!) wordt niet
afgedrukt van 2 × 8 willekeurig opgestelde pagina's zetsel. Het vel moet na den druk
volgens een bepaalde en logische wijze gevouwen worden en daarbij moet de volgorde
der bladzijde regelmatig vallen.
Een vel éénmaal gevouwen wordt reeds vier bladzijden; tweemaal gevouwen wordt
het acht bladzijden en driemaal gevouwen komt men onherroepelijk aan 16 bladzijden.
Een slag, zooals dat heet, méér geeft 32 bladzijden enz. Met een eenvoudig vel
schrijfpapier kan men dit gemakkelijk nagaan. Als men nu onderaan de verkregen
bladzijden met potlood de opeenvolgende bladzijden aangeeft met b.v. de cijfers 1
t.e.m. 16 en men vouwt het onopengesneden vel daarna weer open, dan zal men zien,
dat de pagina's met de koppen tegen elkaar in een schijn-wanorde opgesteld staan.
Het voor den druk inslaan van een vorm met zetsel is zelfs ter drukkerij lang niet
ieders werk, dat, vooral bij gecompliceerdere samenstellingen, heel wat kunde en...
verantwoordelijkheid vergt.

De Illustraties
Naast het te drukken woord staan veelal prenten. Hierin zijn twee zeer onderscheiden
groepen te noemen: ten eerste de vrije graphische technieken zooals alle ets- en
gravuurtechnieken, de steenteekening (de lithografie) en de houtsnede en houtgravure.
Voor al deze mogelijkheden (die met meerdere varianten en combinaties beoefend
werden meer dan worden) is de directe daad van den kunstenaar vereischt en heeft
het product dusdanig een waarde, die door geen technische geraffineerdheid ooit
benaderd kan worden.
Het valt ten zeerste te betreuren, dat in Holland waar men toch over een
eerbiedwekkend aantal teekenaars beschikt de illustratie, uitgevoerd in een of andere
origineele techniek -
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behalve dan misschien de houtsnede - zoo uiterst zelden toegepast ziet. Er zijn al
groote talenten heengegaan zonder noemenswaardige sporen in de boekdrukkunst
na te laten, terwijl, als een enkele keer eens iets ondernomen wordt, de ongewoonte
en het gemis aan routine van den kunstenaar en zijn medewerkers het geheel
gemeenlijk niet ten goede komt. Heeft het ‘prentjes-kijken’ den zin voor origineele
graphiek hier vrijwel al geheel afgestompt?
De tweede categorie zijn voorstellingen verkregen door mechanische reproductie,
die meest allen gebruik maken van de verbijsterende middelen die een combinatie
van chemie en photographie bieden. In deze heksenkeuken zult u vermoedelijk nooit
weg-wijs worden als u 't alreeds niet is... Maar alles wat hier gebrouwen wordt om
uw oog te streelen of te boeien trekt naar de persen.

Drukken
Hier wordt in eenvoudige, maar ook in zeer gecompliceerde constructies alles
afgedrukt, hetgeen een mensch onder de oogen kan krijgen, als diepdruk, als vlakdruk
of als hoogdruk (het onderscheid wordt gemaakt door de omstandigheid of de inkt
door het papier wordt opgenomen onder, gelijk-met of boven-op het drukvlak). Hier
ook bestaat de indeeling tusschen de vrije graphische kunsten, waarbij het essentiëele
door het handwerk gedaan wordt en de volkomen mechanisatie, waarbij de
menschenhand slechts de onvolmaaktheden van de machine herstelt en de toevoer
van materialen en drijfkracht regelt. Voor een gedeelte kan zelfs het vouwen en
verzamelen reeds in de drukpersen geschieden, zooals aan sommige
dagbladdrukkerijen te zien is voor niet al te haastige voorbijgangers.

Brocheeren en Binden
Het binden, dat het brocheeren inhoudt, is van een der edelste ambachten ook al
geworden tot een gemechaniseerde aaneenschakeling, die ongekende hoeveelheden
in record-tijd
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kan vouwen, nieten (met metalen draad), naaien (met garen), papieren of linnen
banden stempelen, ruggen rondzetten, voorzetsels aanplakken en het heele boek in
zijn band plakken enz.
De rijke leeren en perkamenten banden zijn - als ze al niet leelijk zijn - alleen nog
maar gelegenheids-uitzonderingen of ze zijn nog te bewonderen, stammend uit minder
haastige dagen, bij antiquariaten of in bibliotheken.
**
Ons hedendaagsch boek, een massa-product in den regel, ligt voor u gereed. Het kan
er, mits behoorlijk behandeld door alle instanties waarmede het te maken kreeg, toch
lang niet onaantrekkelijk uitzien. Waarom zouden wij het misachten, als het op zijn
eigen wijze, die dan toch de eigentijdsche blijkbaar is, de schoone droomen of het
begeerenswaardig weten brengt, waarnaar de mensch van alle tijden gehaakt heeft?
Maar er zijn ook droomers en zoekers binnen de zuiverste mogelijkheden der
boekdrukkunst en over heel de linie die deze bezet. Want in de typografische kunst
zijn de mogelijkheden zoo onbegrensd als de menschelijke verbeelding reiken kan.
Deze menschen maken in den regel geen massa-product, maar arbeiden in een der
nobelste handwerken aan een ideaal, dat slechts door weinigen direct onderscheiden
wordt, terwijl hun invloed vaak ver doordringt óók in de daagsche doening. Mocht
u zoo een boekje hier of daar eens ontmoeten, gaat het dan niet onverschillig voorbij.
Er is in den regel meer aan betaald en duurder dan alleen geld, hetgeen de kooper er
slechts voor behoeft neer te tellen.
En dit geldt mede, in een of andere mate, voor i e d e r goed boek!

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
CHARLES NYPELS, geb. 1895 te Maastricht. Drukker en uitgever van
nederlandsche, fransche, engelsche en duitsche uitgaven, meest van bibliophilischen
aard. Behalve de eigen uitgaven, verzorgde hij publicaties voor
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het Plantijn-Museum (Antwerpen), The Limited Edition Club (Londen), Le Musée
du Livre (Brussel), La Connaissance, Les Bibliophiles Médecins, Les Bibliophiles
du Palais en Les Nouveaux Corinthiens, allen te Parijs, Les Bibliophiles Havrais (Le
Havre), Le Balancier (Luik), Uitg. Mij. ‘Holland’, Uitg. Mij. ‘Joost van den Vondel’,
Menno Hertzberger & Co. (Amsterdam) en De Gemeenschap (Utrecht).
Oud-directeur van de firma en de N.V. Leiter-Nypels te Maastricht en sedert eenige
jaren directeur van de N.V. Uitgeverij C. Nypels te Amsterdam.
Corr. lid van het ‘Verband Deutscher Buchkünstler’.
Van zijn hand verschenen artikelen, meest van druk-technischen of literairen aard,
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VAN PAP TOT PAPIER
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MODERNE PAPIERMACHINE
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PAPIER AAN ROLLEN
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UITLAAT VAN DE LETTER-GIETMACHINE
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GEGOTEN LETTERS EN ORNAMENTEN
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MODERNE HANDZETTERIJ
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ZETKAST, GALEI EN ZETHAAK
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INTERTYPE (REGEL) ZETMACHINE
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PRODUCT REGEL-ZETMACHINE

Roel Houwink, Rondom het boek 1936

122

TOETSENBORDEN LETTER-GIETMACHINE
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MONOTYPE LETTER-GIETMACHINES
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SNELLOOPENDE BOEKDRUKPERSEN
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DRUKPERSEN VOOR GROOTE FORMATEN
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BOEKBINDERIJ
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BANDSTEMPELEN
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HET IN-DEN-BAND-ZETTEN
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Nieuwe normen
door Albert Kuyle
Wie durft het bestaan, punaises te mengen tusschen de strooisuiker, of stukjes
prikkeldraad door de versnaperingen?
Dit boek draagt tot ondertitel ‘Geschenk’, en mij kwam nog nimmer ter oore dat
een cadeau-gegeven schorpioen met voldoening en vreugde ontvangen werd. Verbaas
U dan met mij over de wonderlijke keus, die de redacteur maakte, en over de
zorgelooze objectiviteit, waarmede hij de lauwe beschouwers en den man met de
schorpioenen gelijkelijk noodde rond de verjaringstaart.
In ‘Rondom het boek’ van het jaar 1935 werd een perspectief-teekening van de
katholieke letterkunde ten beste gegeven, (onderteekend door een gerenommeerd
huis), die er smakelijk en acceptabel uitzag.
Het klopte wel niet overal met den plattegrond, en in werkelijkheid is het huis zoo
riant niet en heeft het veel meer alcoofjes en onzindelijke optrekjes, maar het meeste
stond er toch op: de gerekte voortuin, de zeer ruime schuur, en de wand uit oude
kranten, doorbroken met een oeil de boeuf.
Van iedere omschrijving en beschrijving van het exterieur acht ik mij dus ontslagen:
er is dit jaar weinig aangebouwd.
Als er ooit een gemakkelijk boek (gemakkelijk, vanuit den auteur bekeken) verschenen
is in de laatste jaren, dan was het toch zeker niet zóó gemakkelijk als het nacht-zwart
gebonden koffiedik-en-kaartleg-vademecum van Frans van Oldenburg Ermke.
Slaagt men er in, den titel te onthouden, dan kent men reeds een heele trits namen
van meer en minder belangrijke auteurs. Daarna kan men, nog vooraleer met de
eigenlijke lectuur een aanvang behoeft te worden gemaakt, zich verdiepen in een
gratis bespiegeling betreffende de mysterieuze waarde van afwezige leesteekens.
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Heet dit verrukkelijke boek: ‘Van Alberdingk Thym tot van Duinkerken, en Kuyle.’?
Heet het: ‘Van Alberdingk Thym, tot van Duinkerken en Kuyle’?
En (verkeert men eenmaal in het onzekere over de plaats van de vergeten komma,
dan stelt men zich zelf hoe langer zoo meer vragen) moest het eigenlijk niet heeten:
‘Van Alberdingk Thym tot van Duinkerken. En Kuyle?’ Punt, hoofdletter en
vraagteeken hadden gemaakt, dat de titel beduidend intrigueerender werkte. Niet dat
die naam juist zou hebben weergegeven, waarover het boek handelt, maar dat doet
de titel thans, zonder punt, hoofdletter en vraagteeken, óók niet.
Het ‘behandelt’ de literatuurperiode, welke we dan maar welwillend zullen toestaan
dat tusschen den eersten naam in den titel en den lesten -, gelegen is, àl te vlot. Het
geeft er geen voldoende descriptie van, en als een tot catalogus vergaderde bundel
inventarisstaten kan het boek niet dienen door zijn betrekkelijk vele
onnauwkeurigheden.
Het befaamde, en toch eigenlijk wel allemachtig aardige, met een zekere runderlijke
goedmoedigheid geschreven boek van van Lieshout, het katerntje van van Duinkerken,
en dit nijvere boek van van Oldenburg brengen ons eigenlijk geen stap verder.
En waarhéén zou dat ook eigenlijk moeten met drie van die stappen in de
kinderschoenen der literatuurgeschiedenis?
Aan het half dozijn brave schoolbloemlezingen, dat bij is tot de dagen van Van
Onzen Tijd, hebben we ruimschoots voldoende. Van al wat daarna kwam, iederen
dag komt, en in de nabije toekomst nog meer en beter komen zal, valt eenvoudigweg
geen geschiedenis te schrijven.
Over twintig jaar reeds zullen er mannen zijn, die de drie geestelijke paardlengten
afstand in acht kunnen nemen, welke voor een betrekkelijk goede schatting
noodzakelijk zijn.
En nog later vindt heel de katholieke literatuur-periode van
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de voorbije vijftien jaar zijn pedant wel, die er in een vloek en een zucht en
uitgerekend in een halve kolom den vierden of vijfden druk van de katholieke
Encyclopedie mee verrijkt, met even veel tot zwijgen gebracht
verantwoordelijkheidsbesef geladen als bij den literairen medewerker van den eersten
druk het geval bleek te zijn.
Wat men er wèl over kan schrijven, over het tijdperk der z.g. katholieke jongeren,
dat wil zeggen over het daarvan thans achter ons liggende deel? Een bewonderend
boek, een lasterlijk boek, een pamflet, en, maar dat is slechts voor een
dood-enkele-van-het-eerste-uur weggelegd, mémoires. Mémoires die dan ietwat
ontijdig te boek dienen gesteld, willen ze genoeg détailleerende waarde en genoeg
fraîcheur behouden, om lezers te trekken, die er hun voordeel mee kunnen doen.
Van een der eerste soort boeken, van een bewonderend boek, had van Oldenburg
de schrijver kunnen zijn. Waarom niet? Hij blijkt telkenmale wel tot bewonderen in
staat, en zal er zeker, wacht hij nog een jaartje, in slagen zijn stijl ietwat minder tot
een laag op de pooten gefokt kruisingsproduct van Chesterton × Brom × van
Duinkerken × Verhoeven te maken.
Hij zal dan behoedzaam, hier een paradox, daar een sofisme, elders een
woordspeling, en op nog andere plekken een grapje uitwiedend, zijn prozagewas wat
meer lucht geven, en het zal dan niet meer zoo sprieterig ijl in het blad staan, en niet
meer zoo overdekt zijn met journalistieke bladluis.
Natuurlijk, het bewonderende boek had een boek van klàkkelooze bewondering
dienen te zijn.
Klàkkeloos, en zonder een adempauze bewonderend.
Immers de niet klakkelooze, de gecontroleerde, geconfronteerde bewondering
eischt critisch inzicht, kennis van zaken, en, èrgens (waar dan ook) een vast
vertrekpunt, een basis, een norm.
Een vaste, in wezen zoo onveranderlijk mogelijke maatstaf.
De ellemaat, waarmede van Oldenburg de resultaten van de jongerenbeweging
mat, was geleend uit den bazar der
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actualiteit, en met geen enkelen maatstaf worden lengte en breedte nu eenmaal zoo
uitzonderlijk veel te groot gemeten dan juist met deze.
Teveel reeds over het boek van Oldenburg. Ter verontschuldiging diene, dat het uit
de lucht kwam vallen juist op een oogenblik, dat een deel van de jongeren van toen,
bewust en met vreugde, terugkeerden naar de enkele klare constataties die zij moesten
maken, toen hun openbaar leven begon, en naar de directieven voor hun arbeid, welke
in die constataties als het ware lagen opgesloten.
Een deel. Het andere deel verliest met den dag meer uit het oog wat cultureel en
zedelijk oirbaar is, en verwisselt betrekkelijk rustig het nuttige voor het
mogelijkerwijze toelaatbare, en graaft dag en nacht ijverig verder aan de
onderaardsche gang, die hen in staat moet stellen op een, ver van hun versterkt
beginsel verwijderde, plaats weer aan de oppervlakte van het actueele cultuurleven
te verschijnen.
Volkomen begrijpelijk dus, dat in hen de ‘cultureele rechten der menschheid’ en
de bonden, tot bescherming daarvan opgericht, medestanders en medestrijders vinden.
Ook al zijn de te verdedigen rechten van thans gelijkluidend aan de tien jaar geleden
collectief verdoemde, te vuur en te zwaard bestreden aanmatigingen van een
losgeslagen geslacht.
Wanneer deze bonden tot verdediging van etc. alleen uit kunstenaars bestaan,
blijken zij nog beduidend verder strekkende rechten te verdedigen dan wanneer zij
uitsluitend bestaan uit gewone menschen, die uiting willen geven aan den haat en
den nijd, die leven in hun vaderlandsloos hart, uit de velen die door een wet uiterlijk
werden wat zij innerlijk reeds eeuwen en eeuwen waren: bannelingen buiten het
gebied eener christelijke levensgemeenschap.
De grenzen van het cultureel rechtsgebied, uitgezet en getraceerd door kunstenaars,
bestaan immers slechts van dag tot dag, krimpen in en zetten uit in dezelfde mate,
waarin
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hun individueele lusten en neigingen inkrimpen en uitzetten.
Een uiterst actueel en leerzaam voorbeeld vindt men in Marnix Gijsen's opvatting
van ‘cultureele rechten’, en dus van ‘cultureele grenzen’, waarbinnen die rechten
bestaan en waarbuiten die rechten ophouden.
Tot voor enkele maanden was het gebied van het weerzinwekkende, van het
volstrekt slechte, ongezonde, besmette, binnen de cultureele grenzen gelegen. Te
weten: binnen de cultureele grenzen, die de redactie van Forum als haar publiceerende
arbeid begrenzende, aannam.
Op 1 Januari l.l. werd de Forum-redacteur Gijsen, plots redacteur van het
maandschrift De Gemeenschap, eenmaal gesticht als orgaan van een minderheid, die
reconstructie van de samenleving in katholieken zin noodig en dringend noodzakelijk
achtte. Dat daarbij de verschillende artikelen en bijdragen, in dit maandschrift
verschenen tegen Gijsen's karakterlooze houding inzake de vrijmaking van
Vlaanderen, geen bezwaar vormden, is in dit verband alleen maar een pikante
bijzonderheid en een, overigens volmaakt overbodig bewijs voor de tot weerlooze
lafheid geworden tolerantie, welke deze milieus gelijk schakelde in het verkeer van
een op haar leste beenen gaande liberale ‘beschaving’.
Belàngrijk is de vraag: valt nu het gebied van het weerzinwekkende, enz. (zie
boven) óók binnen de cultureele grenzen, zelfs de ruimste, door een libertijnsche,
(van haar eenmaal vurig beleden beginselen vervreemde,) maar dan toch katholieke
redactie, als de juiste aanvaard?
Niemand mag dit verwachten. Maar, is dit niet het geval, behoeft het dan nog
betoog, dat in den vervolge Gijsen c.s. als quantité negligeable kan worden
beschouwd, wanneer de cultureele rechten weer opgeld doen, en de bonden der
vaderlandsloozen weer heil en heul zoeken bij de kunstenaars?
Nieuwe normen. Of her-ontdekte. Bijvoorbeeld die, vastgelegd in het eerste nummer
van het hierboven reeds genoemde

Roel Houwink, Rondom het boek 1936

134
tijdschrift De Gemeenschap: ‘eeuwige en aardsche krachten (te) brengen in
grootst-mogelijke harmonie’. Immers: ‘De albasten vaas, die de kostelijke reukwerken
der geïsoleerde schoonheid besloot, is gebarsten en met blind-geweende oogen, die
niet meer herkennen, staren de offeraars op de diggels’.
En een verlangen dat: ‘omvat de gansche realiteit, het kweekt levenswil in plaats
van levensafgekeerdheid, het richt zich op de samensmelting van het individu, klein
en vergeten, met de groote menschelijke gemeenschap’.
Ziehier enkele van de nieuwe normen, in klare constataties belichaamd, waarop
ik boven doelde, toen ik schreef dat een deel van de jongeren van toen, bewust en
met vreugde, er naar terug keerden.
Zóó ook, en niet anders, iederen slecht geïnformeerden, haastigen chroniqueur ten
spijt, moet men het feit van de oprichting van het jongstgeboren katholieke
maandschrift De Nieuwe Gemeenschap zien. Niet anders dan als de volstrekt
noodzakelijke daad, den berg van gemakzucht, arrivisme, rustige gezapigheid,
fatsoensafspraken en tolerantie af te graven, waaronder het eenmaal gezamenlijk
beleden beginsel langzaam maar zeker bedolven was geraakt. Die schrikkelijke
oogziekte immers (blind-geweende oogen te hebben!) was reeds lang geheeld, en de
offeraars gingen weerom volkomen op in het spelletje van de gelijmde vaas met de
kostelijke reukwerken.
Hopelijk liggen de dagen niet ver meer in het verschiet, waarin de leider zijn richting
gevenden arbeid ondersteunen en beveiligen kan door verordeningen en klemmende
bevoegdheden. De albasten vaas raakt dan vanzelf wel opgeborgen bij de andere
requisieten van de moordend-vervelende film, die men ons thans reeds God weet
hoeveel jaren voordraait. Slechts enkelen zullen dan blijken zich ‘als individu’ (niet
‘klein en vergeten’, maar gezwollen en pedant) te kunnen samensmelten met ‘de
groote menschelijke gemeenschap’ eenmaal zoo vurig afgebeden, toen het gevaar
als een realiteit nog niet bestond.
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De Heer en mijn Heer mogen dan de zondaars genadig zijn.
Ze zullen zich verbaasd afvragen, wáár ze dan toch gezondigd hebben, en wat ze
dan nog méér konden doen dan spreken voor de radio en het schrijven van dikke
romans, en het vertellen over het goede brood, en het teeder af dalen naar den bodem
van het gemeenschapsravijn, waarop de armen leven.
Antoon Coolen zal niet gelooven, en sterker, hij zal niet inzien, dat zijn Dorp aan
de Rivier een woekering is op den stam van het volkseigene, van de
volksverbondenheid. Een op het volk parasiteerend boek, dat de interesse van den
liberalen middenstand voedt, en hen op het volk tracteert als op een schaal vol
janhagel, neergezet voor de grove gestalte van een niet tijdig opgeborgen psychopaath.
Zelfs dàn zal hij niet beseffen dat hij had moeten kiezen, telkens weer, en telkens
moeilijker, tot hem ten slotte niets dan armoe en eerlijkheid zouden gebleven zijn.

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
LOUIS MARIA ALBERTUS KUITENBROUWER, (schrijfnaam Albert Kuyle),
geboren 27 Februari 1904. Van 1920 tot 1925 in de journalistiek. Sinds oprichting
leider, later directeur van de uitgeverij De Gemeenschap tot 1934. Vanaf de oprichting
redacteur van het maandschrift De Gemeenschap tot 1935. Vanaf dat jaar
mederedacteur van het maandschrift De Nieuwe Gemeenschap, waarin de strijd van
De Gemeenschap werd voortgezet.
Voornaamste werken:
Ve r z e n : Seinen, 1924; Songs of Kalua, 1927. Latere poëzie alleen in
privé-drukken.
P r o z a : Zeiltocht, 1925; Van Pij en Burnous, (in samenwerking met Albert
Helman) 1927; De Bries, 1929; Weerlicht, 1932; Harten en Brood, 1933; Alarm,
(polemieken en pamfletten), 1934; Jonas, 1935; Als vrucht van lange reizen in Italië,
Zuid-Europa en Afrika: Tusschen Keulen en Parijs, 1934; Het land van de dorst,
1935; Rond een blauw meer, 1936.
Bijdragen regelmatig in De Nieuwe Gemeenschap, literaire feuilletons, reportages
en reisbrieven in De Maasbode.
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De weg der filosofie
door Prof. Dr. B.J.H. Ovink
Sedert de Renaissance en het Humanisme zoekt de Filosofie - zich steeds beslister
en consequenter van de heerschappij en den invloed der (christelijke) theologie
emancipeerend - in het werkelijkheidsbewustzijn dat ons menschen onloochenbaar
eigen is, het archimedisch-onwrikbare, volmaakt evidente uitgangspunt, om dan
vandaar, rustig deduceerend, stap voor stap met volkomen zekerheid voortschrijdend,
datgene tot stand te brengen, wat men een zuiver wetenschappelijke wereld- en
levensbeschouwing pleegt te noemen. Denkers van verschillende nationaliteit en
zeer uiteenloopende richting - rationalisten en empiristen, idealisten en realisten,
zoowel van den kant der natuurwetenschap als van dien der kultuurwetenschap
komend - hebben voor het benaderen van dit doel hun uiterste krachten ingespannen.
Ook ons land heeft aan die geestesworstelingen deelgenomen, maar daarbij Spinoza en Geulincx uitgezonderd - weinig oorspronkelijks gepraesteerd. In de laatste
halve eeuw oriënteerde de Nederlandsche filosofie zich voornamelijk aan de Duitsche.
Zeker, ook het Fransch-Engelsche positivisme en het Engelsch-Amerikaansche
pragmatisme deed zich gelden. Maar van overwegende beteekenis was toch voor
ons - zooals trouwens eveneens voor de andere landen - de gedachtenwereld van het
latere Duitsche Idealisme.
In elk geval, wie de probleemstellingen der hedendaagsche Nederlandsche
wijsbegeerte goed wil beoordeelen, dient zich op de hoogte te stellen van wat onze
oostelijke naburen op dit terrein hebben verricht. Vooral op dat der Logika en
Kennispsychologie. Immers de uitkomsten dezer wetenschappen bepalen ook de
probleemstellingen der Ethiek, Schoonheidsleer, Rechts-, Geschiedenis- en
Godsdienstfilosofie.
Nu is echter in Duitschland na Hegel en het in-diskredietraken van het
Materialisme, heel wat voorgevallen. Men heeft daar hard gewerkt, steeds dieper
geboord en gegraven in de schachten van het menschelijk werkelijkheidsbewustzijn.
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Eerst had men het Neo-Kantianisme der Marburger en Badensche scholen met hun
hoofden Cohen en Natorp, Windelband en Rickert, naast welke de Neo-Friesiaansche
onder Nelson en Otto een zekere zelfstandigheid bewaarde. Maar de door deze
denkers bereikte resultaten waren al te onzeker, en dus al te onbevredigend, in de
oogen van Husserl. Zeer kras laat deze zich uit. ‘Ich sage nicht, Philosophie sei eine
unvollkommene Wissenschaft; ich sage schlechthin, sie sei noch keine Wissenschaft,
sie habe als Wissenschaft noch keinen Anfang genommen.’ Hij zelf, teruggaand tot
Descartes en sterk beïnvloed door Fries en Brentano, was vast overtuigd ten langen
leste het archimedische punt ontdekt te hebben en daardoor eindelijk, eindelijk, de
filosofie tot een even strenge wetenschap als de wiskunde te kunnen maken. Hij
stichtte een nieuwe school, de Phaenomenologische, met eigen Jahrbücher en een
talrijke schare van geestdriftige aanhangers. - Edoch, het ging met deze, zooals het
met de meeste wijsgeerige scholen pleegt te gaan. Men begint te voelen, dat iets zeer
principieels toch nog niet geheel in orde gebracht, nog niet volkomen evident gemaakt
is. Het geroep ‘Heurakamen’ (wij hebben het gevonden) verzwakt. Het eerste
enthousiasme bekoelt. Er vormen zich groepen, partijen en ten slotte verslapt merkbaar
de onderlinge band. Na Husserl kreeg grooteren invloed: de brillante Max Scheler,
die echter in zijn denken zeer verschillende fasen doorliep en - mede ten gevolge
van zijn vroegtijdigen dood - als leider verdrongen werd door Heidegger en diens
thans zoo actueele Existentieleer.
Intusschen, ook onder de bewonderaars dezer abstruse en vaak in orakeltaal
stamelende wijsheid begint zich al weer een tamelijk sterke ongerustheid te openbaren.
- Naast de genoemde scholen kreeg in den laatsten tijd (vooral bij de over de
grondslagen van hun vak filosofeerende wiskundigen en fysici) een zekere beteekenis:
het Neo-Positivisme van Weenen en Praag (Schlick, Carnap) en het Neo-Vitalisme
van Driesch. En dan staat daar altijd nog de sombere fascineerende figuur
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van den alle gangbare filosofie onzeker makenden Nietzsche, wiens groote beteekenis
voor de Psychologie door Ludwig Klages nog onlangs in een meesterlijk geschrift
overtuigend is aangetoond. Ten slotte blijkt de zelfverzekerde profeet der Idee, Hegel,
zijn oude zuigkracht nog geenszins geheel te hebben verloren.
Wie, mits filosofisch reeds grondig voorbereid, van al deze titanische
geestesworstelingen zich een goede voorstelling wil vormen, zal uitnemende diensten
kunnen hebben van Ernst von Aster's Die Philosophie der Gegenwart, een der drie
Duitsche werken, die in 1935 bij Nederlandsche uitgevers verschenen zijn. Het
behandelt alleen de Duitsche wijsgeeren, hun gedachten klaar, grondig en in
eenvoudige taal objectief reproduceerend, er naar strevend het essentieele goed te
doen uitkomen. De schrijver, zelf blijkbaar met vele moeilijke vragen ook nog
tobbend, filosofeert om zoo te zeggen met den lezer mee. Dit maakt zijn boek zoo
aantrekkelijk. Het is leerzaam en tot eigen denken prikkelend.
Dit kan niet gezegd worden van Emil Utitz's Sendung der Philosophie, een werk
dat eigenlijk even goed ongeschreven had kunnen blijven. Het verkondigt nog eens
weer de welbekende bezielde idealistische wijsheid en ook deze niet op bijzonder
treffende wijze. De moderne denk-benauwingen schijnt de schrijver nauwelijks te
kennen. En toch zijn deze verontrustend genoeg.
‘Op het veld van de negentiende eeuwsche philosophie bleef de mensch, de levende
complete mensch, nog slechts als een wezenlooze schim, een geraamte, achter. De
philosophie ging buiten den eigenlijken mensch om, negeerde hem in haar
schematiseerend rationalisme of stootte hem in den, alle vaste waarden ontwrichtenden
stroom van het “leven zonder meer”. Niet buiten den mensch om, maar door den
mensch heen schijnt het moderne denken te moeten gaan om, in het volle gezicht op
de ruïnes, waarin alle negentiende eeuwsche heerlijkheden zijn verzonken, opnieuw
positie te kunnen kiezen. Er is
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in en rondom den mensch misschien nog nooit zoo'n leegte geweest als thans. Nooit
kon hij zich beroepen op een dergelijk, “bewustzijnsmaximum” om zijn eigen
reddingloosheid te doorzien en te bevestigen. Nimmer heeft het denken zijn eigen
bankroet zoo schaamteloos gesigneerd. Zelden capituleerde het zoo bereidwillig voor
de tyrannie der irrationeele machten. Deze “overheveling” van de machtsbevoegdheid
der ratio naar het “gevoel”, de “stemming”, de mystiek moet op den duur plaats
maken voor een nieuw evenwicht, een nieuwe synthese, op gevaar af, dat de
philosophie een aangelegenheid van obscurantisten en simulanten wordt. Dit gevaar
ligt nabij. Wat de negentiende eeuw aan wetenschap, kunst en wijsbegeerte opbracht
kondigde zich aan als een appèl aan de menschheid, een universeele aanspraak,
waarvan ook het slechtst toegeruste oor tenminste een paar klanken kon opvangen;
veel van wat zich in onzen tijd als philosophie presenteert, neemt een uitgesproken
esoterische allure aan, kleedt zich in een opzettelijke terminologie, die dikwijls meer
diepten suggereert dan openbaart en weigert zich aan eenige instantie buiten de
strikt-individueele, mystische ervaring te onderwerpen. Uiterste universaliteit
tegenover uiterst isolement!’
Deze passage is overgenomen uit het werk van een tot dusver nog geheel onbekend
auteur, dat met dat van Dooyeweerd het omvangrijkste is van de in het vorig jaar
gepubliceerde en den niet-calvinistischen lezer ongetwijfeld meer zal boeien dan dat
van den hoogleeraar aan de Vrije Universiteit. Ik bedoel Beerlings Antithesen. Dit
boek, door een gereserveerd bewonderend voorwoord van Prof. Huizinga ingeleid,
behandelt in ± 300 blz. de volgende onderwerpen: 1. Goethe als denker. 2.
Prolegomena tot een historisch perspectivisme. 3. Aspecten van het denken in de
19e en 20e eeuw. 4. De existentiephilosophie van M. Heidegger. Het openbaart niet
alleen veelzijdige belezenheid en wijsgeerige deskundigheid, maar ook een ongewoon
kritisch denkvermogen. Bovendien is het allesbehalve saai, droog en vervelend,
zooals zoovele wijsgeerige
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werken. Integendeel, het is levendig en frisch geschreven en vaak fijn geestig. Ik zou
er, om dit te bewijzen, heele stukken uit willen citeeren, bv. de bladzijden die handelen
over Emil Ludwig's geschiedschrijverij. Het pleit sterk voor Beerling dat hij met het
vak, dat den aanmatigenden naam ‘Wijsbegeerte der Geschiedenis’ draagt, niet goed
weg weet. Van groote beteekenis acht hij Heidegger. De scherpzinnige kritiek van
den Utrechtschen privaatdocent Julius Kraft (‘von Husserl zu Heidegger’) blijkt
Beerling terdege benut te hebben, al wijst hij ze in haar geheel met een enkel woord
af.
Soms zou men zeggen, dat volgens de moderne existentiefilosofen de
duizelingwekkende problematiek, die er ligt in hun grondbegrip - dat toch sedert
Parmenides de crux aller grondige filosofie geweest is - ons nu eerst recht bewust
geworden is. De zaak is, dat het een zeer bijzondere beteekenis gekregen heeft voor
onzen ontredderden tijd, nu het wijsgeerig denken in een impasse is geraakt en
zichzelf heeft gemaakt tot een labyrinth van abstracties, waaruit bijna niemand meer
den uitweg vinden kan.
Dat over deze problematiek een verrassend licht is verbreid door Jasper's boek
Vernunft und Existenz, zal men moeilijk kunnen beweren. Het betrekt ons in een
onklaar en vermoeiend heen en weer redeneeren. Degenen die deze voordrachten
aanhoorden zullen er wel nauwelijks de helft van begrepen hebben. Want zelfs voor
den geduldigen en daarbij wijsgeerig geschoolden lezer is het nog zeer zware kost.
Is Jaspers een zoeker, Dooyeweerd in zijn Wijsbegeerte der Wetsidee meent met
Spinoza te kunnen zeggen: ‘scio me veram philosophiam intelligere’) ik weet, dat
ik het juiste begrip heb van de juiste filosofie). Zijn oer-grondig, eveneens aan den
lezer zware eischen stellend, van een respectabele werk-, denk- en schrijfkracht
getuigend werk bestaat uit twee deelen, elk van 530 bladzijden. Een derde moet nog
verschijnen, wat wel de reden zal zijn dat een naam- en zaakregister nog niet is
toegevoegd. Toch zou dit de bruikbaarheid hebben verhoogd,

Roel Houwink, Rondom het boek 1936

141
vooral voor het juiste waardeeren der veel ruimte in beslag nemende polemiek. Deze
is bijna uitsluitend gericht tegen die filosofie, die openlijk of heimelijk, den mensch
tot ‘maat aller dingen’ maakt, en als die der ‘humanistische immanentie’ wordt
gequalificeerd.
Sympathiek doet aan, wat de schrijver in het voorwoord over zichzelf zegt. ‘Een
zelfvoldane wetenschappelijke houding tegenover de immanentiephilosophie gaat
bezwaarlijk samen met de Christelijke wetenschapsbeschouwing en kennishouding.
Wie niet verstaat, dat de uitvoerige kritiek op de humanistische
immanentiephilosophie, welke door mij wordt geleverd, in wezen als zelf-critiek is
bedoeld, als een pleit, dat de Christendenker met zichzelve voert, heeft de intenties
van de wijsbegeerte der wetsidee niet begrepen. Ik zou niet zóó scherp over de
immanentie-philosophie kunnen oordeelen, ware het niet, dat ik zelf door haar ben
heengegaan, haar problematiek mede persoonlijk heb ervaren. En ik zou niet zulk
een scherp oordeel over de pogingen tot synthese tusschen deze philosophie met de
Christelijke geloofswaarheden vellen, zoo ik niet zelf de innerlijke spanning tusschen
beide doorleefd en de synthese-pogingen persoonlijk doorworsteld had.’
Nu willen wij gaarne toegeven dat de schrijver tot een scherpere bepaling van het
ingrijpend onderscheid tusschen de niet-christelijke en de christelijke gedachte- en
gevoelswereld geenszins onbelangrijke bijdragen heeft geleverd. Maar bij dezen
eersten stap kon hij niet blijven. Hij spreekt ergens over ‘de grondslagen van het
wetenschappelijk denken’ (cursiveering van ons). Deze grondslagen wil hij doen
kennen. Maar aan wie? Op de vraag, tot welken lezerskring hij zich eigenlijk richt,
zal wel geantwoord moeten worden: ‘tot den kring van die (in het wijsgeerig
abstraheeren reeds ver gevorderde) personen, die òf het christelijk geloof (en dan
liefst met de calvinistische formuleering zijner “waarheden”) reeds hebben, òf vurig
wenschen het te verkrijgen.’ Immers alle anderen zullen het niet-specifiek-christelijk
deel in D.'s
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polemiek al wel van elders kennen, en het specifiek christelijk deel zal hen onmogelijk
kunnen overtuigen. - D. wil eigenlijk niet meer of minder dan een christelijke filosofie
met (als grondslag) een christelijke logika. Wie echter een zoodanige niet bloot als
algemeen programma verkondigt, maar haar ook in bijzonderheden wil uitwerken,
moet, dunkt ons, op onoverwinnelijke moeilijkheden stooten. Ons heele discursieve
denken met al zijn vakwoorden (termen) is nu eenmaal doortrokken van den geest
van het Grieksche idealisme, d.i. van de humanistische immanentie-opvatting. Zou
degene, die een christelijke logika wil leveren, niet een geheel nieuwe terminologie
moeten invoeren, of, de oude gebruikend, bij elken term - al dadelijk bij de termen
denken, logika, begrip - het christelijk correctief telkens weer moeten inpeperen?
Wij voor ons zijn overtuigd dat D. zijn historisch en logisch-phsychologisch inzicht
nog verdiepend, zal moeten erkennen, in zijn kritiek op Fichte's Idealisme grondiger
geweest te zijn dan in die op het Kriticisme van Kant. Dezen denker ziet hij - zooals
blijkt uit de bespreking van de leer aangaande het analytische oordeel - precies zoo,
als bijna al zijn niet-christelijke bestrijders, misleid door zijn inderdaad bedenkelijke
Aufklärungs-terminologie, hem ook zien.
Dezelfde gewisheid aangaande het bezit der eenig juiste filosofie vinden wij in
het keurig geschreven boekje van Ferdinand Sassen: Waarheid en Zekerheid. Maar
deze wijsgeer kent niet den smartelijken geestelijken strijd, waarvan zooeven sprake
was. Een nieuwe logika heeft hij allerminst noodig. De oude aristotelische (met de
daaraan vastzittende Zijns-leer), door Thomas aangevuld en gewijzigd, is hem
ruimschoots voldoende. Van den Thomist geldt waarlijk het ‘saevis tranquillus in
undis.’ Rustig staat hij te midden der hoogopgezweepte golven van het moderne
denken. Dit zal wel altijd zijn sterke kant blijven; dat hij, in zijn ‘gezond realisme’
- misschien door een wijs instinct geleid - de logische en psychologische analyse der
grondbegrippen op een bepaald
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punt stopzet, vertrouwend op die ‘kennis’ van het natuurlijk verstand, waarop de
diep borende idealist met een zekere voornaamheid pleegt neer te zien. Continu sluit
zich, in zijn opvatting, de goddelijke openbaring bij het normale menschelijke kennen
aan. Hij behoeft zich dus niets aan te trekken van Bergsons uitspraak: ‘philosopher
ne peut être qu'un effort pour transcender la condition humaine’.
Een ‘religiositeit’ van geheel anderen aard blijkt uit Van Senden's Inleiding in het
Religieus Monisme. Wij worden hier de begrips- en gevoelswereld binnengevoerd
van die ‘modernen’, die op grond van allerlei kultuurwetenschappelijke en filosofische
bezwaren het ‘eenvoudige’ christelijke openbaringsgeloof hebben prijsgegeven en
nu in eene ‘het denken’ bevredigende monistische theorie troost en blijdschap zoeken.
Wie er behagen in schept zulk een leer nog eens weer in hoofdtrekken uiteengezet
te zien, zal, mits genoegen nemend met vrij vage abstracte begrippen, hier allerlei
van zijn gading vinden.
Niet gaarne zouden wij verzuimen opmerkzaam te maken op het, nog kort geleden
verschenen geschrift van den Utrechtschen rechtsfilosoof Rengers Hora Siccama:
Natuurlijke waarheid en historische bepaaldheid. Het telt nog geen honderd
bladzijden, maar is rijk aan inhoud. Waarlijk niet alleen voor juristen kan dit, een
subtielen ironischen geest openbarende, werk heilzaam zijn. Het verkondigt geen
bepaalde denkwijze, maar - wat veel gewichtiger is - het leert nuchter-kritisch
filosofeeren. Men kan het niet zoo maar eens vluchtig doorlezen. Het behoort en
verdient geduldig doordacht te worden.
Niet geheel buiten ons kader valt Klaas Dijkstra's Bedenk! Slechts in zoover bevat
het geen filosofie, als de schrijver niet de minste poging doet zijn waarheden te
‘bewijzen’. Het geeft ons alleen een lange reeks aforismen, die een persoonlijke
ethisch-religieuse levenservaring uitspreken. Zij zijn voor het allergrootste deel alles
behalve oppervlakkig of banaal. Integendeel, er zijn tal van diepzinnige onder, daarbij
pakkend en geestig uitgedrukt.
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Het aangevraagde werk van Bierens de Haan, Plato's levensleer, werd te laat
ontvangen en moest dus onbesproken blijven.
Ten slotte moeten wij nog van twee vertaalde geschriften gewag maken. Het eerste
is André Cresson's De Wijsgeerige Stelsels, een aantrekkelijk product van den
Franschen geest. Het gaat wel niet zeer diep, maar is toch zeer geschikt om den
eerstbeginnende een vrij klaar beeld te geven van het karakteristieke in de denkwijzen
en problemen van (achtereenvolgens) het Naturalisme, Spiritualisme, Idealisme en
Agnosticisme. Goed gekozen voorbeelden en vergelijkingen trachten het al te abstracte
te verduidelijken. Een handig personen- en zaakregister besluit het boek.
Het tweede is Cornford's Voor en na Sokrates, dat ons op uitnemende wijze bekend
maakt met de gedachtenwereld der Grieksche Filosofie, die o.i. veel klaarder, frisscher
en oorspronkelijker is dan de moderne en in diepte daarvoor waarlijk niet onderdoet.
Prof. Gunning (de paedagoog) heeft het uit het Engelsch vertaald en het met een
boeiende voorrede bij het Nederlandsche publiek ingeleid. Bovendien voegde hij
talrijke verduidelijkende kantteekeningen toe, in welke hij zijn weergeven van moeilijk
vertaalbare grondtermen motiveert. En hij verrijkte het met een tijdtafel en een
uitgebreid register. Jammer, dat de denkers vóór Sokrates zoo uiterst kort, en die na
Aristoteles in 't geheel niet behandeld worden. Maar ook zoo is dit boekje nog
aantrekkelijk en leerzaam genoeg.
Brussel.

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
B.J.H. OVINK, geb. 1862, na zijn promotie (te Leiden) vrij langen tijd docent in de
klassieke talen, werd in 1913 hoogleeraar in de filosofie te Utrecht.
Voornaamste geschriften: Overzicht der Grieksche Wijsbegeerte (3e druk 1925).
Wijsgeerige en taalkundige verklaring van Plato's Gorgias.
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Monografieën over Spinoza en Bergson (Hollandia Drukkerij). Godsdienst, Kerk en
Kultuur (in Synthese’). De beteekenis van het Woord voor ons geestesleven
(Dies-Rede). De zekerheid der menschelijke kennis (hoofdwerk). Philosophische
Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor. - Verder: talrijke
artikels in De Gids, Onze Eeuw, Tijdschrift voor Wijsbegeerte, enz.

Roel Houwink, Rondom het boek 1936

146

Nederlandsche boeken over muziek
door Casper Höweler
Strikt genomen zou elke muziekliefhebber zich kunnen beperken tot wat Beethoven
boven zijn ‘Missa Solemnis’ schreef: ‘Von Herzen - Möge es zu Herzen gehen’, zich
bepalen tot het luisteren naar muziek en de boeken over muziek laten voor wat zij
zijn. Want de muziek is nu eenmaal een krachtiger medium voor het gevoel, dan de
literatuur, gelijk Verlaine in zijn ‘L'art poétique’ uitsprak: ‘De la musique avant toute
chose,... et toute la reste et littérature’. Wij reageeren echter op de muziek niet alleen
met ons gevoel, doch met onze geheele georganiseerde persoonlijkheid, min of meer,
volgens onze cultureele ontwikkeling. Naarmate het verstand ontwikkeld is, zal men
trachten zich van zijn gevoelens bewust te worden en het vluchtig genot van de
muziek willen vastleggen door het bestendiger besef.
Het onder woorden brengen van door de muziek opgewekte gevoelens kan op
zichzelf weer tot kunst worden, woordkunst natuurlijk, en deze confrontaties van
persoonlijke ontroeringen kunnen banden leggen van mensch tot mensch, een
broederschap van gemeenschappelijk besef vormen, welke minder geëxalteerd, doch
ook minder kortstondig is dan de gemeenschap door gezamenlijk muziekgenot. Het
is wel heel merkwaardig, dat onze grootste componist Alphons Diepenbrock voor
ons land niet alleen de eerste, maar tot nu toe ook de begaafdste is geweest in de
kunst van het onder woorden brengen van muzikale gevoelens en belevenissen. In
enkele studies - na zijn dood gebundeld door Balthazar Verhagen als ‘Ommegangen’
- heeft Diepenbrock voor het beseffen van muziek meer gedaan, dan eenig recensent
in tal van jaargangen critieken, dan welke musicoloog met reeksen van technische
en historische verhandelingen. In vier woorden roept Diepenbrock de artistieke
beteekenis van Beethoven voor ons op: ‘De apostel der zelfbevrijding’, in één zin is
hij de wijze gids tot Mozart's muziek: ‘Hoelang is niet de weg, om tot de rust te
geraken, waarin men alleen die rust kan genieten!’ en aan
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de beschouwing over Mahler, dertien dagen na diens dood gepubliceerd, vermocht
niemand in binnen- en buitenland gedurende vijf en twintig jaar een enkel woord
van beteekenis toe te voegen: ‘Waarlijk als op iemand het woord van toepassing is,
dat de “reinen van hart” God zullen zien dan is het op Gustav Mahler. Want “God”
heeft hij “gezocht” met den gloeienden zieledrang van een oud-testamentisch profeet,
hij de “zoon van het oude volk”. God heeft hij “gezien”, zooals zijn broeders
Palestrina, Bach, Händel, Beethoven, zooals ooit een mystiker in vroegere tijden, en
in die aanschouwing is hij geworden de laatste Hymniker, de laatste verheerlijker
van het leven, gezien onder den gezichtshoek van het eeuwige en goddelijke. En toch
bleef Mahler steeds de “fahrende Geselle”, de “Böhmische Musikant”, de verklaarde
vijand van al wat zweemt naar pose, reclame, of “Profetenthum”, evenals in zijne
muziek het populaire, het zoogenaamd “trivale” afwisselt met het
hymnisch-verhevene.’
Matthijs Vermeulen leek de mogelijkheid te bezitten, de voortzetter van
Diepenbrock op dit gebied te worden. Maar ondanks zijn virtuozer woordkunst heeft
hij hierin teleurgesteld, omdat hij de liefde en overgave van zijn grooten voorganger
miste. Wel gaf Vermeulen in zijn journalistiek werk - waaruit een bloemlezing
verscheen onder den titel ‘Klankbord’ - enkele zinnen, die zijn groot talent bewezen:
‘Er bevonden zich bij de première van “Le Sacre” waarschijnlijk geen drie menschen
in de zaal, scherpzinnig genoeg om de partituur te veroordeelen op argumenten, die
de werkelijkheid van vijftien jaar later zou bekrachtigen. Le Sacre had een mysterieus
lek, waaruit zijne substantie langzaam wegvloeide, een lek evenals een groot aantal
moderne composities, welke beginnen te hypnotiseeren, te verdwazen, om geleidelijk
en onherroeppelijk van ons terug te wijken. Maar wie kon dat naspeuren in “Le
Sacre”, terwijl men deze muziek opsnoof als versche aarde? Men had tijd noodig
om een motief te abstraheeren van een zeer hooge fagot, zoo saamgestemd leek

Roel Houwink, Rondom het boek 1936

148
de toon met den klank, en toen het bitter-zoete geluk van dit effect was uitgeput,
merkte men, dat de melodie niets dan een schaduw gaf van Rimsky en van Grieg.
Het geluk, opeens, werd niet hernieuwbaar.’
De tijd zal over deze o.i. te afwijzende meening moeten oordeelen, maar het proza
van Vermeulen is het overtuigendst waar het afwijst. In zijn pogingen tot hymnische
waardeering - als over Diepenbrock's Mis - is het naar onzen smaak overrijp.
Willem Pijper ging op den weg van Vermeulen nog verder voort. Zijn verzamelde
opstellen - ‘De Quintencirkel’ en ‘De Stemvork’ - epateeren door hun vermetelen
stijl. Ook hij schrijft het best als beeldenstormer, het zwakst als hymniker. Het is
interessant hier ook Pijpers oordeel over ‘Le Sacre’ te geven: ‘Le Sacre du Printemps
is niet ordelijk, niet rustig, niet klaar en zelfs niet eens contrapuntisch, maar het is
een meesterwerk. Is een oerwoud soms ordelijk? is een stormnacht klaar? is de eruptie
van een vulkaan rustig? Deze muziek is geïnspireerd van de eerste noot tot de laatste,
zij is meer geïnspireerd op een kreet, op een schreeuw dan op een maatschappelijk
tolereerbaar gebaar.’ Wat al negatieven! Heeft Pijper de directe vergelijking van ‘Le
Sacre’ met een oerwoud, een stormnacht en een vulkaan niet aangedurfd? Mist dit
decreet van meesterschap en inspiratie niet alle lyrische overtuiging? En wat moet
dat beteekenen: ‘Muziek geïnspireerd op een maatschappelijk tolereerbaar gebaar’?
Is deze superieur of inferieur aan muziek, geïnspireerd op een maatschappelijk
ontolereerbaar gebaar, of aan muziek geïnspireerd op een onmaatschappelijk
tolereerbaar gebaar, of aan muziek geïnspireerd op een onmaatschappelijk
ontolereerbaar gebaar? Hier als elders is de knappe prozaïst in zijn eigen techniek
verstrikt.
Behalve deze drie over muziek schrijvende stylisten van groot formaat heeft ons
land een reeks auteurs geleverd, die zich meer zakelijk met de muziek bezig hielden,
en ook zij
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hebben de liefde en het besef voor de muziek gediend. Maken wij een beknopte
keuze uit hun werk.
De componist B. van den Sigtenhorst Meyer wijdde zich jaren lang aan de studie
van Sweelinck's leven en werken; wat het biografische betreft was dit een ondankbare
taak, daar hij weinig nieuws vond en in hoofdzaak de onjuistheden van zijn
voorgangers kon verbeteren. Het grootste en tevens belangrijkste van dit monumentale
boek gaat over Sweelinck's instrumentale muziek, die meer analyseerend dan muzisch
wordt besproken; toch zal deze uitvoerige studie belangrijk bijdragen tot betere
waardeering van onzen grooten zeventienden eeuwschen meester.
Rient van Santen's boek over Debussy mag zijn gebreken hebben - een wat
genoegelijken stijl soms en de nogal dwaas uitgesponnen vergelijking van Debussy
met den bison - het was na de beknopte brochure van Constant van Wessem het
eerste boek van omvang, dat ons de groote beteekenis van dit Fransche muziekgenie
bijbracht. Van Santen onderzocht niet alleen Fransche archieven, maar bleek ook
terdege thuis in het toen (1926) hier nog te weinig bekende oeuvre van Debussy,
voor wiens werk hij een pleidooi hield dat uitvoerenden en publiek zich thans nog
ter harte kunnen nemen.
Constant van Wessem, van huis uit literator, heeft steeds een goede en snelle
intuïtie gehad voor belangrijke, opkomende tijdgenooten. Behalve de reeds genoemde
brochure over Debussy - een voorpostengevecht - lichtte hij ons land op slag in over
de beteekenis van de Parijsche ‘Groupe des Six’ met zijn boek ‘Moderne Fransche
musici’ vóór er in Frankrijk zelf een werk van eenige beteekenis over hen verscheen.
Hier bracht hij à la minute belangrijk materiaal bij elkaar. In verschillende andere
studies was van Wessem meer een handig compilator.
De organist van de Luthersche kerk te Leiden Hennie Schouten toonde zijn liefde
en bewondering voor Hugo Wolf in een zeer verantwoord boekje over dezen
componist. En de
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Haagsche pianist Hugo van Dalen legde jaren van studie vast in zijn werken
‘Russische muziek en componisten’ en ‘Tschaikowsky’.
Julius Hijman gaf als coda bij het door Ada Spiering niet bijster gelukkig vertaalde
‘Panorama der Hedendaagsche muziek’ van André Coeuroy een essay over onze
actueele componisten, dat ondanks zijn beknoptheid een ongewone bekendheid met
onze huidige muziek verraadt en treft door de rake, zij het soms ietwat te persoonlijke
typeeringen. De Belg Prof. Dr. Floris van der Mueren verzamelde in ‘Vlaamsche
muziek en componisten in de XIXde en XXe eeuw’ belangrijk materiaal, dat men
nergens elders zoo bijeen zal vinden.
In een kostbaar uitgegeven werk ‘Muzikale Vormleer’ trachtte de bekende
Arnhemsche dirigent M.A. Brandts Buys analogieën te vinden tusschen muzikale,
architectonische, botanische en hortulanische vormen; een interessant, maar niet
steeds overtuigend experiment.
Een zeer apart terrein onderzocht J.R.H. de Smidt: de Fransche Kerstliederen
(Noëls), waarover hij een dissertatie publiceerde, welke geheel op het peil staat van
Florimond van Duyse's ‘Het Oude Nederlandsche lied’; ook voor den
muziekliefhebber is zij zeer geschikt. Meer voor den vakman lijkt het bijzonder
knappe boek van Dr. R. Lenaerts ‘Het Nederlands Polyphonies Lied’, een der
belangrijkste muziek-historische uitgaven die ooit in onze taal verschenen.
Een geheel nieuw gebied betrad de Groninger Prof. Dr. G. van der Leeuw met zijn
‘Wegen en grenzen’, een studie over de verhouding van religie en kunst. Hoewel
deze theoloog de muziek niet als vak beoefent geeft hij in dit boek blijk, volkomen
vertrouwd te zijn met de meesterwerken der toonkunst en leverde hij een proeve van
muziek-aesthetiek, die kortweg baanbrekend genoemd moet worden. Voor elk die
belang stelt in religieuze muziek een standaardwerk.
Uit dit beknopte overzicht blijkt reeds, dat er in ons land
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over muziek veel wordt geschreven en ook veel gelezen. Naar de hoeveelheid
gerekend was tot nu toe de hoofdzaak een meer of minder zakelijk inleiden tot
componisten, composities of algemeen muzikale onderwerpen. Meer muzisch
gestemde boeken bleven uitzonderingen, en juist deze zijn het, waarvan wij het
meeste heil verwachten. Mogen de komende jaren deze categorie - die ook in het
buitenland nog sterk verwaarloosd wordt - ons hierin goed bedenken. De muziek zal
er zeker gebaat door zijn.

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
CASPER HÖWELER werd geboren te Amsterdam 15 Mei 1897. Na zijn eindexamen
H.B.S. 5 j. werkte hij voor het Staatsexamen doch veranderde van richting en ging
zang studeeren, waarbij hij de cello, die hij als dilettant bespeeld had, aan de wilgen
hing. Meer en meer voelde hij zich aangetrokken tot de muziekwetenschap, waarin
hij autodidact is. In 1922 stelde het Algemeen Handelsblad hem aan als tweede
muziekrecensent voor Amsterdam, voor welke functie hij in 1932 ontslag vroeg in
verband met zijn lezingen over muziek voor Volksuniversiteiten e.a. vereenigingen.
Daarnaast is hij redacteur-uitgever van ‘De Klankplaat’ en medewerker aan het
‘Algemeen weekblad voor Christendom en cultuur’.
Werken: Inleiding tot de muziekgeschiedenis (1927, 1929, 1931).
Muziekgeschiedenis in beeld (1931). X.IJ.Z. der muziek (verschijnt najaar 1936).
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Protestantsch-christelijke lectuur en literatuur in 1935
door P.H. Muller
De onderscheiding, welke onze titel treft tusschen lectuur en literatuur is met
betrekking tot de Prot. Chr. romans en verhalen vooral hierom noodzakelijk, wijl ze
aanwijst, dat al, wat in genoemd rayon verschijnt, niet met dezelfde maat gemeten
mag worden. De verhalende lectuur zonder literaire pretenties vormt ook in 1935
een flinke stapel, waarbij vergeleken de zuiver literaire voortbrengselen, die er
aanspraak op maken, kunstproducten te zijn, verre de minderheid vormen. De
onderscheiding duidt ook aan, dat Protestantsche Christenen zèlf critisch staan
tegenover wat de auteurs onder hen laten verschijnen. Wie zoo dwaas is, Prot. Chr.
Nederland nog altijd te beschouwen als kunst- en vooral als literatuur-‘feindlich’
dient zich van die critische houding, vooral der jongeren, een indruk te vormen door
na te gaan, wat in de diverse week- en maandbladen over kunst en literatuur wordt
geschreven en gedacht en hoe er over wordt geoordeeld. De essayisten van
Opwaartsche Wegen, De Werkplaats, Alg. Wbl. voor Chr. en Cult., Woord en Geest,
Stemmen des Tijds, De Reformatie en Calv. Wbl. staan allerminst met den rug naar
tijd en tijdsgebeuren gekeerd en behouden daarbij open oog, voor de eischen welke
aan de literaire voortbrengselen uit eigen kring dienen te worden gesteld. Vandaar,
dat de onderscheiding tusschen literatuur en lectuur door hen voortdurend wordt in
't oog gehouden en geaccentueerd.
In de boekenproductie van het voorbije jaar namen de Christelijke uitgevers met
hun ‘bibliotheken’ of ‘reeksen’ wederom een werkzaam aandeel. Telken jare bieden
deze uitgevers vier of vijf boeken aan hun abonné's. Het behoeft geen betoog, dat
het vaak moeite kost, aan de verplichtingen, tot het leveren van het beloofde te
voldoen, en meer nog kost het voortdurende zorg te voldoen aan de plicht, werkelijk
goede verhalen te leveren. In het verleden stonden de Chr. bibliotheken dan ook niet
altijd in de beste reuke. In 1935 evenwel is het de ‘Nobelreeks’ mogen gelukken een
kleine
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serie literair zeer goede romans te geven. J.K. van Eerbeek (ps.) schreef met zijn
roman ‘Strooschippers’ een boek, niet alleen literair van hoog gehalte maar een werk
tevens, waarin de structuur der protestantsche vroomheid zijn strakke, stijlvolle
verbeelding verkreeg. Het boek sprak minder tot de fantasie van het groote publiek
dan ‘Bartje’ van Anne de Vries, later in dezelfde serie uitgekomen; een boek dat
terecht de harten veroverde en snel druk na druk beleefde. De moeilijke jeugd van
het Drentsche arbeidersjongetje werd beschreven met zoo'n diepe liefde en zoo'n
onomwonden oprechtheid, dat de eerste spontane genegenheid opriep bij de lezers,
terwijl de tweede de tegenspraak wakker riep van kerkelijke recensenten. ‘Bandjir’
van Mevr. M.A.M. Renes-Bolding beschreef Indisch leven en Indische toestanden
op zeldzaam voortreffelijke en suggestieve wijze. Men kan het boek het best zien
als het antwoord der Christelijke liefde op hetgeen in meer dan één ‘neutrale’
Indischen roman wordt gezegd, betoogd en geaccentueerd. De roman van den dichter
H.M. van Randwijk, welke hier behoort, liet in 1935 op zich wachten. Aan het eind
van het jaar verscheen het prachtige boek ‘Wolken, wind en water’, een verzameling
literaire bijdragen van H. Boschma, J.K. v. Eerbeek, Van Everdingen, Fortgens, K.
Norel, Mary Pos, Van Randwijk, Rie v. Rossum, Prof. van Veldhuyzen, A. de Vries
en Wilma. De belletristische bijdragen der genoemden blijven in de omgeving van
den titel. Ze dragen er de sporen van, geschreven te zijn, speciaal voor dit boek, doch
dit houdt niet overal een depreciatie in voor het bereikte resultaat. De bijdragen van
den ouden Evangelist Boschma en die van Van Randwijk behooren zonder twijfel
tot de beste en diepste van het boek. Het werk werd prachtig geïllustreerd met foto's
en teekeningen.
Een ander verzamelwerk, dat hier genoemd moet worden, is het boek ‘Jong
Holland, pak aan!’, dat werd samengesteld door Bert Bakker en Leentje M. Hagen,
die beiden tot de jongsten behooren in de groep der Prot. Chr. auteurs.
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Hierin vinden wij bijdragen van verschillende niet-christelijke prosateurs (Ritter,
Viruly, Titus Leeser e.a.) en verder van eenigen wier namen in alle of zoo goed als
alle verzamelwerken van onze zijde voorkomen: Van Hoogstraten Schoch, Van
Eerbeek.
Verzamelwerken schijnen de belangstelling te bezitten van 't lezerspubliek. Zoo
noemen wij nog één: ‘Holland zo ben je’, dat folkloristische bijdragen bevat en een
ander: ‘Hou je roer recht’. In beide bundels, bevattende verhalen, impressies,
gedichten, interviews, schetsen en muziek, werken Chr. en niet-Chr. auteurs samen.
In ‘Hou je roer recht’ behooren tot de eerste groep H. Kuyper-Van Oordt, H.M. v.
Randwijk, Rud. v. Reest, G. v. Teylingen; in de tweede H.J. Heynes, P. Keuning,
P.J. Meertens, G. Mulder, Frans Slager. Beide boeken bevatten journalistiek werk,
geïllustreerd met foto's en teekeningen. De technische verzorging ervan kan zich niet
meten met die van ‘Wolken, wind en water’.
Rie van Rossum gaf, na haar eerste roman: ‘De Kloof zonder brug’ het verhaal
‘Cinderella’, waarin zij zich een onderhoudend vertelster blijft betoonen met een
liefdevolle belangstelling voor het klein-burgerlijk Christelijk milieu. Groote literaire
beteekenis is aan haar werk niet toe te kennen. De belangrijkheid ervan ligt in het
feit, dat een groote lezersgemeenschap er het eigen milieu in terugvindt en het eigen
leven erin weerspiegeld ziet. Zwakker is Rie van Rossum in het duiden van zin en
synthese. Die vindt men bij Van Eerbeek en ook wel bij A. de Vries.
De verteller Jilles Limburg gaf in de Libellen-serie zijn verhaal ‘Uw Zuster Eva’.
Er is van dezen auteur gezegd, dat hij geen zin behoorlijk Nederlandsch kan schrijven,
doch een uitnemend verteller is. Dit lijkt ons juist. Limburg is een veelschrijver
geworden als Gerdes en Penning in vroeger dagen en het verteltalent heeft hij met
beiden gemeen. Jammer genoeg echter ook de groote slordigheid. Bij beter
concentratie en ernstiger werken zou hij zonder twijfel een der vernieuwers
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van het uiterst belangrijke Christelijke volksverhaal hebben kruinen worden. Of hij
deze verwachting, die na zijn beide eerste romans werd gekoesterd, zal vervullen,
wagen we thans echter sterk te betwijfelen.
Dingena de Pater (ps.) gaf met ‘Vechters’ een eerste Chr. crisis-roman, die alleszins
geslaagd mag genoemd worden. De titel is niet bijster gelukkig gekozen, maar hoe
goed de vertelling is begrijpt met het best, wanneer men die legt naast den in zekeren
zin mislukten crisis-roman van G. Mulder. In ‘Vechters’ geraakt een
middenstandsgezin geestelijk en materieel in druk. De beide echtgenooten, die hier
ten tooneele gevoerd worden, winnen beiden het onwankelbare geloof, dat culmineert
in het vertrouwen op God den Vader, Die onder alle omstandigheden het leven leidt.
Hier geen stichtelijke frasen maar beleving.
Een andere Christel. Bibliotheek kon jammer genoeg in 1935 slechts één werk
van waarde aanwijzen, n.l. ‘Onder lage daken’ van G. van Bokhorst. Een eersteling.
Het boek toont naar de keuze van het onderwerp eenige verwantschap met ‘Bartje’
en bezit zelfs eenige kwaliteiten-in-aanleg, welke we in 't werk van De Vries missen.
Maar ‘Onder lage daken’ is een debuut en of Van Bokhorst verder zal komen moeten
wij bescheiden afwachten. Men kan slechts hopen, dat hij niet spoedig een tweede
roman zal doen verschijnen en zich de noodige tijd gunnen, welke voor dergelijke
arbeid vereischt is. Wat er van zijn talent worden moet, indien hij toegeeft aan den
ongetwijfeld ook op hem uitgeoefenden drang van uitgevers en verzamelaars, zien
we aan het boek van G. Mulder, zijn derde werk zoo we ons niet vergissen en dat tot
titel heeft: ‘Geeft Gij hun te eten......’
Evenals Dingena de Pater heeft de auteur Christenen in crisis-tijd willen teekenen,
doch is er beter in geslaagd de crisis- en malaise-sfeer te beschrijven dan zijn
Christenen levende protestantsche geloovigen te doen zijn. Het boek is te
fragmentarisch, al te los van compositie, hoewel hier en daar
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soms suggestief van beelding. De menschen, die hier echter compareeren vinden
meer geduld en berusting dan geloofskracht en -moed. Het derde werk uit deze reeks
is een roman van Mevr. Van Hoogstraten-Schoch: ‘Kluizenaartje’, een naar stijl en
behandelingswijze uiterst traditioneel verhaal zonder literaire waarde en evenmin
van eenige beteekenis als verbeelding van waarachtig echt geloofsleven. Datzelfde
moet helaas gezegd worden van den lijvigen roman ‘Jeugd steigert!’ van Nellie van
Dijk-Has. Dat dit werk in kerkelijke couranten zeer werd geprezen neemt niet weg,
dat het deze prijzende beoordeelingen allerminst verdient. Het meisjesboek ‘Pam’
van dezelfde schrijfster, is beter. Floor de Ruiter, die met het verhaal ‘Keetjongen’
debuteerde, toont een zeer jong talent, waarover nog niets anders met zekerheid te
zeggen valt dan dat het zich sterk zal moeten ontwikkelen wil het iets gaan beteekenen.
Het boek, dat hij schreef heeft de werkzaamheden bij de afsluiting van den
Zuiderzee-dijk en bij de inpoldering tot onderwerp. ‘Wervelwind’ van P. de Zeeuw,
elders verschenen, is een traditioneel opgevat en uitgewerkt historisch verhaal;
‘Slagregens’ een herdruk van een Afrikaansch verhaal van Penning en ‘Door de
lucht’ een totaal mislukt boek van W. Laatsman.
De Edecea-editie deed van zich spreken door de uitgave van twaalf deelen zeer
goedkoope volksverhalen. Daarvan noemen we ‘Zwoegers’ van H.W. Aalders, ‘Een
zware strijd’ door S. Williams en ‘De ongerepte uitzet’ van G.J. Peelen. Er zijn ook
eenige vertalingen in deze reeks, welker vermelding we achterwege kunnen laten.
P.A. de Rover gaf in ‘Wolken en Zon’ een goed jongensboek en Ds. J.A. Visscher
een behoorlijke vertelling met ‘De zilveren helm’. Dezelfde schrijver liet de roman
‘Grommetje’ verschijnen, een zeer goed, vlotgeschreven, humorvol verhaal van den
zelfkant der samenleving, waarheen de genegenheid van dezen predikant in bijna
ieder nieuw boek weer uitgaat.
P.A. de Rover stelde een Jeugdboek samen: ‘Ferme Jongens’,
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uitgevoerd op een goedkoope, voor kleine beurzen berekende wijze. Ook in dit boek
werken, evenals in ‘Jong Holland, pak aan’ auteurs van allerlei geestelijke richtingen
samen. De bijdragen zijn goed geschreven en met overleg gekozen.
‘Het land Nood’, een vertaling van een roman van G. Schroër is het derde werk,
dat van dezen auteur te onzent vertaald wordt en niet zijn beste. Vervolgens zag de
eerste roman het licht van Bert Bakker: ‘Drijfzand’. De keuze van het onderwerp
verdient zeker sympathie maar de behandeling ervan lag kennelijk boven de
bereikbaarheid van den jongen auteur. Beter is hij geslaagd met zijn drie
jongensverhalen.
Van Wilma verscheen een novellenbundel ‘De drie torens’ welke tot het beste
behoort, wat de Prot. Chr. literatuur dit jaar opleverde. Dat geldt ook voor ‘Gesloten
Grenzen’ van J.K. v. Eerbeek, al schatten wij ‘Strooschippers’ hooger dan dezen
laatsten roman. Van Eerbeek is een onzer beste prozaschrijvers en al reikt ‘Gesloten
Grenzen’ niet boven zijn vorige werk uit, ja, al evenaart het dit niet, het behoort toch
tot de weinige Chr. romans, welke er het bewijs van leveren, dat er groei en kracht
zit in de jonge Prot. Chr. literaire beweging. Jan H. Eekhout liet op zijn ‘De boer
zonder God’ volgen de eveneens Zeeuwsch Vlaamschen roman ‘Patriciërs’ een boek
waarin de hoofdpersonen, juist zooals 't geval was in den eersten roman, meer de
lichaming zijn van bepaalde levensbeschouwingen dan karakters in groei. De strijd
der levens-visies blijft Eekhout boeien en voor zoover zijn sujetten dien strijd in hun
persoonlijkheid en leven voeren en beslechten, zijn ze voor hem meer of minder
belangrijk. Vandaar, dat de patriciërs-dochter in wie een oude levensaanvaarding
plaats maakt voor een nieuwe en hoogere, de boeiende centrale figuur is in deze,
naar den stijl niet bijster strakken roman.
Roel Houwink gaf met ‘Verdwijnend Volk’ een psychologie van het boeren-gelaat
bij foto's van Hans Gilberg. Hoewel dit werk niet geheel tot de literatuur behoort,
mag het hier om zijn literaire verdienste zeker niet onvermeld blijven. De
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arbeid van Houwink is veelzijdig maar steekt overal en voortdurend af naar de diepte.
Zijn beschouwingen over boerentypen hebben trots hun psychologische bedoelingen
ook letterkundig niet geringe beteekenis.
Arie Post publiceerde een derde deel ‘Vroolijke lees- en voordrachtsstukken’ en
onder zijn redactie werd ‘Neerbosch' Humor-fonds’ gesticht, waarin G.J. Peelen ‘De
bevredigende oplossing’ schreef, een blijspelletje in l bedrijf, J.G. Vermeulen
‘Mascotte’ een blijspelletje in vier bedrijven en Jan Wilna onder den titel ‘Het blijde
leven’, ‘vroolijke verzen’ publiceerde. Het letterkundig peil dezer uitgaven kan stellig
hooger, doch wij mogen erkentelijkheid betoonen voor hetgeen hier wordt
ondernomen en beproefd. Jan H. de Groot, van wie reeds meer dan een dichtbundel
uitkwam, verzamelde zijn novellen uit de voorgaande jaren onder den titel ‘Bont en
blauw’. Het werk is luchtig en spreekt gemakkelijk aan zonder dat het literaire
pretenties heeft. Onder het pseudoniem M. Prinsen debuteerde een drukker-uitgever
met een verhaal ‘Het verloren Paradijs’. Een boek, al is de compositie onevenwichtig,
dat sympathieke lectuur vormt, daar het zich verre houdt van alle woordenvroomheid
en gewichtig-doenerij.
Het eenige essayistische werk, dat dit jaar van Prot. Chr. zijde het licht zag, is de
uitnemende verzameling opstellen van den romanschrijver-essayist C. Rijnsdorp:
‘Ter Zijde’. Het boek, dat opstellen over muziek, kunst en literatuur bevat verricht
in onze kringen noodig en baanbrekend werk. De autodidactische persoonlijkheid
van den schrijver staat midden in den kring van de menschen voor wie hij schreef
en die hij een belangrijken dienst bewees met zijn oriënteerende en doordachte
beschouwingen. De neutrale pers had weinig oog en begrip voor de beteekenis van
dit werk, waarvan de waarde niet gemakkelijk te overschatten is voor de lezers uit
de kringen waarvoor het is bestemd. Het merkwaardige van het hier verzamelde werk
is, dat het den groei en ontwikkeling van den auteur begeleidt en wijst.
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Aan oorspronkelijke verzen en gedichten is het jaar '35 voor de Prot. Chr.
bevolkingsgroep niet rijk geweest. Op twee belangrijke publicaties echter kan de
aandacht worden gevestigd. In de eerste plaats op Roel Houwink's ‘Witte Velden’,
waarvan de heel persoonlijke en verinnigde toon het eerst en het best spreken kan
tot diegenen, die tegelijk 's schrijvers vroegere verzen kunnen kennen èn vergeten.
Wat deze dichter heeft veranderd sinds zijn eerste, onder pseudoniem verschenen
gedichten, wordt klaar en open beleden in deze rustige, strakke gedichten, in welke
de bede de grootste plaats heeft.
In de tweede plaats is er W. de Mérode's uitnemende verzameling ‘Geestelijke
Liederen’. Een zoo persoonlijke en tegelijk zoo artistiek verantwoorde keuze als we
hier aantreffen vinden we maar zelden in eenige bloemlezing, met welke bedoeling
die ook werd samengesteld. Wel het best past op dit werk de karakteristiek ‘een
bloemlezing geestelijke poëzie van het Reformatorisch type’. Men vraagt zich af,
dit boek lezend, wat uit deze keuze het duidelijkst spreekt: de typisch Nederlandsche
vroomheid of de persoonlijke, protestantsch calvinistische van den bloemlezer. Dat
de vraag blijft, daarin ligt de waarde van het prachtige boek. De Mérode deed voorts
de bundel ‘Dertig Psalmen’ verschijnen, welke bewerking tot meer dan één boeiende
vergelijking aanleiding geeft. De bundel ‘De Kringloop’ van M.J. Kasteleyn bevat
een aantal ongelijke en ongelijksoortige verzen, waarin de woordkeuze vaak zwak
en het ritme en 't rijm meer dan eens gewrongen zijn. Een eigen toon bezit deze,
stellig nog jonge dichter zeker niet en er is veel onrijps in deze gedichten.
In de Libellen-serie verschenen, evenals het vorige jaar, weder eenige
bloemlezingen uit het werk van 17e eeuwsche dichters. Ditmaal leidde Dra. M.J.
Schenk het werk van Breero in en Dr. K. Heeroma dat van Dirk Camphuysen. Willem
de Mérode verzamelde in een nr. enkele ‘Eenvoudige Gedichten’ van langeren adem,
waarin vooral den bij dezen schrijver ongewonen volkstoon treft en boeit. Het wil
ons voorkomen,
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dat dit eenvoudige boekje een trek toevoegt aan het beeld dat wij van den dichter
bezitten. De Mérode blijft nog altijd onbetwist de sterkste Prot. Chr. dichter en met
deze verhalende gedichten in den volkstoon heeft hij zijn geloofsgenooten weder
niet gering aan zich verplicht.
Jan Eekhout bewees zich ook dit jaar weer een onvermoeid en serieus werker.
Behalve zijn reeds genoemden roman gaf hij in de Libellen-serie een bewerking van
Michel Angelo's sonnetten en verder een bundel ‘Osmaansche Strofen’. Door de
jaren blijft het poëtische werk van dezen dichter zich gelijk in zijn ongelijkheid en
groote bewegingsvrijheid.

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
P.H. MULLER, geb. 16 April 1901 te Rotterdam. Bezocht de lagere school en ging
naar kantoor. Doorliep verschillende avondcursussen, werd benoemd tot leeraar aan
Gem. cursussen waar hij tien jaar les gaf. Publiceerde 't eerst in ‘Opgang’
bibliografisch werk (1924) en trad bij de opheffing van dit blad in de redactie van
‘Opw. Wegen’ (1925). Publiceerde daarin bibliografisch en essayistisch werk. Van
1930-'34 bibliothecaris bij de N.V. Mag. De Bijenkorf te Rotterdam. Woont sinds
1935 als publicist te Katwijk aan Zee.
Bibliografie: Twintig bibliografieën betreffende 't werk van Nederl. auters in
‘Opw. Wegen’ (1926-'28). Bibl. notities bij de essays in dl. 3-5 van ‘Chr. Lett. St.’
(1927-'29) idem in ‘De Kritische Reis’ van P.H. Ritter en in ‘De vertelster
weerspiegeld’ van denzelfden. Essays en boek-
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besprekingen in ‘Opw. Wegen’ (1926-'35) en ‘De Vriend des Huizes’ (1927-'35).
Bundel opstellen ‘Over Literatuur’ (Neerbosch 1930). Bijdragen in ‘Alg. Wbl. v.
Chr. Cult.’ (1927-'35), ‘Nederl. Weekbl.’ (1929), ‘Het Oosten’ (1928-'35), ‘Op den
Uitkijk’, ‘De Standaard’, ‘Timotheus’ en andere periodieken. Bibliografie betreffende
Herman Robbers in El. Zernike's ‘Herm. Robbers als Romanschrijver’ (Amsterdam,
1930). Bibliografie betreffende Ina Boudier-Bakker (Amsterdam, 1932). Redigeerde
met J. Haantjes de serie ‘Samenspraak en Samenspel’ (Baarn, 1933) en alleen: de
‘Koningin-Emma-serie’, boekjes voor zieken (Lochem, 1934). Publiceerde in 1935
een groot werk ‘Bibliogr. betreffende den Bijbel etc.’ (Lochem, 1935), schreef twee
verhalen onder pseudoniem.
In voorbereiding zijn: ‘Rondom ons vers’ (Libellen-serie), een roman en
bibliografisch werk.
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Friesche boeken sinds 1930
door Prof. Dr. G. Gosses
Twee algemeen oriënteerende opmerkingen laat ik voorafgaan. De eerste is deze:
dat de Friesche literatuur nog altijd direkt of indirekt staat onder den invloed van de
in 1915 inzettende beweging der Jongfriezen, welke in de plaats van de reeds in de
vorige eeuw tot klassieke hoogte opgevoerde en in de nieuwe eeuw hoofdzakelijk
op epigonen terende kunst v o o r e n d o o r h e t v o l k een andere: een
‘p e r s o o n l i j k -openbarende en p e r s o o n l i j k -getuigende’ verlangden; een kunst
verder, die door aansluiting bij de wereldliteratuur bevrijd zou raken uit het enge
provincialisme, dat haar ontplooiïng remde. De noodzakelijkheid den Frieschen
schrijver èn als mensch èn als Fries ruimte te geven trad in 1915 in volle felheid in
het bewustzijn, werd beginsel, ja meer dan dat: het gewichtigste punt van een
nationaal-literair manifest. Dit heeft nu een twintigtal jaren doorgewerkt en zoo is
er veel van wat ik straks op zal noemen, vóór en zonder 1915 eenvoudig ondenkbaar.
Aansluiting bij de wereldliteratuur draagt het gevaar der ontnationaliseering in
zich. Dit gevaar wordt evenwel grootendeels ondervangen, wanneer aan het andere
Jongfriesche beginsel van het persoonlijke getuigenis, van de persoonlijke openbaring
wordt voldaan: een Fries blijft gewoonlijk een Fries, ook wanneer hij met de wereld
in aanraking komt. Zoo is de literatuur na 15 bijna in haar geheelen omvang nationaal
gebleven. Uiterlijk - en nu kom ik tot mijn tweede algemeene opmerking - is dat
dááraan te zien, dat zij bijna in al haar genres wortelt op het platteland of in de kleine
stad, die boerenbedrijf met burgernering verbindt. Er is in Friesland maar één stad
met min of meer grootsteedsche, d.i. onnationale allures: Leeuwarden. Het ligt in
het hart van Friesland, iedere Fries kent het en de Friesche literatuur gaat het natuurlijk
niet voorbij. Integendeel, het is dikwijls het lokaal van de konflikten, waar Friesch
op Onfriesch stoot. ‘Friesland en de Wereld!’ riepen de Jongfriezen. Welnu, in
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Leeuwarden vindt de Fries dan veelal de wereld, waarmee hij zich niet verzoent. Een
blik op de woonplaatsen van de schrijvers der laatste jaren leert nog altijd, dat ze
grootendeels plattelanders zijn. En al wonen ze in de steden, zelfs in Leeuwarden,
dan zijn ze het dikwijls ook. Ziehier een bijzonder karakteristikum der Friesche
schrijverswereld: is er wel één Hollandsche boerenschrijver?Dat de eerste Jongfriezen hun literaire lusten vooral in de lyriek uitleefden, volgt
uit 't boven meegedeelde onmiddellijk. Van die Jongfriesche lyriek beleven wij thans
nog den nabloei, in menig opzicht de vervulling: de poëzie is meer bezonken, de
toon minder luidruchtig, het tempo meer gedragen. Een door en door lyrische natuur
vertoont de dichter J.H. B r o u w e r in de ragfijne, niettemin van alle raffinement
vrije en door een diepe liefde tot Friesland gedragen verzen van zijn De Gouden Ûre.
Zijn latere bundel In String Fersen is van een voor oog en oor grijpbaarder plastiek,
zijn wiekslag is daar breeder en forscher. F e d d e S c h u r e r , wiens Fersen herdrukt
werden, levert in zijn nieuwen bundel Utflecht het bewijs, dat rechtzinnige vroomheid
gepaard kan gaan met een open oog voor de heerlijkheid van deze aarde; zijn zonnige
natuur gelukt het hemelsche en aardsche schoonheid te verzoenen. Moeizamer tobt
met de gebrokenheid des levens de dichter G e r b e n B r o u w e r , die in de zwaardere,
maar zuivere verzen van zijn Weagen (‘Golven’) gewoonlijk geen andere uitkomst
ziet dan door met den rug naar de aarde den hemel te aanschouwen, maar dan ook
jubelende tonen vindt. De problemen van 't boerenleven worden met de middelen
der taalmuziek boven het tijdelijke uitgeheven door D.H. K i e s t r a in Efter it Oargel;
hem beluisterende rijst wel het onmiddellijkst het beeld van het Friesche landschap
met zijn naar de jaargetijden wisselende stoffeering, van het Friesche boerenvolk.
O. P o s t m a met De Ljochte Ierde (‘De Lichte Aarde’) vangt de beelden op van het
Friesche land, ook zooals hij het vroeger zag, en beschouwt in stille verzonkenheid
en diepe
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genegenheid deze beelden gelijk ze liggen in zijn dichterziel; ze worden voor hem
dan vaak zinnebeelden. Hij is kennelijk een Kleifries; in de Friesche Wouden is de
hartslag van de menschen sneller, het bloed rooder. Zoo schonk ons de Woudfriezinne
S. K l o o s t e r m a n in De Wylde Fûgel een verzameling liefdezangen, gloeiend als
de klaproos op het Friesche roggeveld in den laaienden Juli-namiddag. De
wahlverwandte lezer bespeurt ook hier, dat deze ‘wilde vogel’ nestelt op Frieschen
bodem. Toegespitste situaties behoeft niemand te verwachten: Friesche erotiek is
vrij van zwoelheid. Van een stille blijmoedigheid zijn de eenvoudige Fersen van P.
v.d. B u r g ; voor den Frieschen lezer ligt daarover de weemoedige schemer van 's
dichters vroeg verscheiden. Voorgevoelens van een snel naderend einde met volle
bereidheid om heen te gaan, klinken uit de door een vriend verzamelde zwanezangen
van den jong gestorven P.H. A k k e r m a n in Ta in Oantinken (‘Tot een
Gedachtenis’).De felle kritiek, welke de Jongfriezen in den beginne hadden op het Friesland van
hun dagen, gaf vooral voorzoover zij niet louter negatief was, het aanzien aan een
rijke literatuur van essays, waarvan de stroom tot heden niet heeft stilgestaan, maar
die uit den aard der zaak meer verspreid liggen in de tijdschriften. Van afzonderlijke
uitgaven, alle door den titel al min of meer gekenschetst, noem ik D. K a l m a ,
Jongfrysk, J.M. v.d. G o o t , Wij Friezen; O.H. S y t s t r a bewaakt in It Frysk Eigene
de zuiverheid van het hedendaagsch Friesch, welke zuiverheid zeker is bereikt in het
lijvige boek van Y. W i e d e m a , It Eigene; terwijl J. Mellema het heeft over
Boeretastânnen en boerefraechstikken yn Fryslân, Y.C. S c h u i t e m a k e r in Foar
en efter de Skermen ons over de tooneeltechniek inlicht en E.B. F o l k e r t s m a
mogelijkheid en omvang van Selsbistjûr for Fryslân overweegt. De laatste geldt, ik
geloof onbestreden, voor den meester van het essay. Zijn werk is ten deele gebundeld
in Toer en Tsjerke (‘Toren en Kerk’), bevat proza van een gaafheid, dat de toekomstige
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schrijver van een Friesche syntaxis voor zijn materiaal in de eerste plaats daarnaar
moet grijpen.
De eisch der aansluiting bij de wereldliteratuur bracht mee de vertaling van
buitenlandsche meesterwerken. Uit de laatste jaren is van beteekenis F e d d e
S c h u r e r , die gedichten van Heinrich Heine vertaalde en door een goede
verfriesching èn van Heines gevoelige èn van zijn ironische verzen de soepelheid
van de Friesche taal en zijn meesterschap over die taal bewees. O. P o s t m a liet zich
bij de overzetting van Gedichten fen Rilke ‘meer leiden door zijn liefde dan door zijn
bewondering’. D. K a l m a schonk ons in In Fijân fen 'e Minsken een Frieschen Le
Misanthrope, benevens een Macbeth, A.R. S c h o l t e n de Ballade fen d'Ald Matroas
(naar Coleridge).
Uit de voorlaatste vertalingen blijkt al, dat de Jongfriezen ook de verheffing van
het Friesche tooneel trokken binnen den kring hunner bemoeiingen. Het zijn
tooneelwerken in grooten stijl, terwijl de rij der oorspronkelijke stukken in grooten
stijl zich sinds 1930 voortzet in D. K a l m a , De Roardisten, als speelstuk bestemd
voor een literair publiek, maar daarnaast ook leesstuk; het behandelt een bekende
episode uit Frieslands geschiedenis. De Jongfriesche tooneelbemoeiïngen moeten
echter, ik geloof door hun afwijzing van een voorloopig compromis met het
volkstooneel, als mislukt worden beschouwd. En dat compromis was anders zoo
moeilijk niet: het Friesche tooneel was in 1915 allang over de boereklucht der vorige
eeuw heen, al werd en wordt die nog altijd met graagte gespeeld. De pogingen zijn
toen voortgezet door het Ljouwerter Toanielselskip (‘Leeuwarder Tooneelgezelschap’)
en het Nijfrysk Toaniel. De leermeesters der tooneelschrijvers waren en zijn
Heyermans, Ibsen, Sudermann e.a. Op den voorgrond treden in de laatste jaren
G e e r t s e m a en E p p i n g a met Yn 'e brânning, Driigjende Leechte, Fen it Goede
tofolle (satire), It Heechste met het vervolg Nei trije jier, It paed bjuster (blijspel),
verder S. d e J o n g met Frans Winia en Hwa 't ienris stroffelet (‘Wie éénmaal
struikelt’), A. J o u s m a ,
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A. M e e s t e r -d e V r i e s , G. B u r g y , A b e B r o u w e r . Y. S c h u i t e m a k e r ,
een zeer produktief schrijver, heeft zijn meeste werk al vroeger geschreven. Bekende
openluchtspelen zijn Hwet jimmer bliuwt van G e e r t s e m a e n E p p i n g a , Om it
Heechste van J.P. W i e r s m a en als feestspel voor Friezendagen bestemd Wikseljend
Tij van W. J a p i k s en H. T u i n i n g a . Volwaardig en minderwaardig zijn hier
moeilijk te scheiden; de keuze uit de tooneel-produktie zou bij ieder referent
verschillend uitvallen.
Dat ik voor de novelle ook aanknoop bij 1915, is daaraan toe te schrijven, dat de
meesters van dit genre de beweging meegemaakt hebben en daarna tot volle
ontwikkeling zijn gekomen. Ik noem: T.E. H o l t r o p , De wylde Boerinne, vooral
de twee volgenden: R.P. S y b e s m a , Om it Hiem en It Anker - het laatste een van
de heerlijkste boeken uit de moderne Friesche literatuur - en den onverbeterlijken
teekenaar van den kleinen man, den arbeider, den bedelaar en landlooper. R.
B r o l s m a , Trije novellen, De reis nei it âlde doarp, De Reamme fen it libben (‘de
Room van het leven’), Neisimmer (‘Nazomer’); verder S. K l o o s t e r m a n , Hengist
en Horsa, een historische novelle, B.R.S. P o l l e m a , Lok en Lijen (‘Geluk en Leed’),
een bundel van bijna 450 pagina's, ook de lyrikus J.H. B r o u w e r , Dominé; tenslotte
J. P i e b e n g a , It Wrede Libben en J a n f e n H o p t i l l e , Do 't de klokken letten
(‘luidden’). Verscheidene novellen van ongelijke waarde zijn verzameld in Fryske
Sketsen. Voorzoover een tijdgenoot mag oordeelen, meen ik te kunnen beweren, dat
de Friesche novelle op dit oogenblik een bloeitijd beleeft en ik leg daarbij den maatstaf
aan, dien het begrip novelle in den strengen zin aan de hand doet: zij, d.i. dan de
Friesche novelle, schetst niet de totaliteit van Friesche toestanden, maar een fragment
daaruit, dat in zijn spanning rechtstreeks naar die totaliteit heenwijst; zij schetst niet
de totaliteit van Friesch leven, maar een stuk daaruit, dat in een crisis laat zien, wat
Friesch leven eigenlijk is. Overzie ik, wat de Friesche literatuur
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thans op het gebied der novelle - en misschien ook de lyriek - vermag, dan vind ik
het te bejammeren, dat een poging van de Mij. v. Ned. letterk. te Leiden om de
Friesche schrijvers direkt in de mededinging naar één der door haar uitgeloofde
prijzen te betrekken, is vastgeloopen op den geringen bijval der Friezen zelf. Uit de
novellen-produktie blijkt, hoe waar het is, dat het Friesche leven geleefd wordt en
klopt en tiert op het land. Dat blijkt ook uit de romans: Wa l i n g D y k s t r a , De
Silveren Rinkelbel (‘Rammelaar’: 5e dr.), R. B r o l s m a , It Heechhôf (2e dr.), De
Skarlún, Sate Humalda.Wat nu de volgende genres betreft, kan ik op 1915 terugwijzen, inzoover sinds
dat jaar het Friesch in een versneld tempo een standaardtaal boven de dialekten heeft
ontwikkeld en dientengevolge voor het Friesche publiek als geheel in verstaanbaarheid
en temidden der andere talen in weerstandsvermogen is toegenomen. Sinds de stichting
van het Kristlik Frysk Selskip bezitten we ook eenige sieraden voor de boekentafel
op het gebied der religieuze literatuur; uit de laatste jaren: S j . d e Z e e , Meditaesje
oer psalm 25 fen Menno Simons, vooral F e d d e S c h u r e r , Lof fen alle tiden met
ettelijke kerkgezangen - een volledige psalmvertaling en een Imitatio bezaten wij al
- en Dr. G.A. W u m k e s , Dêr stiet biskreaun met Bijbelfriesch voor elken dag.
Verreweg de gewichtigste gebeurtenis op dit terrein en op het terrein der Friesche
literatuur in het algemeen is It Nije Testamint van denzelfde, die bovendien druk
bezig is met een vertaling van het Oude Testament. Niet vergeten mag ik het
bisschoppelijk goedgekeurd Roomsch Frysk Tsjerkeboek van pastoor M.J. Y d e m a .Een liefdevolle beschrijving van de natuur bezitten wij in S.M. v.d. G a l i ë n ,
Dêr 't it blêdte reauntet (‘Waar het gebladerte fluistert’), n.l. in de Friesche Wouden
en Masters fen 'e Romte, over de vogelwereld; voorts G. K a l m a , Wetterplanten.
Geografie, folklore, ook geschiedenis, komen tot
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hun recht in de monografieën van J.P. W i e r s m a , Helgolân en Dr. J. B o t k e ,
Sealterlân: Helgoland en Sagelterland zijn twee Friesch-sprekende gebieden in
Duitschland; een 35-tal Friesche dorpen of oorden worden met een gedichtje, tegelijk
ook dikwijls met een plaatje, bedacht in A.H. de V r i e s , It âlde Fryske terp (‘dorp’).
Maar ver bovenaan staat Dr. J. B o t k e , De Gritenij Dantumadiel, een rijk
geïllustreerde beschrijving - geologisch, orohydrografisch, botanisch, zoölogisch,
ekonomisch, ethnografisch, topografisch, historisch, folkloristisch - van een Fr.
gemeente: een prachtboek, waar ik geen Nederlandsch boek naast kan zetten. Dat
kan ik ook niet bij K.J. v.d. A k k e r , Van den mond der oude Middelzee, een
vriendelijk boek, waarin wij, tendeele in het Friesch, op onderhoudende, maar door
en door vakkundige wijze worden ingelicht over het oude boerenbedrijf in het
kleigebied van noordelijk Friesland. En nog minder kan ik dat bij Tj. P o s t m a , It
Fryske Binnefeartbidriuw: de schrijver is een oudschipper! - J a c . N.D. H o o g s l a g
in De Sang yn Fryslân en nog meer A. K o m t e r -K u i p e r s in Muzyk yn Fryslân
oant 1800 maken het ‘Frisia non cantat’, te allen tijde een grove onwaarheid, van nu
af aan tot een leugen: men is nu ingelicht. Trouwens de 13e druk van Frysk lieteboekje
for eltsenien, de 9e druk van Frysk Unthâlderslieteboekje, de 4e druk van het niet
goedkoope Frysk Lieteboek en van Hwa sjongt mei? zijn tastbare bewijzen van het
tegendeel.In de laatste jaren krijgt Friesland meer verschot van kinderlektuur. Bovenaan
staat het Great Teltsjeboek for Fryske bern van S. K l o o s t e r m a n en T.
H e l l i n g a -Z w a r t , waarvan ook kleine uitgaven in den handel zijn. Beide
schrijfstersverzamelaarsters hadden zich al te voren op dit gebied naam gemaakt, de
laatste door It boek fen Hessel en Nynke. Bekroond zijn Torda de Sigeunerhoun van
J. v.d. P l o e g en In Fryske Jongestiid van T. v.d. P l o e g ; bekend is verder In Twirre
(‘dwarrelwind’) yn it Hôf van J.K. D y k s t r a en B. v.d. Ve e n , daarnaast de
vriendelijke boekjes van N. v a n
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H i c h t u m , S.M. v.d. G a l i ë n , A.W. S y t s t r a , R.S. R o a r d a , K. H a a k m a ,
J a n t B a k k e r , terwijl N.J. H a i s m a den kindertoon al bijzonder goed weet te
treffen. Alleen versjes staan in O m k e J a n , Fen tsien lytse Pykjes (‘Van tien kleine
kuikentjes’) en C. W i e l s m a , For sjongende bern (‘Voor zingende kinderen’) met
oorspronkelijke melodieën van P. F o l k e r t s m a . - De genres der literatuur voor
volwassenen keeren hier terug; ook het kindertooneel: B a r e n d , Spilbrekkers,
Keningsprommen e.a., S. B o u m a , Op 'e Praetstoel (bewerking van N. van Hichtum,
Afkes Tiental), J. P i e b e n g a , Fen in nuver Opstel enz. En tenslotte natuurboekjes
voor kinderen: A.E. H o e k s t r a , Fen Reidmoskjes en Wetterhintsjes en S.E.
We n d e l a a r B o n g a , Dêr 't it glimket en suchtet. Hier is de plaats om de Friezen
te noemen, die onze boeken versieren met hun verdienstelijke, soms prachtige
illustraties en ook zorgen voor de kunstbijlagen in onze tijdschriften: J o h . M u l d e r s ,
E. C a s p e r s , Ts j e a r d en Ts j e r k B o t t e m a , I d s W i e r s m a , S j . K u p e r u s ,
J o h . E l s i n g a , G. R y p m a , B. v.d. S l o o t .Langzaam komt er in de laatste jaren ook een in het Friesch geschreven
wetenschappelijke literatuur; sinds 1930: Dr. G.A. W u m k e s , Paden fen Fryslân,
I, II, twee zware deelen, bevattende een Friesche kultuurgeschiedenis in 186 opstellen,
P. S i p m a , Oudfriesche Oorkonden II, bevattende rijk materiaal voor de studie van
laat-Oudfriesch. D. K a l m a gaf een Karlêzing (‘Uitgekozen stukken’) uit, behoorende
bij het vroeger verschenen 1e deel van zijn literatuurgeschiedenis. Van bescheidener
omvang zijn: Prof. Dr. I.H. G o s s e s , Fryske Skiednis, Mr. P.C.J.A. Boeles, De
Aldste Kultuer yn de Sân- en Feankriten fen Fryslân, J.J. v. We r i n g h , Skiednis
fen Ald-Fryslân, benevens de historische schets: Dr. M. de J o n g Hsn., West-Fryslân.
Hierbij noem ik het best de Friesche dialekt-uitgaven: S. v.d. K o o i , Hînlepper
Fortoltjes (‘Hindelooper vertelsels’), G. K n o p , Schylge (‘Terschelling’); de
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laatste stelde bovendien met D.F. en C. R o g g e n het Schylgerlaner Leisboek samen
(met boekversiering van Fr. L i e u w e n ). Als wetenschappelijke uitgaven van oudere
Friesche teksten met inleiding en verklaringen verschenen P. S i p m a , Friessche
Tjerne en J.H. B r o u w e r en W.G. H e l l i n g a Ansck in Houck.Verscheidene van bovenstaande boeken zijn als serie-werken verschenen in de
volgende rijen: De Fryske Bibleteek, De Fryske Librije, De Fryske Rige (‘Serie’),
Magnus-Rige. Behalve een 10-tal vereenigingsorganen verschijnen geregeld de
volgende periodieken: It Heitelân, Frisia, De Pompeblêdden en Sljucht en Rjucht.
Het royaal uitgegeven maandblad De Weitsrop (‘De Wekroep’) heeft het maar één
jaar uitgehouden. - In den laatsten tijd begint er meer en meer behoefte te komen aan
lichte volkslektuur. Met goedkoope bundeltjes gelijk De Stins, Swanneblommen,
For it Fryske folk I, II tracht men voorloopig in die behoefte te voorzien.Aan het einde gekomen van mijn niet volledig overzicht, dat uit
ruimte-overwegingen weinig boven een opsomming kon uitkomen, verzoek ik den
lezer te bedenken, dat het hier gaat om de boeken-produktie van een volk van 400.000
zielen; van een volk verder, dat bij de schaarschheid van de met groote opofferingen
gegeven taalkursussen zich zelf zijn taal maar zoo'n beetje moet leeren lezen, spellen
en schrijven en dat dat dan gewoonlijk net zoo min kan als welk volk ook het zou
kunnen zonder behoorlijk onderwijs in de moedertaal. De omstandigheden, waaronder
het Friesche boek verschijnt, zijn zoo ongunstig mogelijk; de afzetkansen zijn
uitermate gering. Hoe zullen zich Friesche uitgaven handhaven temidden van den
vloed van Nederlandsche, ook Fransche, Engelsche en Duitsche uitgaven, alle
geschreven in een taal, waarin de Fries wèl onderwijs krijgt? Ik geloof niet, dat een
uitgever van Friesche boeken met louter zakelijke drijfveeren toe kan. Volksonderwijs
in het Friesch, voor het Friesche volk een recht, is voor de uitgevers een belang.-
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De maatschappelijke strijd in de literatuur
door Dr. G. Stuiveling
Hoe onschokbaar iemands overtuiging ook moge wezen, dat de roeping der kunst
behóórt te zijn het scheppen van loutere schoonheid, hij zal door de feiten zelf
gedwongen worden tot de erkenning, dat meer en meer de maatschappelijke strijd
zich in de literatuur gaat weerspiegelen. Als zodanig is dit voor de letterkunde noch
een winst noch een verlies, enkel een ontzagwekkende nieuwe mogelijkheid. Een
slechte socialistische roman verrijkt zo min de romankunst als het socialisme, en de
theorie en practijk dergenen, die de critische normen verlagen zodra de strekking
hun sympathiek voorkomt, vormen een culturele valse-munterij, waartegen niet
scherp genoeg stelling kan worden genomen. Andererzijds is het noodzakelijk het
standpunt af te wijzen van de velen, die menen en betogen, dat naast de qualitatieve
onderscheiding geen andere van wezenlijke betekenis kan zijn. Guido Gezelle was
niet enkel een zeer groot doch ook een katholiek dichter, en dit laatste doet hem
markant verschillen van bijv. Herman Gorter, die strikt poëtisch gesproken wellicht
zijn gelijke is.
Herman Gorter. Bijna acht jaar na zijn plotselinge dood is het laatste afsluitende
deel zijner literaire nalatenschap gepubliceerd: ‘De groote dichters’, een reeks
beschouwingen over de edelste gestalten der wereldliteratuur: Aeschylus, Dante,
Chaucer, Shakespeare, Milton, Vergilius, Vondel, Goethe en Shelley. Zonder te
onderschatten, welke betekenis Gorter's omvangrijke studies hebben voor de kennis
dezer genieën, is de onvergelijkelijke waarde van dit werk toch wel gelegen in de
nieuwe gegevens die het verschaft omtrent den schrijver zelf. Van verschillende
zijden heeft men beweerd, dat in hem de dichter zou zijn ondergegaan in den
politieken propagandist, en bovendien: dat deze politieke propagandist een fanatiek
en dor dogmaticus van het Marxisme zou zijn geweest. Bewijzen voor deze krasse
beweringen heeft men nimmer gepubliceerd; thans echter, in zijn nagelaten
geschriften, is de ongewilde weerlegging zó duidelijk en definitief, dat het niet de
minste
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twijfel lijdt, of iedere bewijsvoering zal hier moeten falen. De versregel uit Pan:
‘Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd,
O poëzie -’.

vindt hier een aangrijpende bevestiging. De normen, die Gorter zichzelf en de
dichtkunst in het algemeen stelde, waren ontleend aan de hoogste poëzie aller volkeren
en tijden. Alleen wat naar het volkomen sublieme streefde, had zin voor hem. Zijn
glimlach om de gewichtig-betuttelende critici kwam voort uit een gevoel van waarlijke
superioriteit: geen hunner immers heeft hem ooit gemeten met de maatstaven, die
hij zichzelven aangelegd wilde zien. Uit dit laatste boek rijst voor ons een mens op
met een ontzaglijke hunkering naar het absolute; iemand voor wien het Marxisme
geen causale sociologie was, laat staan een politieke hulpwetenschap, doch een
visionaire maatschappij- en cultuur-beschouwing, in welker gloed reeds nu de poëzie
gelouterd en verpuurd kon worden, al wist Gorter ook, dat niet het visioen, enkel de
realiteit van het socialisme de voorwaarden zal kunnen vervullen voor een nieuwe
algemene bloei.
Niet alleen van Gorter, ook van Henriëtte Roland Holst werden in 1935 inzichten
gepubliceerd over de samenhang van poëzie en maatschappij.1) Bij haar evenzeer
treft vooral het vasthouden aan de literaire normen, trouwens aan déze normen niet
alleen. De maning dezer gezaghebbende stem in de verwarring van onze tijd, ook
op artistiek gebied, lijkt mij het belangrijkste positieve goed van deze uitgave. In het
vrij kleine bestek konden trouwens onmogelijk de zeer vele en veelzijdige vragen
grondig worden besproken: de literatuur-wetenschap heeft zich zo geïsoleerd, of zo
uitsluitend psychologisch verbonden, dat een sociologische beschouwing eerst na
uitgebreide détail-onderzoekingen mogelijk zal blijken. Pogingen in die richting zijn
het belangwekkende proefschrift van Mevrouw

1) Poëzie en maatschappelijke vernieuwing.
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Romein - Verschoor: ‘Vrouwenspiegel’, gewijd aan het moderne verschijnsel van
de dames-roman, en de studie van Dr. G. Stuiveling: ‘De Nieuwe Gids als geestelijk
brandpunt’, waarin de Nieuwe-Gids-beweging besproken wordt in de veelzijdigheid
van haar oorsprongen en haar werkzaamheden, met name de sociale naast de literaire.
Henriëtte Roland Holst gaf niet enkel een theoretisch geschrift, zij breidde ook de
reeks harer monumentale biografieën uit met een nieuw werk: ‘Rosa Luxemburg’.
De heldhaftige pools-duitse socialiste, door haar politieke tegenstanders belasterd
en gevloekt, verschijnt hier als een veelzijdig begaafde vrouw, levend in nauw contact
met heel het cosmische worden, wier diepste tragedie misschien is geweest, dat de
verschillende polaire spanningen van haar persoonlijkheid zich nimmer harmonisch
hebben verbonden. Het spreekt vanzelf, dat het waardeoordeel over Luxemburg's
leven en werken sterk afhankelijk is van het eigen standpunt: indien de schrijfster
deze figuur zou hebben bestudeerd en uitgebeeld vóór zij het Tolstoi deed, waren
wellicht enkele critische zinsneden achterwege gebleven, die nu enigszins geforceerd
aandoen en meer typerend zijn voor het nederlandse religieus-socialisme anno 1935,
dan voor het duitse Marxisme anno 1918. Sober van taal en beelding vertelt Mevrouw
Roland Holst over de jeugd, de studiejaren, de politieke arbeid tot 1914, de
gevangenschap tijdens de oorlog, tenslotte de laatste oplaaiïng van activiteit in de
duitse revolutie en het bestiale vermoordworden van deze groot-menselijke vrouw.
De publicatie van enkele brieven vermeerdert de waarde van dit boek nog, dat één
voortdurend pleidooi is, om trouw te zijn aan de hoogste doeleinden van het
socialisme.
Het moedige martelaarschap van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht is in
Duitsland gevolgd door het martelaarschap van zovele anderen, bekenden en
namelozen. Het in het duits geschreven, ook in onze taal bewerkte, boek van Wolfgang
Langhoff ‘De Veensoldaten’, geeft in z'n waardige, waarheids-
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getrouwe beschrijving een vernietigend oordeel over de practijken der Nazi's. De
schrijver heeft met bovenmenselijke zelfbeheersing zich onthouden van iedere
exclamatie, van iedere felle uiting van verontwaardiging zelfs. Zijn verhaal is pijnlijk
objectief, en ruimt een grote plaats in aan enkele sympathieke typen onder de bewakers
van het concentratiekamp en aan de ondoofbare energie en humor der zinneloos
opgeslotenen en mishandelden. Het feit van dit alles zèlf doorleefd te hebben maakt
de stem van den schrijver uiteraard indrukwekkender, en zijn gezag groter, dan het
geval is bij de eerste origineel nederlandse roman, die het huidige Duitsland als
onderwerp heeft: ‘Vrouwen-gevangenis’ door Eva Raedt-de Canter. In een koele
beschrijvingskunst, die zowel naar de stijl als naar de psychologische visie iets heeft
ingeboet van de bijzondere qualiteiten, in haar oudste proza ‘Internaat’ en ‘Geboorte’
aanwezig, maar die het daarnà gevolgde werk ver overtreft, vertelt de schrijfster de
ervaringen van een jonge communiste, die om haar illegale actie wordt gevangen
genomen. Treffend is de veerkracht weergegeven, die de tientallen lotgenoten bezielt,
de handigheid om onderling contact te krijgen, de prachtige solidariteit van deze uit
zeer verschillende kringen afkomstige vrouwen, de moed om voor de idee te strijden,
ook in zulk een volstrekt geïsoleerde omgeving. De episode van de hongerstaking
en die van het plotseling vrijgelaten-worden en het doelloos omzwerven daarna,
lijken mij de meest geslaagde gedeelten. Als een tekort voel ik, dat de roman eindigt
bij de hernieuwde vrijlating, na een tweede tijd van hechtenis, van twee der drie
vriendinnen, zonder dat wij aangaande deze derde iets verder vernemen, en zonder
dat zelfs de beide vrijgelatenen zich afvragen wat het lot van deze derde kan zijn.
Het boek is geïllustreerd met tekeningen van Helen Ernst, die aan de felle schetsen
van George Grosz doen denken.
Zoals Eva Raedt-de Canter door de uitbeelding van de toestanden onder de in tijd
en ruimte nabije duitse dictatuur ons dringend wil vermanen, ons de vrijheid en het
recht bewust te
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zijn als de kostbaarste goederen onzer beschaving, zo wil Albert Helman in ‘De dolle
Dictator’ de nauwgezette geschiedenis van een vrijwel honderd jaar geleden
argentijnse alleenheerschappij doen gelden als een waarschuwing voor het huidige
West-Europa. Hij moge in een klein voorbericht mededelen, dat zijn boek niet de
tegenwoordige situatie in enige ‘bevriende’ natie betreft, de parallel is niettemin zó
onmiskenbaar, dat wij ons soms verbaasd afvragen, of de historische juistheid wel
volkomen gehandhaafd kán zijn. Het is een weinig vleiende gedachte, het chaotische
Zuid-Amerika van een eeuw terug vrijwel te zien overeenstemmen met ons eigen
werelddeel van heden. Het enige bezwaar, dat men kan maken tegen Helman's
beschrijving is, dat hij het soms nodig geoordeeld heeft de algemene moraal uit zijn
bijzondere feiten apart en nadrukkelijk te formuleren, terwijl voor mijn gevoel juist
de zakelijke opeenvolging der gebeurtenissen zelve duidelijker en overtuigender
spreekt, dan de abstracte theorie. Twee gedachten resulteren uit dit boeiende boek:
dat de dictatuur als zodanig een eigen wetmatigheid heeft, die onverbiddellijk in de
richting van méér geweld en méér bloeddorstigheid verloopt, en ten andere: dat ook
de nobelste bedoelingen en de zuiverste goede-wil van enkele leidende figuren
machteloos ten onder gaan in het gruwelijk mechanisme van het systeem. Totdat een
fatale catastrophe de bevolking eindelijk bevrijdt.Geen buitenlandse historie, maar een stuk geschiedenis van onze eigen bodem
heeft Maurits Dekker herschreven, opdat ons volk zich dieper dan ooit indachtig
moge zijn, dat zijn volksbestaan op de grondslag der geestelijke vrijheid gevestigd
werd. In zijn nieuwste werk ‘Oranje’ heeft hij de periode uitgebeeld tussen het vertrek
van Karel V en de komst van Alva. Vreemd genoeg bestond er in ons land over dit
belangrijke tijdvak geen epos, in proza noch in poëzie. De Geuzenliederen,
uiteenlopend van aangrijpende schoonheid tot minderwaardige scheld- en
schendrijmen, vormen het enige verbrokkelde beeld, en nimmer heeft een meesterhand
dat opnieuw en gaaf geboet-
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seerd. Dekker heeft de grote greep gewaagd, en met een succes, dat op grond van
zijn vroegere werk nauwelijks verwacht kon worden. Ik wil de psychologische
scherpte in zijn oudste boeken evenmin miskennen als de sociale documentatie van
zijn latere romans, en zeker meen ik, dat zijn merkwaardig talent veel te weinig de
algemene waardering heeft gevonden, waarop het een groter recht kan doen gelden
dan de meesten van hen, die zich breed in de publieke gunst hebben gekoesterd. Toch
is de opmerkelijke betekenis van ‘Oranje’ niet verklaard, als men heeft vastgesteld,
dat Dekker's capaciteiten op psychologisch èn sociologisch gebied hier uiterst gelukkig
samengaan en elkander aanvullen bij de uitbeelding van Willem van Oranje, Egmond,
Granvelle en anderen, èn bij de beschrijving van de groeiende spanningen in de
verschillende delen der volksmassa. Een aangeboren talent voor historische studie,
zoals sinds Bosboom-Toussaint geen onzer auteurs bezeten heeft, blijkt Dekker's
bijzondere gave te zijn, en tevens het talent om, zonder romantische kunstgrepen, de
oude gebeurtenissen en gestalten tot nieuw leven te wekken, in een proza dat stilistisch
misschien geen uitzonderlijke qualiteiten heeft, maar evenmin op pretentieuze wijze
mislukt.
Dit laatste moet men wèl vaststellen betreffende het eerste gedeelte van David de
Jong's roman-debuut: ‘De Stenen Doolhof’. De geschiedenis van Amsterdam sinds
1880 vormt de levende achtergrond van enkele individuele levens, die in zekere zin
typerend zijn voor hun generaties. De tijdperken van omstreeks 1880 tot 1900 en
van omstreeks 1900 tot de oorlog, uiteraard aan den schrijver niet anders bekend dan
uit beschouwingen, statistieken en brochures, zijn hem minder duidelijk voor de
geest komen te staan, dan nodig is om de uitbeelding kleurig en overtuigend te maken.
Een enigszins krampachtige stijl, vol geforceerde beeldspraak en met een overmaat
van al te kortademige zinnetjes, maakt de lezing vermoeiend en laat geen gave indruk
na. De tweede helft van het boek, spelend in de laatste vijftien jaar, behoort tot het
zelf-
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doorleefde: zó zeer onderscheidt dit gedeelte zich gunstig van het voorafgaande, in
stijl, in karakteropbouw, in plastische kracht, dat men nauwelijks geloven kan met
werk van één persoon te maken te hebben. Wat ook in ‘Partij remise’ van Jef Last
reeds trof: het ten slotte niet slagen van den auteur in zijn enorme taak om de gehele
maatschappelijke ontwikkeling der laatste halve eeuw weer te geven, blijkt hier
opnieuw. Wellicht is dat tijdvak nog te dicht bij ons eigen bestaan om reeds objectief
de verschillende samenhangen en ontwikkelingen te kunnen onderscheiden en
beschrijven. Wie een aantal facetten dezer periode politiek belicht wil zien, doet
goed de verzamelde artikelen van Troelstra te lezen, gekozen en ingeleid door zijn
vroegeren particulieren secretaris Dr. H. Wiardi Beckman.1)
Ondanks een uitvoerige locale documentatie is ook Cor Bruijn in zijn weergave
van de socialistische sfeer van voor de oorlog niet overtuigend geslaagd. Zijn stijl
in ‘Een zakkennaaier grijpt naar het geluk’ is nog geheel uit de school van het
naturalisme en herinnert bijv. aan Van Hulzen. De inzet van deze roman, met het
melodramatische motief van een jong kind, dat niet op zijn werkelijken vader maar
duidelijk op een vroegeren minnaar gelijkt - een motief, dat pathetisch in De Jong's
Evangelie van de Haat, cynisch in Top Naeff's Letje voorkomt - is breedsprakiger
dan ons aanvaardbaar lijkt. Het middengedeelte, het vreugdig opgaan der arbeiders
in de groeiende socialistische beweging, heeft ontroerende passages. Het einde: de
spanning bij de steeds meer aandringende oorlogsdreiging, de wanhoop om het
verzaken der internationale solidariteit en het overvloeien van de hoofdpersoon in
een tragische waanzin, reikt in zijn opsommende feitelijkheid lang niet aan de hoge
ernst van dit mensheidsnoodlot.
Het uitbeelden van de fatale ondergang van miljoenen in de ondergang van één
enkeling, is beter gelukt aan E. de Nève in ‘Muziek voorop’. Behalve Schoup's ‘In
Vlaanderen heb

1) Troelstra, de Ziener.
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ik gedood’ was er in onze taal - begrijpelijkerwijs - geen oorlogsroman geschreven.
De tijd, dat de uitbeelding van frontervaringen internationaal een diepe indruk scheen
te maken, ligt reeds enkele jaren achter ons. Het knappe van De Nève's werk is
allereerst, dat het niet als te laat aandoet, niet ook als herhaling van overbekende
motieven. De persoonlijke verdrietigheden van den kleinen Parijzenaar en zijn
oorlogs-heldendom-uit-angst grijpen psychologisch sluitend in elkander. Zijn branie
is verkapte lafheid, zijn doodsverachting wezenlijk lévensverachting, omdat zijn
huwelijk langzaam te gronde gaat. Het mislukken dezer liefde, door trieste
prestige-politiek, door eigendunk en achterdocht, door het steeds te laat zijn met een
klein beetje goede wil en gezond verstand, wordt, door de causale verbinding met
de wereldoorlog, tevens tot symbool daarvan - zinnebeeld van een mensheid, die bij
gebrek aan vertrouwen, zakelijkheid en samenwerking in een fatale zelfmoord
eindigen moet.
Dit levensbeeld is evenmin typisch frans als de nieuwe roman van Jef Last: ‘Een
huis zonder vensters’, spelend in het Parijs van heden. Uitermate knap heeft de
schrijver de sferen getypeerd waarin hij zijn hoofdpersonen doet leven: het parijse
artiesten- en arbeidersmilieu tijdens de crisis, het onbenullige burgerlijke bestaan
der deftige dames; doch ook de stemming in Marokko, zowel bij een gestudeerden
Mohammedaan, als bij een fransen immigrant. Eigen reisherinneringen zijn op
harmonische wijze in deze gedeelten verwerkt, zoals eigen levenservaringen
weergegeven zijn in de beschrijving der moderne pogingen tot
proletarisch-propagandistische kunst, waarvan hij succes en mislukking uitbeeldt.
Zoals in ‘Zuiderzee’ een der opmerkelijkste trekken de blijkbare voorkeur was van
den communistischen auteur voor den calvinistischen urker visser, wiens somberste
voorspelling hij tot toekomstige werkelijkheid maakt, - zo is in ‘Een huis zonder
vensters’ opnieuw het innerlijk dualisme merkbaar van dezen actieven
West-Europeaan, die de contemplatieve rust van
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het Oosten weergeeft met een zó van weemoedig heimwee doortrilde objectiviteit,
dat wij de eindconclusie: de geestelijke gezondheid van het strijdende west-europese
collectivisme, wèl aanvaarden als laatste woord van één der romanfiguren, niet als
laatste waarheid van den schrijver.
**
Proza, uitsluitend proza. Geen bundel socialistische gedichten van enige betekenis
is te vinden in de literaire oogst van het laatste jaar. Aan Gorter's hoge normen
gemeten, is er dus eigenlijk niets gepresteerd, dat vermelding verdiende. Doch
vergeleken met de contemporaine literatuur in Nederland en zelfs buiten onze grenzen,
heeft de besproken reeks romans zeker zijn waarde. Als kultuurspiegel allereerst, als
factor in de sociale strijd onzer dagen eveneens, als literaire belofte vaak, als artistieke
vervulling een enkele maal. Wij kunnen dankbaar zijn om de schoonheid die zij
vonden, zonder echter één ogenblik te vergeten hoe dringend nodig het is, dat juist
de maatschappelijk-gerichte auteur de hoogste normen indachtig blijft. Indien hij ten
prooi valt aan het verderfelijk vervalsen der waarden, dat het tragische kenmerk is
van onze verwarde periode, hoe zal dàn zijn werk een kracht ten goede kunnen
vormen, die een nieuwe beschaving mee voorbereidt?
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Over Nederlandsche detectiveromans
door Ben van Eysselsteijn
Op gevaar af het leelijk aan den stok te krijgen met hoogst fatsoenlijke uitgevers en
niet minder eerzame auteurs, zou ik willen beginnen met te wijzen op de overeenkomst
die er bestaat tusschen den detectiveroman en...... pornografie.
Schrik niet, schrik niet, verontwaardigde lezer, ge behoeft bij deze woorden geen
rheumatischen scheut te voelen op de plek waar uw brave Hollandsche degelijkheid
en gecultiveerdheid het gevoeligst is. Want - stem mij toe: het is juist ons gevoel
voor degelijke gecultiveerdheid dat ons allen (ik zonder alleen ú persoonlijk uit!)
ertoe brengt den detectiveroman naar zijn opwinding en boeiende spanning het liefst
te savoureeren in eenzaamheid en u betrapt en zelfs lichtelijk beschaamd te gevoelen
als uw gecultiveerde kennissen op uw divan neerploffen, en al pratende over Gerard
Walschap, of het laatste genie Vestdijk, onder de kussens een haastig weggemoffelde
Van Dine of een Biggers te voorschijn halen.
Ziedaar de heele vergelijking. Verder gaat zij niet: - van beide genre's bestaan
méér lezers dan de lezers zelf willen toegeven.
Het is een hoogst merkwaardig verschijnsel dat men zich voor het lezen van
detectiveromans in bepaalde kringen een beetje schaamt.
Komt dit omdat het overgroote deel inderdaad vrij rommelig en stuntelig
geschreven is, omdat de meesten vrijwel geen niveau hebben en juist dit soort een
grooter aftrek vindt dan de betere verhalen en romans in de speurdersliteratuur? Het
is zeker dat de groote ‘men’, zonder veel onderscheidingsvermogen detectiveromans
leest; groen en rijp, slecht en beter... alles door elkaar. Het groote publiek toont weinig
kieskeurigheid waar het deze soort auteurs en boeken betreft.
En toch zijn er detectiveromans geschreven die in hun genre ware meesterwerken
zijn en die men ternauwernood onder ‘ontspanningslectuur’ rekenen kan, zóó hoog
zijn de eischen die zij den lezer stellen aan intelligentie, scherp doorzicht en
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zelfs aan ontwikkeling. Naar hun vorm en inhoud zijn deze boeken een ontspannende
inspanning geworden, zooals b.v. na een dag van zwaren, nerveuzen dagarbeid, des
avonds een moeilijk schaakprobleem voor den waren schaker een ontspanning
beteekent.
Zelfs daar waar zij met minder vernuft werden geconcipiëerd en geschreven,
kunnen zij door een raak psychologisch inzicht, den aard van het onderwerp of de
wijze van behandeling, zeker de vergelijking doorstaan met heel wat z.g.n. ‘literaire’
werken die vrij wat meer pretenties en vrij wat minder kwaliteiten bezitten.
Ondanks alles blijft bij velen de gêne voor den detectiveroman bestaan. Volkomen
ten onrechte. Want ook in deze ‘soort’ heeft men kaf onder het koren en...... koren
onder het kaf! Het volgende is geen fabel: een bekend jong dichter dien ik voor het
eerst ontmoette, kreeg een kleur als een boei, toen ik in een zijner stoelen een
detectiveroman vond. Het zou het boek van een huisgenoote zijn - zeide hij. Hij had
het voorkomen van iemand die op een alleronaangenaamste wijze ontmaskerd werd,
en toen ik hem nadrukkelijk verzekerde dat auteurs als S. Van Dine en Earl D. Biggers
m.i. alléén door ontwikkelde en intelligente lezers ten volle gewaardeerd konden
worden, bleef een weifelend wantrouwen in mijn woorden duidelijk zichtbaar. Om
hem geheel gerust te stellen vertelde ik hem, dat ik zelf enkele detectiveromans
geschreven heb, die ook in het buitenland gelezen worden. Daarmede bereikte ik
echter alleen dat ik niet hèm geruststelde, maar mijzelf als literator in zijn oogen
voorgoed verdacht maakte.
**
De detectiveroman is overigens uit de ‘Groote literatuur’ ontstaan. In zijn ‘a Century
of detectivestories’ wijst G.K. Chesterton daar nog eens op in de rangschikking van
zijn stof. Op een bepaalde manier heeft de ‘sensatie-literatuur’ altijd bestaan maar
de moderne ‘criminalroman’, de eigenlijke
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speurderroman vindt zijn geestelijken vader in een Amerikaan. (‘Natuurlijk!’ zult
ge zeggen.) Maar waarlijk geen philister en handige sensatie-maker. Het was Edgar
Allan Poe, de schrijver van de beroemde fantastische vertellingen, de door Baudelaire
zoo vurig bewonderde, die in zijn ‘The purloined letter’, de moord in de rue Morgue
enz. eigenlijk de basis legde voor den lateren speurderroman, die in Sir Conan Doyle
een wereldpopulariteit zou krijgen. De oude legendarische helden van ridderepos en
volkslied herleefden in den held van de moderne legende. De éénige legende van
onzen tijd, zoo ongeveer drukt Chesterton zich uit: Sherlock Holmes. Hij staat in
Conan Doyle's boeken op als de ridder uit den tijd van electrisch licht en techniek.
Hij is de onsterfelijke die als King Arthur leefde in Engeland, als de Cid in Spanje,
als Siegfried in Duitschland, de Paladijnen van Charlemagne in Frankrijk...... tot in
de dagen van Walter Scott's befaamde ridderromans. Hij is het - nu weer in Bakerstreet
teruggekeerd, ietwat magerder, ietwat puntiger, ietwat minder romantisch van allure,
maar minstens even heroïsch, al heeft hij zwaard, schild, harp, lans en paard verruild
tegen pijp, tabak, viool, browning en...... een taxi.
Met Sir Conan Doyle's Holmes-serie zet de detectiveroman eigenlijk pas goed in.
Het metaphysische, dat bij Poe trouwens toch meer décor dan ervaring van een occult
gebeuren blijft en dat in zijn detectiveverhalen het minst aanwezig blijkt, schrompelt
bij Sir Conan Doyle, in een zijner beste boeken inéén tot een - zij het dan ook
suggestieve - legende op den achtergrond (‘De Hond van de Baskervilles’.)
Doyle heeft onmiddellijk den bouw van zijn nieuwe romansoort klaar en duidelijk
voor zich gezien. Hij combineerde twee schijnbaar tegenovergestelde eigenschappen:
hij beschikte tegelijkertijd over een fabelachtige fantasie en een meedoogenlooze
nuchterheid. En tevens was zijn wijze van romancompositie precies tegenovergesteld
aan de tot dusver gebruikelijke: - hij concipieerde zijn werk als het ware aan het
einde,
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bouwde naar voren toe en eindigde tenslotte: bij het begin. Dit is geen paradox al
klinkt het verdacht paradoxaal. Het is: een feit. De schrijver van den detectiveroman
begint met voor zichzelf de feiten te construeeren, schuift dan de schijnverdachten
als coulissen vóór den dader, laat zijn acteurs gelegenheid naar links en rechts ‘op’
en ‘af’ te gaan door handig geconstrueerde slingerpaden, zoodat het publiek van uit
de zaal - om eens in tooneeltermen te spreken, niét ziet en niet wéét wat achter de
décor's verborgen blijft en de auteur tevens de regisseur is die op de handigste manier
en precies naar eigen willekeur bij open doek kan changeeren.
Of om een ander beeld te gebruiken: de tuinarchitect die een doolhof bouwt, weet
precies hoe hij zijn paden leggen zal. Hij bouwt zeker niet op goedgeluk af zijn
heggen, in de hoop dat hij - God zegen den greep - den boom wel eens bereiken zal.
Zoo heeft ook de auteur van detectiveromans zijn constructie tot in détails
vastgelegd en weet hij dus - om het eens zeer simplistisch te zeggen - precies wie de
moordenaar is, op het moment dat hij aanvangt zijn boek te schrijven. Doyle en zijn
navolgers deden dit allen. En zoo speurde de scherpzinnige Sherlock Holmes, martelde
hij zijn hersens en dampte hij kilo's tabak...... op zoek naar een dader dien Doyle aan
het slot al voor hem had klaar liggen, keurig geboeid en met het vonnis in zijn zak.
Van Doyle's tijd af heeft de speurder als literaire persoonlijkheid de wereld
veroverd. Wij zullen hem niet volgen. Iedereen kent hem. Bij den weinig kieskeurigen
sensatiejager Oppenheim, bij den handigen veelschrijver Edgar Wallace en tenslotte
in het fijn-humoristische: de dikke chinees Charley Chan van Earl D. Biggers en in
het hoogst gedistingeerde: de boudeerende dandy Philo Vance bij S. Van Dine.
En nog steeds gaat hij voort.
Hij is nog krachtig en zal vermoedelijk heel oud worden, al beweren booze tongen
dat hij z'n beste jaren achter zich heeft. Per saldo: als ridder heeft hij ook een paar
eeuwen
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versleten! Neen: ik geloof nog niet dat hij z'n haren behoeft te verven. Voorloopig
is en blijft hij: - de oude romantiek in een plus fours van moderne zakelijkheid.
**
Ook in ons eigen land heeft de speurder al lang zijn entree gemaakt. Maar lang niet
altijd even gelukkig. Dat de constructie (dus: de ave-rechtsche constructie) van den
detectiveroman meer langs de wegen van redelijke en logisch opgebouwde
complicaties moet gaan dan langs de grillige rotsvalleien der fantasie is duidelijk.
Maar veel Hollandsche auteurs vergeten dat. Zij zoeken hun kracht meer in hypnose,
stomme toevalligheden (die wel bij de politie maar nooit bij den romandetective een
rol mogen spelen!!!) magnetische en telepathische dolken, valluiken, ondergrondsche
gewelven en geheime deuren. Dat is geen speciaal Hollandsche eigenschap. Het is
een speciale eigenschap van alle middelmatige en minder dan middelmatige
detectiveroman-auteurs. Maar daar wij meestal uit het buitenland alleen de best-sellers
en dus in den regel de betere werken krijgen (ik geloof wel dat Engelschen en
Amerikanen dit genre op een betere manier lezen dan veel Nederlanders) merken
wij van het groote percentage middelmatigheden uit het buitenland niet veel, en
bespeuren we dus onze eigen gebreken des te sterker.
Toen ik aannam dit artikel te schrijven en mij tot lezen zette, wist ik niet dat er in
ons land zooveel detectiveromans geschreven waren. Maar nadat ik een tijdlang me
geoccupeerd had met den meest ellendigen, miserabelen, stunteligen, ordinairen,
prulligen rommel, dien ik óóit in m'n vingers gehad heb, liet ik de idee om eenigszins
compleet te zijn met een diepen zucht van verlichting varen en besloot mij alleen te
bepalen tot die welke mij in de Nederlandsche speurders-literatuur van niveau bleken.
Daartoe behooren alle boeken die ik hierachter opnoem. De lezer zal er wellicht een
enkel missen. Laten we dan afspreken dat ik juist dat boek niet gelezen heb en dat
het
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niet behoort tot bovengenoemde serie adjectiva. Over smaken valt weliswaar niet te
twisten. Maar over een niét gelezen of menschelijkerwijs vergeten boek: nog minder.
En het staat u natuurlijk vrij alle boeken niet goed te vinden die mij in hun soort
geboeid hebben. Want om spanning gaat het. In het detective-genre is maar één zonde
die nimmer vergeven zal worden: - verveling!**
De eerste detectiveschrijver in ons land, althans één der eersten en zeker de eerste
die op groote schaal gelezen werd, was Herman Middendorp. Hij beschikte over
fantasie en geest, ook al werkte hij hier en daar nog al eens met grof geschut waar
mitrailleurvuur voldoende zou zijn geweest. In ieder geval, hij sloeg in - en vele
onzer lezers zullen zich zijn boeken nog herinneren uit de Crompton-serie: ‘De
Groene Cirkel’ (één van de bekendste!); ‘De misdaad bij het Roode hek’; ‘De
verdwenen documenten’; ‘Het geheim van Cuba’; ‘Het Mysterie van Mont St.
Jacques’; ‘Het Slot aan de Amblève’; ‘Het Spaansche goud’ enz enz. Boeken die
opgang maakten, die druk besproken werden, die men verslond - en - die men voor
het eerst de moeite waard vond te lezen naast de bekende speurdersromans die vertaald
van de wereldmarkt kwamen. Want deze vergelijking moet het genre kunnen
doorstaan. Dat wil niet zeggen dat zij niets ‘eigens’ mogen bezitten, maar dat eigene
moet een vergelijk met het ‘wereldproduct’ in eigen voordeel versterken. Alleen dan
heeft het recht van bestaan.
Een tweede auteur van Nederlandsche detectiveromans die dit ‘eigene’ in den zin
van Hollandsche gemoedelijkheid en burgerlijke degelijkheid op opvallende wijze
bezat, wiens boeken dan ook tot op heden verslonden worden en die wij nog altijd
de schrijver van speurdersromans in ons land kunnen noemen is de schepper van de
beroemde G.G.-serie met Geoffrey Gill en Mr. Hendriks: - Ivans.
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Men kan gerust zeggen dat Ivans de meest populaire schrijver is geweest. Iedereen
kende hem. Althans: zijn boeken. Hij zelf: Mr. I. van Schevichaven leefde langen
tijd vrij veilig verborgen achter zijn pseudoniem. Ivans is buitengewoon productief
geweest en zijn boeken werden het een na het ander gelezen door een enormen kring.
Tot op het laatst van zijn leven behield bij een nieuw verschenen werk van zijn hand
het slagwoord ‘De laatste Ivans’, waarmede de uitgever Geoffrey Gill en consorte
aankondigde in boekhandel en kiosk zijn suggestie op het publiek. En nog wordt hij
gelezen. Ik geloof dat er maar weinig Nederlanders zijn die ‘De Man uit Frankrijk’;
‘Het Spook van Vöröshegy’; ‘De Man op den Achtergrond’; ‘Aan den Rand van het
Bosch’; ‘De Schaduw’ en zooveel andere bekende boeken uit een serie van ruim
veertig niet gelezen hebben.
Merkwaardig heb ik van Ivans altijd gevonden dat hij stokstijf volhield, dat hij
zijn werk niet van te voren verstandelijk en logisch opbouwde. Ivans verklaarde...
geïnspireerd te zijn. Niemand kon nieuwsgieriger zijn naar den afloop van zijn romans
als hij zelf terwijl hij schreef - heeft hij eens in een interview in de ‘Groene
Amsterdammer’ verklaard: Van die cerebrale bouwmethodes hield hij niet. De
inspiratie was je ware. Zijn liefste boeken uit het eigen werk waren al schrijvende,
geïnspireerd op een bepaald landschap waarin hij meestal zijn vacantie had
doorgebracht en dat hij dus kende, tot stand gekomen. (Ivans is ook zeer veel vertaald
en is ook buiten onze grenzen een veelgelezen detective-auteur.) Ik weet niet welke
boeken Ivan's liefste boeken waren, maar sinds ik dit las vrees ik dat ze niet z'n
sterkste zullen zijn. Voor de rest heb ik niet kunnen uitmaken of de schrijver met z'n
theorie van ‘begin-maar-te-schrijven’, zichzelf of z'n lezers, of èn zichzelf èn z'n
lezers voor den gek gehouden heeft.
Na Ivans heeft Ivans' uitgever een nieuwen schrijver gepousseerd:
Havank, die een Silvèreserie op touw zet met den Franschen
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detective Silvère als held, onder het slagwoord ‘Havank is nog beter’. ‘Het Mysterie
van St. Eustache’ is nummer één van deze serie, ‘Het Raadsel der Drie Gestalten’
wordt nummer twee. Het Mysterie van St. Eustache speelt in een romantisch décor:
het kasteel van den bendeleider Samuel Goldstream, een roofridderslot van het
zuiverste water: met spoken en legenden en geheime gangen waarin de burchtheer
zelf belaagd wordt zoodat zijn gewezen vijand hoofdinspecteur Silvère hem tenslotte
moet komen helpen. Een gehéél, bont als de omslag waarmee het boek versierd is.
Echter zal het gezegde ‘Havank is nog beter’ niet op Ivans moeten slaan, maar... op
Havank's tijdgenooten ook over de grenzen. Geen makkelijke taak! We zullen zien
of Havank aan de gestelde verwachtingen zal beantwoorden.
Een andere serie speurderromans die zeer de aandacht trekt, is die van den bekenden
auteur Mr. A. Roothaert, schrijver van het populaire ‘De Big van het Regiment’, dat
stof opleverde voor een onzer Nederlandsche Films. Zijn boeken die van een waarlijk
meesterlijken verteltrant getuigen zijn boeiend en knap geschreven: ‘Spionnage in
het Veldleger’; ‘Onbekende Dader’; ‘Chinesche Handwassching’ en ‘Onrust op
Raubrakken’. Ze zijn raak in hun milieu-schildering. Typisch Amsterdamsch, typisch
plattelandsch, typisch Antwerpensch Vlaamsch waar de schildering dat eischt.
Bovendien bezitten zij levendigheid, fantasie en spanning, terwijl ook het moderne
uiterlijk met knappe, suggestieve fotomontage de aantrekkelijkheid verhoogt. We
treffen in deze boeken aan Piron, Berkhage en Arloff een drietal dat in ons land heel
wat vrienden gekregen heeft en ongetwijfeld nog krijgen zal.
J.T. de Meesters heeft een tweetal romans gepubliceerd als de eerste uit de ‘B. en
T. Detective-serie’ die voorloopig bestaat uit ‘Straperlo’, ‘Memento Mori’ en E.B.
van Haeghe ‘Mist over Brugge’.
Een vlot geschreven, boeiend boek is ook ‘De moordzaak zonder toeval’ door
William Descot (tóch een Nederlander).
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Het verhaal van den doodgeschoten notaris Verheul aan wiens heengaan meer vast
zit dan men aanvankelijk denkt, een chaos van verwarring waarin de sympathieke
Contrabas en zijn adjunct van Kooten met kracht en energie orde gaan scheppen.
Een sterk gebouwde en spannend geschreven speurdersroman van de goede soort,
met tempo, een alleraardigste toepassing van de Haagsche sfeer en een stimuleerend
advies aan den lezer. Een trouvaille!
Ook Jan Apon dient met onderscheiding genoemd te worden. Zijn ‘Paniek op de
Miss Brooklyn’ dat deels op een schip, deels aan de Rivièra speelt, is algemeen
bekend en behoort terecht tot de veel gevraagde detectiveromans uit eigen land. Ook
‘Een zekere Manuel’ dat op een kasteel in Sicilië speelt, heeft sterk de aandacht
getrokken. Apon behoort tot de veelgelezen auteurs die zich op het terrein van de
speurdersliteratuur hebben gewaagd.
Verder is in de najaarsaanbieding 1935 eveneens een detectiveroman van beter
niveau verschenen, die zich zeer gunstig onderscheidt van het gros, ik meen: F.R.
Eckmar's ‘Een linkerbeen gezocht’, een boek dat vlot en suggestief geschreven werd,
dat men in één keer wenscht uit te lezen en dat men niet licht halverwege uit handen
legt. De Hollandsche sfeer is knap weergegeven. De lotgevallen van Commissaris
Wiebe Poesiat, Inspecteur Boyarski, en Hoofdcommissaris de Graaf bij den moord
op v.d. Speyaart, in het Amsterdamsche concertgebouw houden u vast!
**
Ook auteurs wier naam - buiten het detective genre - reeds in onze literatuur bekend
zijn, hebben zich aan de waarlijk niet geringe opgave van een detectiveroman
gewaagd.
In dit verband noem ik de zoowel van het cabaret als van onze literatuur bekend
geworden schrijfster Mevrouw Willy Corsari, die haar omvangrijke oeuvre heeft
aangevuld met enkele (met haar gewone routine en wel zéér vlotte talent
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geschreven) detectiveromans: ‘De onbekende medespeler’ (spelende in de Berlijnsche
filmwereld, ook in het Duitsch vertaald); ‘Binnen drie dagen’; - ‘Het Mysterie van
de Mondscheinsonate’, waarmee de schrijfster den tweeduizend guldenprijs won,
uitgeschreven door ‘de Haagsche Post’, later verfilmd door Loet C. Barnstein (regie
Kurt Gerron), waarvan kort geleden een editie met filmfoto's verscheen en tenslotte,
in samenwerking met den dichter en romanschrijver Jan R.Th. Campert ‘Klokslag
twaalf’, spelende in de Haagsche kunstenaarswereld. Jan R.Th. Campert schreef op
zijn beurt weer in samenwerking met den Tooneelschrijver Ben van Eysselsteijn
‘Het Chineesche Mysterie’ welke laatste (schrijver van dit artikel) nog een tweetal
detectiveromans op zijn naam heeft: ‘Het Raadsel van den Dertienden December’
en ‘Romance in F. Dur’.

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
BEN VAN EYSSELSTEIJN, journalist en letterkundige, redacteur van de ‘Haagsche
Courant’ te 's-Gravenhage, schreef o.m. de volgende werken: ‘Om 't Hooge Licht’
(verzen); ‘Van de Bevrijding der Ziel’ (novellen); ‘Zeven Fantomen’ (novellen, met
illustraties van Hein von Essen); ‘Goethe en zijn kring te Weimar’ (studie). Het meest
maakte deze auteur naam als tooneelschrijver. Hij schreef achtereenvolgens: ‘De
Duivel op Aarde’ gespeeld door het Rotterdamsch Hofstadtooneel te den Haag, de
Geogr. Studententooneelver. te Utrecht, het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel en
het Landestheater te Brünn, ‘De Vliegende Feeks’ gespeeld o.m. door het
Rotterdamsch Hofstadtooneel, het Vlaamsche Volkstooneel en het Nationale
Staatstheater te Praag; ‘Het een of het Ander’ en ‘De Gendarm van Europa’, o.m.
gespeeld door het Vlaamsche Volkstooneel en ‘Château de Bersac '12’ o.m. gespeeld
door de Rotterdamsche Studententooneelvereeniging.
Ben van Eysselsteijn schreef ook een drietal detectiveromans: ‘Het Chineesche
Mysterie’ (in samenwerking met Jan R.Th. Campert); ‘Het Raadsel van den
Dertienden December’ dat ook in het Duitsch en Hongaarsch verscheen en ‘Romance
in F. Dur’ dat ook als feuilleton in verschillende Duitsche dagbladen verscheen.
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