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Voorwoord
Evenals in vele van de ons omringende landen wordt sinds eenige jaren ook in ons
land jaarlijks een Boekenweek gehouden. Het doel daarvan is in alle lagen van de
bevolking gedurende die week op krachtige wijze de aandacht te vestigen op het
boek, en in het licht te stellen welk een groote waarde het boek heeft als persoonlijk
bezit en als cultuur-verschijnsel.
De Commissie voor Collectieve Reclame voor het in Nederland uitgegeven boek,
die met de organisatie van deze Boekenweek is belast, meent m.i. terecht dit doel te
kunnen bevorderen door de jaarlijksche uitgave van een bundel bijdragen van
vooraanstaande figuren uit de Nederlandsche schrijverswereld, welke den lezer op
algemeen bevattelijke wijze een indruk zouden geven van de groote verscheidenheid
zoowel als van de belangrijkheid der hedendaagsche Nederlandsche boekenproductie.
Het was mij een genoegen dat men mij met de samenstelling van dezen bundel
belastte, want om tweeërlei redenen vooral, is, naar ik meen dit plan der Commissie
zeer gelukkig te achten: in de eerste plaats namelijk houdt het rekening er mee, dat,
tengevolge van de in de laatste jaren sterk toegenomen boekenproductie op ieder
gebied, het voor de lezers vrijwel onmogelijk is de voornaamste lectuur op de
belangrijkste levensterreinen te overzien, en in de tweede plaats ontveinst de
Commissie zich niet, dat de Nederlander gewoon is het van eigen bodem afkomstige
gering te schatten en dus wel eens met kennis van zaken van het tegendeel mag
worden overtuigd.
Beide factoren beteekenen een handicap voor een gezonde ontwikkeling van de
belangstelling voor het in Nederland uitgegeven boek. Wat de laatste betreft is dat
wel zonder meer duidelijk. Omtrent de eerste moge hier nog het volgende worden
opgemerkt: Er is bijna niets, wat zoozeer aan de belangstelling voor boeken in den
weg staat als het gemis aan deskundige voorlichting. Want wie niet voorgelicht wordt,
heeft geen besef van de mogelijkheden, die hem ontgaan, en wie
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slecht voorgelicht is, krijgt licht een afkeer van lectuur over het algemeen. Het is
daarom vooral aan dit gemis aan voorlichting, waaraan deze verzameling opstellen
van zoo uiteenloopenden aard tegemoet wil komen. Dat zij daarnaast tevens de
belangrijkheid aantoont der hedendaagsche Nederlandsche boekenproductie, zal,
naar medewerkers en samensteller hopen, uit den inhoud voldoende duidelijk blijken.
Uit den aard der zaak was het niet mogelijk aan alle richtingen in ons zoozeer
gedifferentieerd geestesleven tegelijk een plaats te geven, evenmin als het doenlijk
was alle gebieden, waarover een eenigszins uitvoerige en algemeen toegankelijke
literatuur bestaat, te doen behandelen. Ook heeft een enkele auteur, die wij om
medewerking verzochten, ons teleurgesteld. Vrijwel allen, die wij uitnoodigden,
hebben echter met de grootste bereidwilligheid aan ons verzoek voldaan, waarvoor
wij hun op deze plaats gaarne nog eens hartelijk dankzeggen.
Het is echter de bedoeling, wanneer er bij het publiek belangstelling voor deze
uitgave blijkt te bestaan, haar jaarlijks voort te zetten, zoodat dan richtingen en
gebieden, welke thans niet aan het woord konden komen, een volgend jaar aan de
orde zullen kunnen worden gesteld.
In elk geval zullen thans reeds gaarne wenken en opmerkingen van lezers
dienaangaande ontvangen worden, opdat dit boek steeds zooveel mogelijk aan zijn
doel beantwoorden kan, n.l. dat het lezers, schrijvers, uitgevers en boekverkoopers
‘rondom het boek’ tezamenbrengt. Men richte zijn correspondentie hierover aan het
adres van den redacteur: Prof. Lorentzlaan 54, Zeist.
Ten slotte zij nog vermeld, dat wij onder de gegeven omstandigheden hebben
gemeend de schrijvers der artikelen omtrent de door hen te volgen spellingwijze
geheel vrij te moeten laten.
DE REDACTEUR
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Uw dienstwillige dienaar: de psychologie
door Dr. M.J. Langeveld
‘Twee weten meer dan één, twee zien meer dan één’, deze primitieve volkswijsheid
ligt ook ten grond aan het verstandig inzicht van dengeen, die in
opvoedingsmoeilijkheden eens met een ander te rade gaat, wiens ervaring en oordeel
hij hoogschat. Men vindt echter slechts zelden dien raadsman vlak bij huis, zelden
is men zo gelukkig de rijke kennis der eeuwen, de toegewijde overgave van een man
of vrouw die zijn of haar opvoedingstaak als roeping ziet, bij de hand te hebben,
wanneer men ze nodig heeft. Het zijn de boeken, die ons als trouwe vrienden, als
‘goeie buren’ in de nood terzijde staan. Goed gekozen en... goed gelezen, zijn ze
trouwe helpers. ‘Goed gelezen’, want men kan over opvoeding en de psychologie in
haar dienst, niet lezen onder het theeuurtje noch is het mogelijk met braaf geleerde
kennis iets uit te richten, als men zich door die wetenschap niet innerlijk heeft laten
vormen; wanneer men niet zelf zich heeft laten opvoeden vóór en aleer men er toe
overgaat, met het thans eigen geworden nieuwe, de aan ons toevertrouwde pupillen
‘te lijf te gaan’. Ja, zo uiterlijk als ‘te lijf gaan’ kan het hele opvoedingsproces helaas
blijven, als wij ons niet werkelijk innerlijk laten verrijken en verdiepen, wanneer wij
slechts voortzeulen in de baan, die wij door sleur geleid betreden hebben. Zonder
zelfonderzoek, zonder zelfopvoeding, geen opvoeding van den ander. Wie wil
opvoeden, wie zich in de taak zelf voor het feit gesteld ziet, zal moeten weten hoe
en wie zijn pupil is, hoe en wie hij zelf is, hoe hij in mag grijpen, waar en wanneer.
Maar deze psychologische vragen zijn niet genoeg, hij zal ook moeten weten waartoe
hij op moet voeden, hij zal moeten weten wat hij zaaien en wat hij wieden moet,
opdat een oogst - zo mogen wij bidden - zou kunnen rijpen. Dat is de paedagogiek.
Doch het een kan niet zonder het ander, dat is nu duidelijk en allen, die deelhebben
aan de opvoeding van het kind, zouden de handen tot die ene taak ineen moeten slaan
en de psychologische zijde der opvoedingsproblemen bestuderen, zogoed
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als de paedagogisch-ethische, de religieuse, opdat de mens het zijne bij zou kunnen
dragen tot de beïnvloeding van het grote proces der menswording. Ouders,
onderwijzers en leraren, geestelijken, doctoren, maatschappelijke werkers,
jeugdleiders, juristen en wie nog meer, zij allen dragen daartoe het hunne bij en
hebben hun gemeenschappelijke zowel als hun afzonderlijke problemen. ‘Getrennt
marchieren, zusammen schlagen’ is hier misschien een wat gewaagd beeld, maar het
drukt toch iets uit van de activiteit op onderscheiden maar niet gescheiden gebieden.
Ook in het afgelopen jaar - en wij moeten ons tot 1934 beperken - verschenen
weer talrijke bijdragen, enkele grote samenvattende werken, echter daarnaast vele
populair gehouden geschriften over de meest uiteenlopende onderdelen van dit grote
proces, waarvan wij zoëven spraken. Werken van algemeen psychologische aard als
Roels' standaardwerk, waarvan thans twee delen verschenen zijn, naast eenvoudiger
werkjes van Rombouts, of Waterink's inleidende maar toch principieel gehouden
Hoofdlijnen der Zielkunde, zagen het licht. Doch ook op gebieden, die ons thans
meer direkt bezighouden verschenen algemener werken van verschillende omvang
en betekenis. Duyvendijk, J.B. Visser en S. Visser gaven een Paedagogische
psychologie in hoofdzaak bestemd voor de kweekschool, van Broermann's Algemene
zielkunde (in bijzonder verband met de paedagogiek) verscheen in Zuid-Nederland
een Nederlandse bewerking. Dat laatste, een katholiek werk, is er één onder de vele
dat dit jaar van die zijde verscheen. Dit wijst op een grote activiteit, die op zichzelf
weinig zeggen zou, wanneer niet ook een aantal zeer goede publicaties aan te wijzen
waren en dit is stellig het geval. Reeds noemden wij het standaardwerk van Roels,
maar daaraan zouden we toch nog op z'n minst de vertaling moeten toevoegen van
Bopp's werk, in het Nederlands getiteld Jeugdopgang, Handboek voor Jeugdleiding.
Bopp is niet slechts een man van grote paedagogische aanleg en ervaring, hij is ook
goed op de hoogte van modern psychologische
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inzichten. Hij is niet formeel, geeft zelden abstrakte voorschriften, maar oriënteert
goed, geeft verstandig en doelbewust raad. Natuurlijk, men kan van mening met hem
verschillen, men zal soms een beslissing meer zien getroffen worden op godsdienstige
gronden dan op gronden van empirie, maar dat betreft welomschreven gebieden en
als niet-katholiek hoeft men zich daaraan niet te stoten. Dat kan men bij dit boek
rustig op de koop toe nemen. Van de hand van anders-gezinden verscheen dit jaar
een dergelijk werk van gelijke waarde niet. Iets van enigszins gelijke aard als het
voorgaande boek van Bopp is dat van Vorrink: Om de vrije mens der nieuwe
gemeenschap. Van wereldbeschouwing zeer verschillend, is toch beider doel, de
geloofsgenoten of geestverwanten een oriënterend werk in handen te geven, dat bij
de arbeid onder de jeugd, m.n. onder die der puberteit, als richtsnoer dienen kan.
Vorrink's werk is als o.i. eerste poging in die richting van grote betekenis. Interessant
is het dubbel, omdat het accent hier van ‘socialistisch’ op ‘democratisch’ geschoven
is, zodat in menig opzicht ook de opvoedkundige problemen er anders uit gaan zien.
Eén kwaliteit valt in Vorrink's boek bijzonder te loven. Dit is de helderheid en
eenvoud, waarmee het gehele werk geschreven is, zodat het stellig toegankelijk is
voor een zeer ruime lezerskring. Dit geldt zowel voor het gedeelte, dat de vragen
van wereldbeschouwing, als voor dat, wat de psychologische kwesties behandelt.
Nog ander werk van katholieke auteurs, ook van minder direkt praktische
doelstellingen uitgaande, zullen wij verderop tegenkomen. Voor ouders en opvoeders
is er trouwens ook dit jaar weer veel verschenen, dat van algemeen en direkt praktisch
belang is. Zo geeft Künkel's Karakterkunde van de jeugd een handige en eenvoudige
samenvatting van zijn opvattingen en het valt niet te betwijfelen, dat allen - van welke
richting ook - niet slechts van Künkel geleerd hebben, maar een zekere mate van
invloed van hem ondergingen. Geheel van deze tijd zijn z'n Crisisbrieven en z'n geval
uit de praktijk: Genezing
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van angst. Dat geldt natuurlijk van Alfred Adler niet minder en twee werken van hem
werden dit jaar bij ons vertaald: Menschenkennis en De psychologie van het
individuele op school en in het gezin. Men kent Adler's heldere, direkt pakkende
wijze van schrijven over altijd aan de praktijk ontleende gevallen. Dat zijn geen
laboratorium-problemen, neen - dat zijn de gebeurlijkheden des dagelijksen levens:
mensen in nood, kinderen in het nauw, vaders en moeders en schoolmeesters in hun
moeilijkheden. Dat zijn de o zo bekende gevoelens en affekten: ijdelheid, eerzucht,
afgunst, angst, opgeruimdheid, verwaandheid. Dat zijn de dagelijkse problemen: de
wereld van het beroep, de arbeid, het leven in de maatschappij, onze houding
tegenover onze medemensen, de verhouding tot onze vrouw, tot ons gezin. Van ouder
datum is de invloed van Freud, wiens betekenis men toch - naast alle kritiek die men
heeft - niet ontkennen kan. Maar in ons land bijna nog geheel onbekend is het werk
van den bekenden Zwitsersen psychiater Jung. Hij heeft zekere trekken gemeen met
Freud, andere met Adler, maar is ten slotte en in de eerste plaats zichzelf. Het boekje
van Gerhard Adler, Op verkenning in het Onbewuste geeft een eerste inleiding tot
Freud, Adler en Jung, maar behandelt deze laatste uitvoerig. Aan inleidingen tot de
psychologie van Adler en Künkel ontbreekt het ons trouwens niet, toch moeten we
naast Dreykurs het kloeke werk van Ronge noemen: Individualpsychologie. Een
systematische uiteenzetting. Dit boek neemt te midden der in binnen- en buitenland
bestaande inleidingen tot de ‘individualpsychologie’ een waardige plaats in. Een
Nederlander heeft waarlijk geen reden meer, Wexberg's gelijk getiteld Duitse boek
aan te schaffen. Bovendien is Ronge's boek aantrekkelijker voor den belangstellenden
en ontwikkelden Nederlandsen leek door zijn talrijke verwijzingen naar Hollandse
toestanden en problemen en door de talrijke gevalletjes, die de schrijver ter illustratie
invlecht. Geheel het karakter van een practisch boekje draagt het onlangs verschenen
tweede deeltje in de serie ‘Afwijkende
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kinderen’: Conflicten van het Kinderleven door den hoogleraar Carp. Daar kan iedere
ouder iets uit leren, hetzij dan over angst bij kinderen, over schijnbare domheid (en
de daaruit voortvloeiende misère o.a. op school). Over abnormale gevallen horen we
er allerlei, dat toch ook voor het normale, voor de moeilijkheden in de puberteit b.v.,
veel leerzaams bevat. En - van de puberteit gesproken en van moeilijkheden
gesproken, wat is er dit jaar over sexuele opvoeding en sexuele problemen
gepubliceerd? Nu, dat is niet zuinig. Van alle kanten heeft men er over geschreven,
van katholieke, christelijke, vrijzinnige, orthodoxe, humanistische en socialistische
kant. In dat alles is één gemeenschappelijke trek belangrijk: de boot is kennelijk
tegen de wal gekeerd, ‘de vrije liefde’ vindt geen paladijnen meer. Men zoekt een
nieuwe norm. En over die norm verschilt men van mening al naar gelang van de
wereldbeschouwing, welke men aanhangt. Uit die literatuur springt één boek naar
voren, dat ik in het bijzonder noemen moet: het uit 't Engels vertaalde werk van een
dominee Weatherhead: Het sexueele leven, beheerscht door psychologie en religie.
In een goed half jaar was de eerste druk er van uitverkocht. Dat zegt op zichzelf al
iets, maar...... zou dat succes niet op sensatiezucht kunnen berusten? Integendeel,
want geen boek is zó zakelijk en nuchter, tegelijk zó zuiver en eenvoudig, zó echt
en vroom zonder opsmuk. Dit boek heeft nu eens stellig zijn succes louter aan z'n
goede kwaliteiten te danken. Van talloze waanvoorstellingen kan men dit jaar evenals
vroeger genezen worden. Nu de mens niet in eenmaal wijs blijkt te willen worden,
is er reden tot dankbaarheid, dat de schrijvers van goede psychologische lektuur er
het bijltje niet bij neerleggen. Hoezeer echter wij in deze zaken van mens-menselijke
verhouding verdieping en verheldering, leiding en inzicht behoeven, het wordt ons
duidelijk uit Weatherhead's nobele boek. Gelukkig ziet hij ook de sociale
vervlechtingen van deze problemen, ook al behandelt hij hier niet alle aspekten. Hoe
b.v. moet dit alles er uit gaan zien in een wereld met millioenen en nog-
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maals millioenen werkelozen? Dat brengt ons op de psychologisch-paedagogische
studie van Mej. Harttorff: Jeugd zonder werk. Het eerste werkje, uit rijke ervaring
geput, dat ons tot de psychologische reflexen van de wereldcrisis brengt en tot de
paedagogische moeilijkheden, waarvoor wij ons thans gesteld zien. Belangrijke
maatschappelijke problemen, waar ieder onzer mee te maken heeft of krijgt, schuilen
ook achter de publicaties, die zich op het gebied der psychotechniek en
beroepskeuze-voorlichting bewegen. Een helder overzicht van deze aangelegenheden
krijgen wij uit Van Dael's boekje: Beroepskeuze-voorlichting op psychologischen
grondslag. Daar vinden we twee hoofdelementen in dit proces naast elkaar: de kennis
van het kind enerzijds, de kennis van de beroepen anderzijds. Het spreekt vanzelf,
dat de schrijver ook de neiging tot de keus van bepaalde beroepen bespreekt, want
iedere ouder, iedere opvoeder weet, hoe vaak een beroep niet ‘gekozen’ maar
‘ontvangen’ wordt. Dit laatste in goede zin als roeping, in slechte zin als
toevluchtsoord of...... ballingsoord.
De mensenkennis tot een wetenschap te maken is tot nog toe nooit gelukt, toch
zijn er in de psychologie stukken mensenkennis verwerkt tot een methode of een
theorie. Zo is het o.a. met de karakterkunde, de psychotechniek, de graphologie
gegaan. Aanvankelijk wordt er in zulke vakken veel gedilettantiseerd en mysterieus
gewichtig gedaan, tegenwoordig ontmaskert men daarmee zichzelf. Dr. J. Schrijver's
Leerboek der graphologie, dat dit jaar verscheen, is nu werkelijk een voortreffelijke,
nuchter wetenschappelijke, tevens zeer helder en boeiend geschreven inleiding.
Voorzien van talrijke illustraties, keurig uitgevoerd, stevig geband, schappelijk van
prijs, bevredigt het alle wensen, die wij mogen koesteren. Dit boek zal een einde
maken aan veel interessanterig geknoei. Als Nederlands werk verdient het voor ons
- behalve om zijn voorzichtigheid, zijn afwezigheid van stokpaardjes of pretenties,
behalve ook hetgeen wij reeds boven aanvoerden - de absolute
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voorkeur boven hetgeen wij òf in vertaling reeds hadden òf in vreemde talen plachten
te lezen.
De vragen en moeilijkheden dezes tijds vinden ook uiting in prof. Kohnstamm's
rede over Democratie, dictatuur en opvoeding, een boekje waarvan de titel voor
zichzelf spreekt, maar waarin men niet zo dadelijk interessante sociaal-paedagogische
perspectieven zou vermoeden. Van denzelfden auteur verscheen dit jaar ook een
autobiografietje (‘Hoe mijn bijbelsch personalisme ontstond’), terwijl een dito
verscheen van den eveneens zeer bekenden paedagoog Dr. J.H. Gunning Wzn., ter
ere van zijn vijf en zeventigste verjaardag. Voor velen zullen deze geschriftjes
welkome inlichting en verheldering brengen, vooral voor hen, die in de
onderwijswereld met paedagogisch-psychologische belangstelling werkende, weten
wat we aan deze beide hoogleraren en hun invloedskring te danken hebben. Op het
gebied der didaktiek en der psychologie van het schoolkind verscheen trouwens dit
jaar vrij veel, dat van betekenis genoemd mag worden. Allereerst een aantal
herdrukken van Maria Montessor's werk, alsook een nieuwe vertaling naar een van
haar boeken (Het kind in de kerk). Dan geeft Kees Boeke ons zijn Kindergemeenschap,
Zuster Dr. Luitgaard Beun deelt ons in een experimenteel-psychologisch onderzoek
een en ander mee over Het zedelijk oordeel bij kinderen, d.w.z. bij meisjes. De
Kindergemeenschap is een verheugend boek, zo vol van initiatief en van
verwerkelijking daarvan, een getuigenis van paedagogisch talent, van liefde en
toewijding. We zien er ‘De Werkplaats’ ontstaan, de leermiddelen uitvinden en
gebruiken, de kinderen leven en groeien en bloeien. We krijgen een goed inzicht in
de hele organisatie, maar ook toont Boeke ons de achtergronden van zijn werk.
Talrijke illustraties ten slotte maken de indruk levendiger van een heerlijk zonnig
stuk kinderleven. In de serie Didaktische monographieën verscheen het tweede deel
van Mevr. Dr. Nanninga-Boon's voortreffelijke boek over Het denken van het
doofstomme kind, een ware ‘Fundgrube’ voor didaktisch en
paedagogisch-psychologisch
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interessante feiten; I. van der Velde publiceerde er het eerste exakte onderzoek naar
de grondslagen van het spellingsonderwijs in onze taal: Luisteren of zien; Dr.
Langeveld gaf in die serie zijn: Taal en denken. (‘Een theoretiese en didaktiese
bijdrage tot het onderwijs in de moedertaal op de middelbare school, inzonderheid
tot dat der grammatika’). Van de hand van laatstgenoemden schrijver verscheen ook
De psychologie der middelbare-schoolklas, een klein boekje, waarin hij voor ouders
en leraren de belangrijkste verschijnselen behandelde, die voor hen van praktische
betekenis zijn. In dit verband van school-en-huis dient ook de aardige lezing van Dr.
Vor der Hake: Rondom het schoolleven onzer dagen, genoemd te worden, fris
geschreven werk van iemand die open staat voor al het nieuwe, maar tevens met z'n
beide voeten op de grond pleegt te staan.
Zoals prof. Carp over het abnormale kind schreef: een aantal grepen doende uit
zijn rijke ervaring, zo doet Van Schelven iets soortgelijks voor het normale kind in
zijn Psychologie van het Kind, een populair en weinig omvangrijk boek van den
Haagsen zenuwarts, dien men door zijn voordrachten voor de microfoon voldoende
kan hebben leren kennen.
Twee werken van algemeen psychologische aard spaarde ik op voor het laatst:
Ten Haeff's Hoofdstukken uit de parapsychologie en Van der Hoop's Zielkunde en
de zin van het leven. Het eerste een boek, dat zonder twijfel een zéér uitgebreide
lezerskring zal interesseren, omdat het over al die vreemdsoortige verschijnselen
handelt, waarover zoveel kwakzalverskennis in de wereld opgeld doet:
spookverschijnselen, telepathie, ‘stille kracht’, gestigmatiseerden, enz. enz. Het berust
op de wetenschappelijke interpretatie van een massa materiaal, dat hier uitvoerig en
kritisch wordt meegedeeld. Voor den theoretischen psycholoog komen we hier op
een gebied dat hem sterk interesseert, omdat we hier telkens raken aan vragen van
wijsgerige aard en aan uiterst moeilijke methodische kwesties. Daarom plaats ik het
hier naast Van der Hoop's viertal lezingen,
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welke alle een strekking hebben van ruimer aard, we komen er op het gebied van de
wereldbeschouwing. ‘Zielkunde en religie’, de derde lezing toont dat wel zéér
duidelijk. En welken opvoeder zal de lezing over ‘Het echte en eigene in het
zieleleven’ niet interesseren?
Zo sluiten wij de kringloop en keren wij bij de werken van algemene
psychologische betekenis - of nog ruimere dan die - weer terug. Onze oogst is dit
jaar, ondanks de nood der tijden, goed geweest; misschien ook dank zij die nood.
Want het is wel heel zeker, dat deze moeilijke wereld ons tot zelfonderzoek brengt,
tot de vragen van wereldbeschouwing, levensgang en levensleiding.
Mogen wij met een opmerking eindigen, die tevens een wens bevat, dan zal die
aldus luiden: het is opvallend, hoeveel van de belangrijkste werken, ook dit jaar weer,
vertaald zijn uit verschillende vreemde talen; kunnen wij niet minder vertalen en
meer zelf aan het woord komen? De uitingsmogelijkheid in Nederland is inderdaad
gering en het publiek...... onbeschrijfelijk verwend, omdat het altijd het beste van
het beste uit alle landen om zich heen gewend is te kiezen. Blijve dit echter ietwat
meer ‘hors d'oeuvre’, dit zij mijn wens, en worde het niet de ganse maaltijd.
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psychologie en paedagogiek van betekenis. Sedertdien medewerker van verschillende
paedagogische tijdschriften en gedurende enige tijd assistent van prof. Kohnstamm.
Daarna leraar aan het Baarns Lyceum. Gepromoveerd 1934.
Voornaamste publicaties voor zover in boekvorm:
Op weg naar wijsgerig denken, 1933.
Taal en denken, een theoretiese en didaktiese bijdrage tot het voortgezet onderwijs
in de moedertaal, inzonderheid tot dat der grammatika, 1934.
De psychologie der middelbare-schoolklas, 1934.
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Nederlandsche poezie in 1934
door Anthonie Donker
Critiek is meestal een uiting van ontevredenheid - dat is tegelijk het nadeel èn de
waarde ervan. De animo om gebreken van anderen op te sporen en aan te wijzen,
aan een groot deel der menschelijke gedachten en gesprekken eigen, is ook dikwijls
de drijfveer der critiek op boeken. In vele gevallen berust deze op gebrek aan aandacht
- alweer precies zooals de meeste menschen maar half luisteren naar wat anderen
zeggen -, gebrek aan meeleven, indenken, voorstellingsvermogen en van den wil om
éérst tenvolle de bedoeling van een werk te onderscheiden alvorens te oordeelen in
hoeverre het aan zijn innerlijkste bedoeling ook werkelijk beantwoordt, en eerst
dáárna zich met eigen subjectieve opvatting en voorkeur en levensbeschouwing naar
voren te wagen zonder daarmee een andere beschouwingswijze bij voorbaat in den
weg te loopen en op zij te duwen of op grond van dat verschil de waardeering aan
het boek als beeldende schepping bij voorbaat te weigeren. Er is maar weinig grifheid
in het erkennen van waardevolle dingen, weinig gulheid in het bewonderen, althans
zonder daarbij iets van den maatstaf te laten vallen, de standaard ook maar even te
laten zinken. Daarom moet men tot de slotsom komen, die ik hier vooropstelde, dat
critiek meestal een uiting van ontevredenheid is. Zij kan het echter óók zijn in een
ahw. hoogeren zin; er zijn altijd enkele critici, - zij zijn de beste en de stimuleerendste
-, die geheel en al trachten door te dringen tot de kern en bedoeling van een boek en
zich toch nooit, bijna nooit geheel en al eraan gewonnen geven en onvoorwaardelijk
hun bewondering uitspreken, omdat hun altijd het volstrekte, het nooit bereikbare
voor oogen staat waarnaar elk goed boek een stoutmoedige worp, het haast goddelijke
waaraan gemeten ook het prachtigste werk een mislukking is. Diè ontevredenheid
is de zin, en aanvurende kracht tegelijk, van een waarachtige critiek die in haar
onbegrensde eischen gelijken tred houdt met de onbegrensde doelstelling van elk
waarachtig kunstwerk. De andere, kleine ontevreden-
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heid, die herinnert aan de onverdraagzaamheid der betweters en de onzindelijkheid
der bedwateraars, en aan het leedvermaak der lasteraars en afgunstigen, sluipt in de
overige critiek al te vaak min of meer binnen en besmet de beoordeeling, zooals zij
in de conversatie het oordeel over alle ter sprake komende afwezigen verontreinigt.
Daarom mag, zonder in het minst den schijn te wekken van een verslapping van
oordeel te willen voorstaan, hier eens met nadruk aan de te zeldzame gave der
bewondering herinnerd worden. Onlangs hoorde ik iemand zonder aarzeling of
twijfel, met een toon van erkentelijkheid, zeggen: ‘Wat wordt er toch veel moois
gemaakt in onze taal.’ Een paar eenvoudige woorden die ons ineens tot bezinning
brengen en de bekentenis afdwingen: ja, het is eigenlijk waar. Al critiseerend,
afkeurend, tekorten vaststellend ziet men gaandeweg over het hoofd hoeveel moois
en zelfs prachtigs er vlak in ons bereik is. Critici staan allen op een kluitje het gegeven
paard in den bek te kijken, iedereen heeft er wat anders op aan te merken, tot iemand
een paar stappen achteruit gaat en, er wat minder met zijn neus op staande, tot de
ontdekking komt: ‘Maar wat een prachtig rasdier is het dan toch maar!’ Een
ontdekking, die toch wel iets van de verzuchtingen, wanhoopskreten en uitroepen
van afschuw, die er in ingewijde kringen over onze literatuur plegen op te stijgen,
teniet doet.
Wie zijn ongeloof in dezen gedachtengang nog niet wenscht op te geven, zij slechts
in herinnering gebracht, dat alleen in het afgeloopen najaar in onze taal een drietal
zoo voortreffelijke boeken verschenen als Sophie Blank van Mevr. v. Schaik-Willing,
de Herinneringen van een dommen jongen van Arthur van Schendel en Het leven
op aarde van Slauerhoff, en zoo goede als Orient Express van Den Doolaard, Kaas
van Willem Elsschot, Menschen onder schijnwerpers van Leo Ott, Zuiderzee van
Jef Jast en Terug tot Ina Damman van Vestdijk. (Er zouden er nog meer te noemen
zijn). Misschien is men, door een rancuneuse infectie aangedaan, van meening
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dat het niet goed staat voor zijn bewondering uit te komen, maar waarom zouden wij
niet eens ronduit en royaal erkennen dat wij ons verheugen over zoovele mooie
dingen op éénmaal. Op een concert klapt men ook wel eens dat de handen er pijn
van doen. Waarom zou een volwassene niet eens even openhartig als een kind ervoor
kunnen uitkomen dat hij blij is met een mooi geschenk? En waarom zou een criticus
niet ook eens de wapens strekken en zich openlijk gewonnen geven? Als er werkelijk
en onherroepelijk zooveel moois vóór hem staat, dat hij een botmuil moest zijn, zoo
hij niet opgetogen was?
Wat ten onzent als een nadeel pleegt te gelden, is onder andere volkeren een
natuurlijke zaak en een levensvoorwaarde: dat men ‘begeisterungsfähig’ is (het is
typeerend dat dit woord, dat een postulaat bevat, van het zoo in geestdrift ontvlambare
Duitsche volk afkomstig is).
Met de poëzie van het afgeloopen jaar is het niet minder gesteld dan met het proza.
Wie nauwlettend de curve der al verwonderlijk lang op ongekend hoog peil staande
Nederlandsche poëzie gadeslaat, zal daarin een eenigszins dalende lijn moeten
waarnemen, maar wie uitsluitend om zich heen ziet naar wat hem aan schoonheid
omringt, zonder te vergelijken, uitsluitend ontvankelijk voor wat werkelijk mooi is,
vindt onder de gedichten van den laatsten tijd nog altijd een overvloed van prachtige
verzen, als een landschap met een rijke, wilde en welige flora.
Een jaar is een willekeurige tijdsindeeling, maar een omgrenzing van de poëzie
van den laatsten tijd naar minder willekeurige gegevens zou ons noodzaken tot het
afbakenen van een geheele periode met al haar evolutie in stijl en toon en mentaliteit.
Dat zou echter een veel meer omvattende en principieele beschouwing eischen.
Liever gaan wij een eindweegs door het landschap en volstaan met het enkele beleven
van zijn prachtige flora, zonder botaniseeren, zonder determineeren, zonder
vergelijken, enkel omdwalend en ziende. Wie zich in het wezen der poëzie verdiept,
wie de aard en ontwikkelings-

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

21
gang van een dichterschap tracht te volgen ziet zich voor vele vragen gesteld. Doch
ook hij die zich die taak stelt en zich daar rekenschap van tracht te geven, vergeet
het zoodra hij louter en alleen poëzie leest, zonder analyse noch bespiegeling, enkel
zooals hij de glooiing van een landschap volgt en de melodie van een muziekstuk.
In laatste instantie is alle poëzie de ontmoeting met een landschap, een melodie, met
taalpracht in haar sterkste mate en vorm, en buitendien de ontmoeting met een mensch.
In geen vorm van literatuur vindt men die ontmoeting met een mensch zoo
onmiddellijk en geheel als in het gedicht. Misschien is het de kracht, de intensiteit
dezer menschelijke uitspraak in het gedicht, welke den lezer in zoovele gevallen van
poëzie terughoudt? Het licht is zoo sterk dat men het niet verdraagt, als recht in de
zon kijken. Ook aan sterk licht moet men wennen, ook aan sterken drank; poëzie is
- het klinke niet profaan - een zeer sterke drank, met zeer weinig water aangelengd.
Nectar moet koppig geweest zijn! Niet voor niets sprak Plato van de poëzie als van
een goddelijken waanzin. Zij is menschelijk leven in sterk gistenden staat, tot een
vurigen, krachtigen drank gestookt.
In 1934 kwamen de laatste gedichten van Herman Gorter uit en Henriëtte Roland
Holst's Tusschen tijd en eeuwigheid, van jongeren Nijhoff's Nieuwe Gedichten,
Marsman's Porta Nigra en Vestdijk's Vrouwendienst. Het is, al weer, eigenlijk een
verbluffende overvloed aan onbetwijfelbare schoonheid. Uit het Zuiden kwamen Jan
van Nijlen's Geheimschrift en Willem Elsschot's Verzen van vroeger. Ook daarmede
is nog niet alles genoemd. De vele bloemlezingen, die eenerzijds het voordeel hebben
een inleiding en orienteering te verschaffen in de vele Nederlandsche poëzie van den
laatsten tijd, anderzijds het nadeel dat men met het enkele voorbeeld van een gedicht
genoegen neemt en nalaat den dichter zelf in zijn werk te leeren kennen, bewijzen
hoe veel werkelijk mooie gedichten er in ons land worden geschreven. Greshoff
bracht een bloemlezing bijeen, een soort staalkaart, met verzen van niet minder
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dan 100 dichters. Het heeft iets weg van een kookboek met 100 recepten voor
rauwkost, maar - in Engeland werkt men al sinds tijden met zulke getallen (The 100
best poems e.d.) ook in de poëzie, en in ons land heeft het ook vroeger al navolging
gevonden. Waarom zou Greshoff ons niet in herinnering brengen hoeveel
veronachtzaamd schoons er is door onder het parool Kent Uw dichters een slagorde
van 100 gedichten op te stellen, als een blinkende lijfgarde in de zon. Ik houd niet
bijster van bloemlezingen, ze zijn tezeer iets gedeeltelijks, en poëzie is nu eenmaal
iets gehééls, zonder breuk of deel. Niettemin zij de dienst der voorbereiding, der
inwijding eraan toevertrouwd. Als een bloemlezing als van Greshoff onder haar
lezers een enkelen voorgoed voor een enkelen dichter wint - en een dichter voor wie
men eens gewonnen is, houdt men, wat er verder vermindere of verdwijne, ook bij
alle teleurstelling, voorgoed in eere - dan heeft zij aan haar doel beantwoord. Honderd
dichters - het is veel, men vermoedt dat er door de eeuwen in den opmarsch der
onsterfelijkheid een stuk of wat uitvallers onder zullen zijn. Maar niettemin zijn hier
zeer vele mooie gedichten bijeengezocht; daaronder natuurlijk verscheidene die
overbekend zijn, (doch ik wilde weten tot hoeveel tientallen lezers zich dat begrip
‘overbekend’ ten aanzien van vermaarde gedichten beperkt!). En juist die herleest
men zonder ze moe te worden. Er zijn niet veel romans die men meer dan één, op
zijn best twee of driemaal leest. Maar een goed gedicht kan men honderd maal lezen,
in den loop der jaren telkens weer ontmoeten en herlezen, zonder dat men er genoeg
van krijgt, zonder dat men het gevoel heeft: ‘dat weet ik nu wel.’ De straalkracht, de
lichtbron van een gedicht moet zeer sterk zijn, dat het door den tijd niets ervan inboet.
Er zijn gedichten van Kloos, van Gorter, van Boutens, van Werumeus Buning die
men tallooze malen kan lezen en die dadelijk weer iets in ons doen meetrillen op die
geheimzinnige, intense bewogenheid die onder de woorden leeft. Gedichten komen
nooit tot rust, de spanning, het golvende, het intens emotioneele dat
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er beheerscht in voortleeft, het blijft er in bewaard, het wordt altijd onmiddellijk
hervonden zoodra men de eerste woorden weer uitspreekt.
Ik denk altoos aan u als aan die droomen,
waarin......

Zulke woorden verdorren en verdrogen nooit, hun trilling duurt bij wijze van spreken
tot in alle eeuwigheid voort.
In zulk een bloemlezing moet men bladeren. Telkens springt er dan een vonk over,
er moet een soort van geheime kracht in leven. Men neemt toevallig een boek met
gedichten uit zijn kast, misschien alleen om den titel van een gedicht na te slaan,
maar dan beginnen de woorden van een gedicht te trillen, enkele regels toevallig
gezien, het biologeert de aandacht, de woorden trekken een magischen cirkel om U
heen en het duurt lang eer gij U weer uit dien ban, en maar half vrijwillig, bevrijdt.
De woorden van een gedicht zijn ontegenzeglijk iets anders, laten wij gerust zeggen
van een andere orde dan de taal waar zij van afkomstig zijn. Zooals men gelooft dat
menschen in een later leven engelen worden, zoo ongeveer moet men zich het verschil
denken van een in de wereld dienstdoend woord en het gevleugelde woord in het
gedicht.
Zoo herleest men met een schok van herkenning gedichten als In memoriam patris
van Werumeus Buning, als Bezinning van Jacob Israël de Haan, als De tuinman en
de dood van Van Eyck, als Het nieuwe hart in de lente van Van Vriesland. Misschien
lezen de meeste menschen daarom zoo zelden verzen, omdat men er dadelijk en
onherroepelijk aan gewaar wordt dat hier gesproken wordt met een grooter en
essentieeler ernst dan waarmee men zich gewoonlijk uitspreekt. De meeste menschen
beginnen zich óók onbehaaglijk te voelen als een gesprek zich bij toeval verdiept tot
een grooter eerlijkheid en ernst als waarmee men onbedreigd pleegt te converseeren;
zoodra een waarachtig woord wordt gesproken, zoodra een meeningsverschil uit den
grond van het hart wordt uit-
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gestreden, is er bij velen een neiging merkbaar tot opstaan en weggaan. Aan den rand
van een afgrond wordt men duizelig, men wijkt dadelijk een paar schreden terug. Er
is in gedichten de diepte der grootste, onvoorwaardelijkste eerlijkheid, die velen
afschrikt. In een gedicht schouwt men recht in een menschenziel, oog in oog. Er is
daarom iets verschrikkends, iets demonisch aan gedichten, zooals er iets demonisch
is aan een man die plotseling en onomwonden in een gezelschap de volle waarheid
zou gaan spreken in plaats van de overeengekomen leugens waarmee men wederzijds
genoegen neemt en elkander ontziet. Hun vlucht hiervoor noemen de menschen met
een bedrieglijke uitvlucht: Ik houd niet van verzen. Als hun een gedicht wordt
voorgelezen, dat waarachtig gedicht is, wagen zij het niet meer elkander aan te zien.
Gedichten behooren metterdaad tot de uiterste openbaringen van een menschenziel.
En zij die voorgeven niet van gedichten te houden zien zich, eenmaal tegen wil en
dank tegenover een goed gedicht gesteld, dikwijls tot hun eigen verbazing genoodzaakt
te erkennen, dat hier iets in den letterlijksten zin van het woord ongehoords gaande
is, iets dat tot luisteren dwingt en grootsch en essentieel is als weinige dingen ter
wereld. Als men zich eenmaal heeft laten dwingen naar een gedicht te luisteren, is
er bijna geen mensch, al interesseert hij zich verder alleen voor biljartkeus of
vrouwenbeenen, voor saxofonen of radio's, geen mensch die niet in sterker of minder
mate, bewonderend of verschrikt of onbehaaglijk, merkt dat hier een uiterste
waarachtigheid aan het woord is.
Het aantal bloemlezingen is talrijk, misschien een bewijs dat men toch gaarne een
enkele droppel van den te koppigen drank proeft, toch graag iets van dat te sterk
geurend tooverkruid in zijn kamer heeft? Twee dichters, Kelk en Kool, stelden een
kleine bloemlezing samen Nieuwste dichtkunst, uitsluitend met gedichten van dichters
van den laatsten tijd. Men moet, alweer, slechts enkele verzen eruit lezen om het
ongewoon meesleepende, aanvurende en inspireerende dat van gedichten - wie zal
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zeggen, hoe? - uitgaat, te ondergaan. Lees Van Oostens kleine, glasharde notitie over
een auto-ongeluk - waarom zijn die zeven regels zeventig maal meer dan de kolom
auto-ongelukken in het Maandagochtendblad? Of dat simpele springtouwliedje van
Mien Proost, dat zoo nonchalant en toch zoo concies en scherp van formule tegen
duizend grapjes opweegt, en van Schreurs, den dichter der prachtige heiligenbeeldjes
uit Nis en nimbus, het kleine, tusschen het sublieme en het ridicule balanceerende
gedichtje op Lindberghs zoontje, dat mij doet denken aan een twintigste-eeuwsche
toonzetting van Vondels Cherubijntje. Bijna onnoozel van simpelheid en toch geladen
met de melancholie aller eeuwen is het volksliedje van Slauerhoff

Volkswijze
Mager paardje, jaag maar:
De steppe is eindeloos breed,
De vliegen steken je flanken,
De steenen je zeere hoeven,
Je mag nooit stilstaan en drinken.
En de zon is zoo hard en zoo heet.
Smal scheepje, vaar maar:
Eindeloos is de zee,
Al trillen je moede masten
Al heb je te zware lasten
Toch mag je in geen haven rusten
En aan 't eind van de reis moet je ankren,
Ergens ver buiten de zee.
Arm hartje, klaag maar:
De liefde is eindeloos wreed
Je krijgt haar niet en haat ze
Of je krijgt haar wel en dan gaat ze
Toch later weer weg en verlaat ze
Het hartje dat haar beminde;
Nooit komt er een eind aan het leed.
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F. Toussaint van Boelaere bracht een keurverzameling van sonnetten bijeen, onder
den titel Anthea. Sonnetten van Vlaamsche en Nederlandsche dichters, van de
zestiende eeuw tot de laatste jaren toe, openend met een treurzang over den moord
op den Prins van Oranje, sluitend met een zeer stil en eenvoudig gedicht van J.J. van
Geuns (van wien in Greshoff's bloemlezing de Ballade der zwervende Russische
kinderen voorkomt). Er in bladerend wordt men er door enkele sonnetten der nu
vijfenzeventigjarige dichteres aan herinnerd hoe prachtige gedichten Helène Swarth
heeft geschreven en waarvoor een dankbaarheid voegt die door geen latere
eentonigheid in haar oeuvre verdonkerd worden kan, gedichten als de Engel Gods,
als Christofoor. Opnieuw verneemt men de ontzaglijke geladen gedragenheid der
eerste sonnetten van Henriëtte Roland Holst, de als met een helder vuur geschreven
taal van Herman Gorter.
Gorter stierf in 1927 op de terugreis uit Zwitserland naar zijn land in een
hotelkamer in Brussel. Het zou als een beeld kunnen gelden van zijn leven. Gorter
was sinds het geluk der menschheid zijn levensdoel was geworden altijd op weg naar
een land dat hij niet zou bereiken, altijd onderweg naar een gelukkiger wereld, waar
de menschheid rechtvaardiger en schooner zou leven maar met de jaren merkte hij
steeds scherper en stelliger dat de menschen hem in dien opmarsch niet volgden, dat
de geest der nieuwe menschheid, die hij bezong, nog oneindig ver weg was en dat
de massa's, die hij in gedachten in de jaren voor den oorlog reeds glorieus naar de
toekomst had zien optrekken, niet vorderden, het doel niet zichtbaar nader kwamen,
ja, het zelfs niet zagen. Bij die ontgoocheling is het licht van zijn ideaal in Gorter's
oogen onverdonkerd gebleven. Dat getuigen nog zijn Sonnetten uit het laatste deel
der bundels gedichten, die als zijn nalatenschap zijn verschenen. Het zijn de laatste
gedichten, kort voor zijn dood geschreven. Dat is in Zwitserland geweest, waar hij
in den zomer van 1927 genezing zocht voor zijn hartkwaal. 30 Juni - 13 September
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1927 staat er achter in het boek. Den 15en September is hij gestorven. Tot het laatst
heeft hij getracht in glanzende woorden te spreken van zijn glanzend ideaal. Poëzie
was voor hem een uiterste helderheid, een kristalklaarheid in de taal. Even kristalklaar
was het toekomstbeeld dat hem voor oogen stond. Hij belichaamde het in de schoone
gestalte eener vrouw - menschenliefde en menschelijke liefde vloeien daar ineen, de
vereering voor de vrouw deed hem zich haar denken als het ideale beeld van wat
eenmaal de menschheid zou zijn, haar als verschijning zien van den geest der muziek
der nieuwe menschheid. Muziek, vrouw, menschheid - zij vereenigden zich voor
hem als drie ideale verschijningen van het hoogste ter wereld.
Gorter is tegelijk een groot dichter geweest en een mensch levend voor een groote
overtuiging. Dat moet een der edelste gedaanten zijn waarin het als geheel helaas
niet bijster schoone en edele menschdom zich kan manifesteeren. De discussie over
de waarde zijner latere poëzie is daarom niet belangrijk: soms was het een strak
concentreeren van zijn overtuiging in woorden waarin het licht moeilijk doordrong,
soms was het een extatisch stamelen, soms de uitspraak van een wijsheid en geloof
zoo subliem en eenvoudig dat zij in de allersimpelste woorden de kracht en klaarheid
van poëem en profetie beide verkrijgt, waarbij de betrekkelijke onvolmaaktheid van
het gedicht in het niet valt. Want de overtuiging gaf aan zijn woorden altijd een
helderheid die ze tot meer maakt dan hun rangschikking of rhythme of engere inhoud.
Het is altijd de stem van een dichter, er is altijd een klaarheid en wijdheid als van
elementen. Zelfs een slecht gedicht van Gorter is door meer poëtische lichtstof
doordrenkt dan de fijnst geciseleerde verzen van vele anderen.
In de nabijheid van den dood schreef hij, meer om waarheid dan om eenig uiterlijk
versschoon bezorgd, een zoo waarachtig en menschelijk gedicht als dit:
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Nu dan de nederlaag geleden is,
De Geest der Nieuwe Menschheid, die de hooge
Geest der Muziek is, zich ver heeft onttogen
Aan het Nu, vestig ik dwars door de luisternis
Des daags en door mijns eigen doods donkere duisternis,
Dwars door den tijd en ruimte heen, mijn oogen,
Die mij nog nimmer, neen, nimmer, bedrogen,
Op hare verre, eenzame beeltenis.
'k Werp van mij af alle persoonlijkheid,
Licht en duister van tegenwoordigheid,
Laat zinken van mij den verleden tijd.
En zie in 't gulden licht dat om haar breidt,
Alleen de nu- en toekomst-werkelijkheid,
Alleen haar stil gelaat, haar heerlijkheid.

De Nederlandsche poëzie der laatste vijftig jaren is naar mijn vaste en nuchtere
overtuiging een grootsch verschijnsel. Een der merkwaardigheden, die het meest tot
dien indruk van grootheid meewerken, is dat in die betrekkelijk korte periode niet
minder dan drie groote dichters uit ons volk zijn voortgekomen die door een sterk
en vast sociaal ideaal bezield waren: Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst en A.
van Collem. Een tegenhanger van dit verschijnsel, dat hier te lande bovendien met
een in vele andere opzichten bloeiende poëzie met nog andere, op zijn minst even
grootsche aspecten als dit samengaat, is mij niet bekend.
Tusschen tijd en eeuwigheid van Henriëtte Roland Holst bevat gedichten van een
zoo wijze verinniging als alleen een groot talent vereenigd met een groot karakter
na een moeilijk en met vele teleurstellingen beladen leven kan voortbrengen. Er
spreekt een stem in, die het evenmin om schoonheid in de eerste plaats te doen is
maar bovenal om waarheid. Uitspraak, bekentenis van innigste overtuiging is het, in
woorden tot
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gespannen stilstand gekomen streven, uiterste oprechtheid in de klare en onomwonden
besomming van eigen levensuitkomsten. Zoo ooit dan hier overtuigt elk woord den
lezer ervan, hoe de ziel van een mensch in gedichten woord wordt. Hier neemt een
mensch het woord en spreekt onomwonden, onbevreesd en onopgesmukt van haar
diepste zorgen.
De klank van mijn ouden vleugel
wordt zwak en schril:
er is iets versleten
in hem, diep van binnen.
Er valt niets te herstellen,
er valt niets te beginnen:
tegen een doodlijk euvel
kan men niets beginnen.
De arme zwakke klanken
zullen ijler stijgen,
(waar bleef de sterke, volle
klank van hun jeugd?)
tot ten leste komt
het verlossende zwijgen,
voor het kreunen der smart en
den jubel der vreugd.

Het kan niet eenvoudiger, niet openhartiger. Poëzie is toch waarlijk een der
ongewoonste en indrukwekkendste verschijnselen ter wereld: want hoe zelden in
een menschenleven spreekt een mensch zich tot een ander over innigste hartszorgen
volkomen openhartig uit, dat vergt groote zelfoverwinning en een sterke mate van
intimiteit eer het samenzijn van twee menschen zulke woorden waar alles op aankomt
verdraagt. In sommige gedichten geschiedt nu dit zonder vrees in het openbaar, een
mensch spreekt in een gedicht tot zichzelve over het essentieelste van zijn leven maar
hij geeft die uitspraak aan anderen door, in druk, en die uitspraak is zóó
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van leven doordrongen dat zij niet voor één enkeling geldt maar voor wat in tallooze
anderen omgaat: zij herkennen zichzelve erin, hun zorgen, het leven. Een dichter
denkt gewoonlijk niet aan anderen als hij het innerlijkste zijns levens tot woorden
herschept maar het verwonderlijke zijner uitspraak is, dat hij voor vele anderen
gesproken blijkt te hebben, tot in andere tijden klinkt zijn stem door.
Op een geheel ander plan is ook de poëzie van J. Greshoff, wiens verzamelde
Gedichten in 1934 verschenen (1907-1934), bekentenispoëzie. Zij zijn niet de uitkomst
van een alles beheerschend levensdoel, maar zij beoogen evengoed onomwonden te
zeggen waar het op staat, waar het voor den dichter als mensch in het leven op
aankomt. En daartoe is de wijze waarop dit gezegd wordt, het beeld waarin dit wordt
gevormd, de schoonheid van dat beeld voor dezen dichter ook maar secondair. Voor
alles wil hij zich uitspreken. Dat dit eigenlijk niet geheel en al overeenstemt met het
wezen der poëzie, die geen ontboezeming is, springt in het oog als men bedenkt dat
de ideale wijze van zich uitspreken de open en vierkant geschreven bekentenis zou
zijn, de open brief in allerpersoonlijksten toon. De paradox der realiteit wil echter,
dat de onomwonden bekentenis - de voorbeelden bij Gorter en Henriëtte Roland
Holst spreken voor zichzelf - met een minimum van aesthetisch uitgewerkte
beeldschoonheid herhaaldelijk als door een wonder tot de meest aangrijpende en
sterkste poëzie wordt. De stem verkrijgt in haar ernst een vastheid en klem die
tegelijkertijd schoonheid wordt.
In het beginsel echter der ontboezeming ligt een gevaar voor de beeldkracht der
poëzie, een anti-poëtische trek dus - al zijn dan soms dus de verhevenste gedichten
uit dat anti-poëtische beginsel ontstaan -, een neiging tot het loslaten van den vorm,
van die scheppende taalbeheersching waardoor poëzie eigenlijk eerst ontstaat. Een
onopgesmukte openhartigheid en rechtuitheid is van Greshoff's bekentenispoëzie
(die dikwijls slechts een ontboezeming van opinies is, een uitspreken
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van pro's en contra's, met een minimum van scheppend beelden) eenerzijds de charme,
anderzijds wordt zijn werk slechts nu en dan méér dan een bekoorlijk of vernuftig
in rijm en rhythme geformuleerde uitspraak, betrekkelijk niet dikwijls dus werkelijk
poëzie. Zoodra zijn ironie meer inhoudt dan vondsten die evengoed in de conversatie
kunnen vonken, ontstaat echter het ironische beeld, dat zoo verscherpt en
geïntensiveerd plastisch is geworden als voor een gedicht de natuurlijke en onmisbare
voorwaarde is. Gelijk in het kostelijke ironische vers op de gezeten
zelfingenomenheid, die hij incarneert in de wandelende heeren op het Velperplein.
Doch een enkele maal wordt zijn afkeer van de schijnheilige, onbezielde en notabele
burgerwereld tot een verwoed en verbitterd beeld als in het gedicht Monsieur Maurice,
over den schilder Utrillo. Tenslotte wil Greshoff, als zijn stem zachter wordt en zijn
vers gewoonlijk tegelijkertijd zekerder, enkel zeer eenvoudig en menschelijk zeggen,
dat het leven een overmaat aan teleurstelling biedt en dat wij maar liever bescheiden
moeten zijn en niet te luid spreken (waaraan hij, graag inconsequent, zich dan weer
niet houdt), en dat er altijd enkele dingen overblijven, waarom ook de
gedesillusioneerde ‘nog even gebrand op dit onzalig leven’ is.
De poëzie van Marsman is zelfs eer méér bekentenispoëzie dan die van eenig
ander dichter, maar bij hem is, in veel sterker mate dan bij een der vorige hier
genoemde dichters, de vorm essentieel, even primair als wat hij te zeggen heeft, nooit
op de tweede plaats gesteld. Marsman heeft een eigen versvorm door de jaren
opgebouwd, sterk rhythmisch en met versregels van zeer ongelijke lengte, die ahw.
de golflengten aanwijzen der verschillende zijn vers doorloopende sentimenten en
sensaties; zijn vers is tot zelfs in zijn uiterlijken vorm de curve van het verloop zijner
gewaarwordingen. Men wordt aan deze zeer oorspronkelijke en plastische
formuleering altijd den strijd gewaar om het scheppen zelf, om het beeld, het gedicht,
de taalkracht. Marsmans gedichten geven mij altijd de gewaar-
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wording alsof er aan teugels wordt gerukt, alsof een weerspannig paard wordt
bedwongen. Marsman is het meest van alle genoemde dichters van de scheppende
bezieling der taal doordrongen, hij is onder hen het meest puur dichter (het andere
uiterste kan bij hem soms zelfs voorkomen: dat de vitale bezieling bij de dichterlijke
ten achter blijft, dat de taalschepping tekort komt aan de drijfkracht uit het leven).
In den jongsten bundel Porta nigra ziet men, bij alle verschillen met vroeger werk,
eenzelfde verschijnsel in zijn gedichten weerkeeren dat voor Marsman poëzie en
critiek zeer karakteristiek is: het aanvuren. Telkens en telkens roept hij zichzelve tot
hernieuwde geestdrift, tot onverminderde levenswil op, in zijn latere verzen tusschen
vele menschelijke (niet: poëtische, gewoonlijk) inzinkingen van vreezen en
onzekerheden door. Dat stuwende, stimuleerende - dat een trek van Marsmans wezen
is, de romantiek van een vurig begeerde, nooit behaalde grootheid - spreekt sterk en
duidelijk uit het kleine gedicht Phoenix, waarin ook van regel tot regel in vorm en
rhythme het inzinken en opvaren, het wisselen van moeheid en moed valt waar te
nemen.

Phoenix
Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,
verdubbel het vertrouwen vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen
de vleugelen, de nu nog moede en grauwe;
o, wiek nu op uit de verbrande takken
en laat den moed en uwe vaart niet zakken het nest is goed, maar het heelal is ruimer.

Nòg meer louter en alleen dichter, voor wie de poëtische tooverformule oneindig
meer waard is dan wat hij aan levensontroering en -overtuiging heeft mee te deelen
is Engelman. Meer en meer heeft zich door de jaren zijn vers losgemaakt
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van zijn gedachten en gevoelsinhoud, het wilde enkel nog zingen. In de cantilenes
laat hij zelfs alle begrip der woorden los en maakt van de oorspronkelijk tot iets
anders, tot verstandhouding bestemde klankteekens die de woorden tenslotte zijn,
enkel nog muziek. Maar het evenwicht tusschen muzikale instrumentatie en de mate
van bedoeling, die aan woorden toch altijd eigen is vindt hij vooral in zijn
liefdeslyriek, waarin de verrukking in de zwevende en uiterst melodieuse strofen
toch, al vervaagt ook hier de beteekenis der woorden soms in de enkele melodie, nog
naar een niet geheel onbestemd geworden gevoelsinhoud te herleiden valt. Zoo
bewaart hij het evenwicht tusschen muziek en woord, lied en uitspraak, klankweelde
en menschelijke inhoud. Die twee-eenheid van woordenlooze vervoering en in het
immaterieele toch helder verbeelden verwezenlijkt hij in sommige gedichten als in
het kleine hooglied der menschelijke twee-eenheid: Zacht branden. Licht en ijl van
klank en toch nog juist klaar haar bedoelingen openbarend zijn zijn mooiste gedichten
uit den Tuin van Eros.
Veel meer inhoud, gedachten, beschouwing, uitspraak, oordeel bevatten de
gedichten van S. Vestdijk, wiens werk later dan dat van zijn tijdgenooten bekend
geworden, nog te weinig opgemerkt werd. Bij een maximum aan inhoud - want ieder
vers is haast een geconcentreerde, tot op de kern samengetrokken roman - tracht hij
(want hoe zou hij anders zoo intens kunnen concentreeren?) naar den sterkst
beeldenden vorm. Ook hem is het het allermeest om de poëzie te doen, minder om
de menschelijke uitspraak. Engelman's verzen zijn dikwijls lyrisch muzikale
proefnemingen, Vestdijk schrijft als het ware epische experimenten in poëzie. In dat
streven naar de uiterste, strakste uitdrukkingskracht heeft zijn poëzie als poëzie - niet
als inhoud, die bij Gossaert weer vooral bekentenis is - iets overeen met de
experimenteele plastiek van Geerten Gossaert. Een buitengewone sensibiliteit en
nerveuse fantasie wordt in Vestdijks gedichten door een maximum van plasticiteit
ahw. gecompenseerd en vooral geobjectiveerd. Soms ver-
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dragen de gedichten van Vestdijk die uiterste concentratie niet, het is of de visie dan
stuk springt door het aldoor vaster aanschroeven der verstandelijke objectiveering,
de ruimte van het gedicht is dan ook te klein voor het al te vele dat hij in kortst bestek
wil zeggen. Maar in zijn beide bundels Berijmd palet en Vrouwendienst en in zijn
vele verspreide publicaties (want Vestdijk's talent doet in verkwistende rijkdom en
overvloed aan Slauerhoff denken) zijn er een aantal, waarin het experiment, hoe
ingewikkeld ook ten uitvoer gebracht, met overwinning van alle zichzelf gestelde
moeilijkheden gelukt. In die gevallen is zijn poëzie dan ook juist weer het
menschelijkst.

De kasplant
Hij was erg bol en bleek, maar genoot 'n stille
Vermaardheid, daar men hem de school verbood;
Het stadje snoof over de doktersgrillen,
Zijn druiven en zijn korstloos wittebrood.
Men had gedecreteerd: om de verschillen
Tusschen het leven en zijn levend doodZijn glad te maken als vergulde pillen
Moest hij een vriendje hebben in den nood:
Zoo werd ik in een blauw en Zondagsch pakje
Als een gevangen bruid hem toegeleid.
Hij had veel speelgoed; ik kreeg een gebakje;
Maar starende door de dubbele ramen
Zei hij geen woord tot mij, - en 'k moest mij schamen,
Toen 'k weer naar huis gebracht werd door de meid.

Waar een mensch zich uitspreekt en nauwelijks schijnt te denken aan den vorm maar
allermeest aan zijn diepste overtuiging en waarheid, daar wordt - als bij Henriëtte
Roland Holst, bij Gorter - gelijk met de sterkste intensiteit van menschelijk gevoel
de poëzie over zijn werk als van zelve vaardig,
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omgekeerd waar hij met de grootste intensiteit zijn gewaarwordingen tot strakste
vorm tracht te intensiveeren - als bij Vestdijk - daar wordt gelijk met de intensiteit
der plastiek de menschelijke inhoud van het gedicht versterkt. Er moet, gegeven het
talent en de intensiteit waarmee een dichter aan de eene of de ander zijde beginnend,
vormend of belijdend, een wisselwerking ontstaan die leven en vorm elkander
wederzijds doordringen doet en versterken. Het evenwicht van vorm en
persoonlijkheid brengt zichzelf tot stand in het raadselachtig proces met de
uitdrukkingskracht der taal, dat wij poëzie noemen en waarin zulk een ongehoorde
overmaat van leven en schoonheid op onverklaarbare en fascineerende wijze vereenigd
wordt.
Bij geen anderen dichter vindt men haast een zoo groote en zuivere harmonie van
beeld en bekentenis, van tot beeld geschapen taalvorm en kloppend leven als bij
Nijhoff. Hij tracht altijd naar een maximum van poëtische plastiek, maar zoo dat de
stem van het hart in die gebeeldhouwde koepel van zijn sonnet of ander gedicht niet
verijlt of verloren gaat maar er - en dat is wederom het eigenlijke wonder der poëzie,
- door de bijzondere acoustiek van die uit woorden gebouwde hal juist des te helderder
en zuiverder doorklinkt. De poëzie is als het ware het huis van zijn hart. Zoo tenslotte
is het met alle poëzie die dien naam in den vollen zin des woords verdient. De
architectonische vreugde, het loutere spel met het woord, dat in alle poëzie een
essentieel element blijft, is bij hem groot. Zijn poëzie verliest daarbij echter haast
nooit aan warmte en menschelijken inhoud, kortweg aan gevoel. Toch is de vernuftige
tendenz van Nijhoff's poëzie met de jaren meer toe dan afgenomen. Het vernuftig
gevondene is erin toegespitst, merkwaardig genoeg tegelijk met een toeneming van
mystische neigingen, doch ook in deze heeft het vernuft op zijn minst een even groot
aandeel als het gevoel dat er maar zeer tendeele religieus geaard is en mystiek vooral
mag heeten in den zin van een verzinken in het grondelooze raadsel van
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's werelds dingen en een behoefte zeer eenvoudige en gewone dingen als een
aanwijzing, een teeken van een dieper Beteekenis of Bedoeling op te vatten. Vandaar
dat de woorden bij Nijhoff dikwijls een verder strekkenden zin krijgen dan hun eigen
is; zeer eenvoudige woorden als hout, water, brood, melk, krijgen een beteekenis die
ver boven hun enkelen inhoud uitgaat. Zoo is het ook met zijn titels: als hij een boek
met critieken Gedachten op Dinsdag, deze jongste bundel verzen Nieuwe Gedichten
noemt, hebben die bijna simpele en te gewone woorden voor hem een glans die hun
bedoeling verhoogt. Het omtooveren der gewoonste dingen is een der merkwaardigste
poëtische eigenschappen van Nijhoffs werk. Maar hoe menschelijk, hoe door
teederheid soms overmand blijft het bij al zijn beeldende en vernuftige verfijning,
als in het hier volgende gedicht

Aan een graf
Vliegen en vlinders, kinderen en bijen,
al wat als stippen vonkt door de natuur
licht brengend in de moederschoot van vuur,
daar hield je van, en zie, die blijven bij je.
Hier, wanneer ik het diepe bed intuur,
is allerminst de plek om te gaan schreien,
want duizend lachjes, liedjes, mijmerijen,
tintelen uit het gras naar het azuur.
Ik sta aan 't graf als jij eens aan mijn wieg.
Moeder, meen niet dat ik om een verzonken
handje-vol asch mij om het vuur bedrieg.
Naar overal is de muziek der vonken,
de bij, het kind, de vlinder en de vlieg,
van puur geluk in stilte en licht verblonken.

Waarom, nogmaals, niet open en vrij de vreugde erkend om zooveel rijkdom en
pracht die in onze eigen taal geschapen
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werd? Ik noemde nog te weinig. Hoe prachtige gedichten zijn er in Willem Elsschots
bittere en teedere, grimmig doorleden en in hun hart zoo innige Verzen van vroeger,
in Jan van Nijlens zacht en mijmerend, met een stil voorbehoud geschreven loflied
op het leven, dat de gedichten van zijn Geheimschrift doorzingt. En wat een pure
verrassing waren dit jaar de kleine speelsche en schier volmaakt eenvoudige strofen
van Pierre Kemp, Stabielen en passanten, als miniaturen en bidprentjes zoo kinderlijk
en kleurig, en dankbaar om het leven.
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Luchtvaartliteratuur....?
door A. Viruly
‘......... zodat tenslotte de betekenis van onze luchtvaartliteratuur......’
Het woord ergert mij uitermate. ‘Praat toch niet van luchtvaartliteratuur’, zeg ik.
‘Er bestaat helemaal geen luchtvaartliteratuur - althans niet een, die in enige
verhouding staat tot haar onderwerp. Wat er in de verschillende landen
bijeengeschreven is, bestaat uit een oceaan van volzinnen, waarin de vliegerij wordt
geëxploiteerd terwille van een of ander bepaald doel - versterking van het
enthoesiasme voor het vaderland, propaganda voor leger of vloot, versterking van
banden tussen koloniën en moederland - of tot onderwerp van reportage heeft gediend.
Negentig procent is oorlogsliteratuur maar dan niet van een pen als Remarque's. Zie
je de titels van bijvoorbeeld Engelse vliegboeken der laatste jaren, dan hoef je al niet
verder te vragen: “Days on the Wing” “Belgian air combats”, “Planes of the Great
War”, “Richthofen, the Red Knight of the Air”, “War Flying in Macedonia”, “Flying
Fury”, “Wings of War”, “An Airman marches”, “R.A.F. tales” enz. enz.
't Is ál moord en doodslag en sensatie, maar wat de mensen dachten, die al die
roemruchte daden achter hun dashboard en hun mitrailleurs bedreven, waaróm ze
zo dachten en of ze misschien innerlijk veranderden doordat ze vlogen, merk je uit
die boeken zelden of nooit. Naast de oorlogsreportages en reisverhalen, welke laatste
bijna altijd verreweg de minst verkieselijke van de twee zijn, omdat er minder in
gebeurt en het genre auteurs, dat hen op de markt brengt, het meestal van het vele
gebeuren hebben moet, zijn de pogingen tot meer eigenlijke luchtvaartromans
praktisch altijd bedroevend. 't Is steeds één van de twee: de man, die kan schrijven
en aandacht heeft voor het mensenhart, kan niet op de toerentellers kijken, hoort
geen ziel in een motor of verstaat geen Morse -, de man, die een uur kan blindvliegen
zonder een halve streek van zijn koers te komen of zich een andere vent heeft voelen
worden, terwijl hij door de jaren een millioen kilometers vloog, kan tijd noch

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

39
woorden vinden om daarvan te spreken. Maar het is onmiskenbaar, dat er in de lucht
iets méer gebeurt dan zo maar een technische verovering - dat vliegen op de duur
mensen verandert, - dat vliegen een andere instelling geeft en nieuwe
waardeschattingen (en waaruit kan de groei van een mens tenslotte duidelijker gelezen
worden dan uit de nieuwe maatstaven, naar welke hij na nieuwe ervaringen de waarden
van de dingen des levens is gaan her-schatten?) - dat het toch te gek zou zijn, als de
mensen niet innerlijk door de nieuwe verten zouden worden herschapen. Een
mensenverlangen van veertig eeuwen is in vervulling gegaan, stervelingen van
vandaag beschikken over vermogens, welke zij in vroeger eeuwen slechts in hun
rijkste dromen de goden hebben durven toeschrijven, een geheel nieuwe dimensie
werd toegankelijk, en parallel aan de technische mogelijkheden zijn ook aan de geest
nieuwe domeinen ontsloten...... wat vertolkt de literatuur van dit alles? Niets; als ik
nu een enkel boek als bijvoorbeeld dat ontroerende boekje “Vol de Nuit” van de St.
Exupéry even uitsluit, zie ik, dat de vliegerij geen plaats heeft in het litéraire werk
van onze tijd - er gewoon in genegeerd wordt.’
‘Als dat zo is’, zegt de goede vriend van vele vliegtochten en vele
meningsverschillen, die zijn wenkbrauwen heeft opgetrokken omdat hij de laatste
zinnen veel te rhetorisch vindt, ‘zal het wel wezen, omdat die nieuwe perspectieven
voor de geest en de mogelijke vernieuwing van de mens door het vliegen zich
nauwelijks of niet aftekent. In plaats van zoveel onwelwillendheden te zeggen over
zowat iedereen behalve meneer de St. Exupéry, voor wie je natuurlijk een zwak hebt
omdat ie óók verkeersvlieger was, deed je beter, met er plezier in te hebben, dat
letterlijk het hele volk bij Uiveraffaire's en dergelijke zoveel belang blijkt te stellen
in de vliegerij en er in de volle zin des woords mee meeleeft...... een keer of tien zo
sterk als met gebeurtenissen op literair gebied; uit zo'n levende belangstelling ontstaat
ter zijner tijd immers vanzelf wel - of niet - die psycheverandering, waar je van denkt
te
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kunnen spreken - en als dat zo is, zal men haar vanuit de ivoren torens op dat select
gebied heus niet kunnen blijven loochenen. Wees daarom liever blij met de in alle
landen gedane pogingen, om alvast door middel van boeken wat van de luchtvaart
nader tot de thuisblijvers te brengen.’
‘Blij!? Moet ik blij zijn met wat die arme thuisblijvers tot nu toe hebben moeten
horen van die rare wereld van hangars, wolken, kruispeilingen en motoren? Maar ze
hébben er nog niets van gehoord - niets dan een zó onvolledig beeld hebben ze er
van voor ogen gesteld gekregen, dat ze zich nog werkelijk verbazen zullen, als op
een goede dag een gunstig toeval henzélf eens achter een dashboard brengt. Zo het
aan mij lag, kon het tot vandaag toe geschrevene over de vliegerij, dat nog niet eens
kan strekken om betrouwbare feitenkennis te verschaffen omdat het altijd verdraaid
is, op een hoogst enkele uitzondering na wel van onze planeet verdwijnen; voor mijn
part houden we alleen over de boeken met luchtfoto's en de nuchtere leerboeken,
waarin staat wat je wel en niet moet doen, als je zelf daarboven wilt gaan zien wat
er te beleven valt en daarbij je nek heel houden’.
‘Wat je natuurlijk helemaal niet meent - al was het alleen maar om wat er in
Nederland verschenen is......’
‘Wat ik natuurlijk wél meen. 't Is in dit land zelfs dubbel opvallend verdrietig,
want bij het hier uit de aard der zaak gespaard blijven voor de in het buitenland
losgebroken stortvloed van oorlogsreportage had hier ook meerdere aandacht voor
de meer essentiele dingen betere literatuur kunnen brengen. Mis evenwel! Er is zelfs
niet één bezonken poging gedaan om van onze Hollandse vliegerij - die toch
onmiskenbaar reeds nu in ons volksleven een element is geworden - een in zijn
proporties eerlijk beeld te geven of om de inwerking ervan op de psyche van den
man van de praktijk te belichten. Neem “Vóór Vrij? Contact!” - 't is niet dan wat
losse met schaar en lijmpot bijeengezamelde enthoesiaste opstelletjes zonder stijl of
verdieping in de materie. “In de Schroefwind” net zo:
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tenslotte jeugdlectuur; een ongelijk boek vol té losse grepen, daardoor oppervlakkig,
wat bij een luchtvaartboek gelukkig niet zó erg in de gaten loopt als bij een relaas
over een minder aantrekkelijke wereld omdat er aan die oppervlakte zoveel aardige
dingen gebeuren. “We vlogen naar Indië”...... een poging tot iets beters van iemand,
die er eigenlijk geen tijd voor had, alweer te fragmentarisch dus, en als poging tot
reclassering geen succes. Dat zoveel mensen het gekocht hebben is natuurlijk leuk
voor den auteur en nog leuker voor den uitgever - maar het is er dan tenslotte toch
maar net mee als met “Cockpit”: de lezers worden meer of min geamuseerd door
een geheel verdraaid en onvolledig beeld. Zó zijn ze nu weliswaar gewend om zich
te amuseren; zo hebben ze een prettige avond met een film, waaruit om politieke of
ethische of weet ik wat voor redenen het nodige weggecensureerd is, zodat de
proporties verstoord zijn en ze van de werkelijkheid dus alleen te zien krijgen, wat
volgens een paar meneren gezien mag worden; zo hebben hele generaties op gepaste
wijze genoten van al die figuren uit de Victoriaanse romans, hoewel men er van hun
sexuele conflicten niet in hoorde, terwijl toch de mensen toen niet anders waren dan
vandaag, dus verdraaid waren voorgesteld. Verdraaid voorstellen is verdraaid slecht
voorstellen - en daarom spreek ik van de bestaande luchtvaartliteratuur als van
verdraaid slechte literatuur; van oppervlakkige, in verhouding tot de mogelijkheden
van haar onderwerp hopeloos te kort schietende schrijverij, die geen moeite doet of
zelfs wil doen om boven het jongensboekstadium uit te groeien. Is het niet om
misselijk van te worden: al die boeken met hun nobele eenheidspiloten, zo trots op
hun dappere echtgenoten en zo zonder verdere vriendinnen, deze uitsluitend strict
gezonde humor, deze kalme vastberadenheid? Er is in de lucht nog wel wat anders
te beleven dan ontmoetingen met deze cliché-typen! Uit alle Nederlandse
luchtvaartboeken blijft de lezer geen enkele levende figuur bij - als hij het laatste
dichtslaat, kent hij niet één mens van dichtbij maar heeft slechts een algemene
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indruk van een milieu, waarover enig hoera-roepen noodzakelijk schijnt te zijn. Enfin,
een literatuur om te huilen’.
‘Zelden ontmoet ik iemand, die zo doorslaat’, antwoordt mijn vriend misprijzend
en met de onverholen ergernis van iemand, die een gezond standpunt tegenover een
geëxalteerd ideaal te verdedigen heeft. ‘Want wat wou je dan eigenlijk? De mensen
krijgen nu eenmaal de boeken, die ze willen lezen; een vlieger is voor hen een zeer
bepaald soort mens (Heer van g. gezondh., z.b.b.h.h., levenslust., mod. levensopv.,
onberispel. gehuwd en dat bl. zo, sportief kar., enz.) en alleen van dat bepaalde soort
willen ze méér horen. De rest kan hun gestolen worden; ze willen in hun
onavontuurlijk en niet al te kleurrijk leven avontuur en kleur en wat illusie. Waarom
zou je dat aan tienduizenden willen ontnemen om bij enige honderden selecte
kunstzoekers aandacht te vragen voor wat je het essentiele in de wereld van het
vliegen lijkt? Het saldo aan geschapen lezersgenoegen, dat een enthoesiast geschreven
Uiverbrochure kan boeken, zal altijd enorm blijven in verhouding tot de vreugde,
welke the (may be) happy few bijvoorbeeld aan een bundeltje eventueel goede verzen
uit je nieuwe wereld-daarboven zouden kunnen beleven - en welke betere reden tot
schrijven, zo er al een redelijke is, kan er bestaan, dan de verwachting, een zo groot
mogelijk aantal lezers iets zo prettigs mogelijk in hun leven aan te doen?’
‘Nou ja - jij begrijpt er ook al niets van. Ten eerste moet je niet zo schijnbaar
liefdadig maar au fond zo hautain spreken over een grote massa, waar alleen brood
en spelen aan besteed zouden zijn, want zo'n massa bestaat niet; er bestaan wel
tienduizenden individuën, die allemaal het verstand hebben om bijvoorbeeld dat ‘Vol
de Nuit’ te kopen als ze in de gaten hebben, dat iemand iets werkelijks begrepen
heeft en het weet te zeggen ook. Het zuiver goede, schone en ware vindt zijn weg
tot de ‘massa’ vast zo goed als tot de subtielste beluisteraars van hun eigen subtielste
privé-zielen, et tout le reste is dan littérature. En juist omdat ik dát geloof, heb ik
spijt om
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al die luchtvaartboeken en vind ik het zonde. Mensen vliegen ......... de winst kon zo
groot zijn, maar de dichters, die de essentie van hun tijd zouden moeten weten te
vatten, zeggen nog steeds dezelfde schone woorden als vroeger over hun dromerige
vijver zonder dat ze merken, hoe deze vijver nooit meer dezelfde van vroeger kan
zijn sinds het bliksemsnelle beeld van een hoog voorbijronkend vliegtuig er overheen
geflitst is. Er wordt boven de wereld door mensen gevlogen - dat betekent, dat mensen
zich op geheel nieuwe wijze geheel nieuwe dingen bewust kunnen worden, dat zij
oude begrippen over zichzelf en de wereld zullen herzien, dat zij in andere proporties
kunnen geloven dan mensen vóór hen ooit gekund hebben. Dacht je, dat een generatie,
die in drie dagen van Londen naar Melbourne kan vliegen, over grenzen en naties
eender blijft denken als die van 1890? Dacht je, dat de man, die zijn halve leven vrij
in drie dimensies door de ruimte boven vier werelddelen heeft getrokken, innerlijk
lijkt op den zeevaarder van de 17e of den ambtenaar van de 19e eeuw? Dacht je, dat
gezinsverhoudingen, levensinzichten, of waardeschattingen op de duur niet een diepe
verandering ondergaan in het leven van hen, wier bestaan dagelijks contact betekent
met alle de verrassende phenomena, die ieder aandachtig mens tijdens een enkele
korte vlucht ervaart?
Van dit alles en van een dozijn andere belangrijke inwerkingen van het vliegen
op de psyche zou ik willen lezen - maar ik lees er niet van want niemand schrijft er
over. Daarom erger ik mij als je over luchtvaartliteratuur praat; kom, laat ons
uitscheiden met deze theorieën, in deze mooie lenteavond naar Parijs vliegen om in
de Dôme een gezellige café crême te gaan drinken en tien nieuwe jaren geduld
oefenen. Dán zullen we misschien (indien althans de paar onverantwoordelijke
begriplozen, die zulks schijnen te kunnen uitmaken, niet vóór die tijd de
bommenwerpersvloten boven ons en onze literatuur hebben losgelaten) ook in boeken
- maar dan in Boeken - van vliegen - maar dan van Vliegen - kunnen vernemen.
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Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
A. VIRULY werd 5 Januari 1905 te Breda geboren en volgde enige tijd het
Gymnasium en later de H.B.S. 5-j. cursus te Middelburg en Den Haag. Ontspoorde
na het eindexamen op allerlei soort rails en is het toen tenslotte maar in de lucht gaan
zoeken. Was zo van 1925 tot '30 militair waarnemer en vlieger te Soesterberg, werd
in Mei 1931 verkeersvlieger bij de K.L.M. Publiceert sinds 1922.
Boeken: ‘Vóór vrij?’ ......‘Contact!’ (1930). In de Schroefwind. (1931). We vlogen
naar Indië. (1933). Schoolboek: Met de K.L.M. naar Indië (samen met De Feyter),
(1933).
Verder diverse brochure's en zo over luchtvaartonderwerpen. Vertaling van A. de
St. Exupéry ‘Vol de Nuit’. Verzen en proza in Elsevier, De Gemeenschap, De Stem,
De Groene en andere tijdschriften.
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Wegen der romantiek
door Mr. Roel Houwink
Door alle tijden heen heeft de letterkundige verbeelding twee polen bezeten, waarheen
zij zich richtte. Nu eens was de aantrekkingskracht van de eene pool sterker, dan
weer die van de andere. En wanneer men de geschiedenis der letterkunde beschouwt,
ziet men hoe tusschen de spanningen dezer beide polen in menigvuldige verhoudingen
en nuanceeringen geheel de rijkdom der letterkunde besloten ligt.
Men noemt deze polen gewoonlijk realisme en romantiek, daarbij dus in het
gegeven geval niet denkend aan zekere historisch-literaire stroomingen, die zich ook
wel met deze namen hebben gedekt, doch aan de hoofd-richtingen, waarin zich
telkens weer, wanneer er van literatuur sprake is, de artistieke verbeelding schijnt te
moeten splitsen. Op het gebied der beeldende kunsten vindt men iets dergelijks in
de tegenstelling ‘Einfühlung’ - ‘Abstraktion’ (Worringer) of ‘Romaansch’ - ‘Gotisch’
(Scheffler).
Het is uit den aard der zaak in het ons toegemeten bestek ondoenlijk nader op deze
dingen in te gaan en zoo moeten wij hier ook met een zeer ruw geschetste
karakterizeering van hetgeen beide polen van elkander onderscheidt, volstaan. Als
‘romantiek’ beschouwt men dan die richting in de letterkundige verbeelding, welke
zich niet onmiddellijk bezighoudt met datgene wat wij in het dagelijksch leven
gewoon zijn ‘de werkelijkheid’ te noemen. Zij richt zich dus b.v. op het verleden of
op het innerlijk leven en ‘symbolizeert’ daarin wat het realisme langs directen weg
tracht te benaderen.
Het realisme wil weergeven wat is. Om wat was of zijn zal, bekommert het zich
niet in de eerste plaats. In elk geval legt het in zijn analyses van het verleden en in
zijn projecties van de toekomst geen ‘heimwee’ en geen ‘verlangen’. Het realisme
is ‘zakelijk’, strak, sober in zijn meesterwerken.
In onze hedendaagsche letterkunde vertegenwoordigt de z.g. ‘nieuwe zakelijkheid’
het realisme. Men zie hierover het artikel van B. Stroman in dezen bundel. De
romantiek - ik
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herinner er nog eens aan, dat wij hier over stijlprincipes spreken en niet over literaire
stroomingen! - vertegenwoordigt de rest. D.w.z. de indirecte, romantische levensvizie
domineert op het oogenblik in de literatuur ten onzent.
Dat is volstrekt geen wonder overigens. Want naast de nawerking van de reactie
op het psychologisch realisme van de negentiger jaren der vorige eeuw in de
‘neo-romantiek’ van figuren als Van Schendel en Van der Leeuw, ondergaan wij
thans zeer sterk den invloed van gansch de in mineur staande geestelijke constellatie
van West-Europa en deze brengt met zich, dat de vlucht in de verbeelding de aandacht
meer bezighoudt dan de ‘herschepping’ der gegeven werkelijkheid. En het eerste is
nu eenmaal, literair gezien, ‘romantiek’ en het tweede ‘realisme’.
Hierbij moeten wij echter niet vergeten, dat er natuurlijk tal van kruisingen en
overgangen zijn tusschen beide typen van letterkundige verbeelding. Ook de zuiverste
representant van één hunner blijkt nimmer geheel ‘van vreemde smetten vrij.’ Het
gaat dus steeds per slot van rekening om verschillen van accent. Het ideale type
wordt benaderd, zeer dicht soms (denk aan ‘Der grüne Heinrich’ van Keller b.v.
tegenover ‘Der Zauberberg’ van Heinrich Mann; denk aan Flaubert en Balzac!)
Doch niet alleen zijn er ‘graden van zuiverheid’, waarin romantiek en realisme
zich aan ons voordoen, wij onderscheiden van beide ook verschillende soorten. Niet
alle ‘Ausschnitte’ uit de werkelijkheid boeien de realist evenzeer. En zoo gaat het
ook den romanticus, met wien wij ons in het vervolg van dit opstel uitsluitend zullen
bezig houden. De één zal zich bijzonder aangetrokken gevoelen tot historische stoffen,
een ander zal voornamelijk geboeid raken door legendarische verhalen, een derde
zal zich meer interesseeren voor vragen aangaande het innerlijk leven van enkeling
of volk, en weer een ander zal zich in beslag genomen weten door de groote problemen
van het menschelijk lijden. Zoo zijn er tal van wegen, die de romantiek volgt naar
gelang de belangstelling
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der schrijvers uitgaat naar deze of gene van de talrijke verschijnselen der menschelijke
levensgemeenschap.
Maar zoo zijn er onder de lezers ook tal van ‘smaken’, die correspondeeren met
deze wegen der romantiek. Na het eerste groote onderscheid tusschen de liefhebbers
van ‘realistische’ en ‘romantische’ boeken, dat wel op een karakterologisch verschil
berusten zal, zijn er nog de talrijke kleine onderscheiden binnen de beide gebieden
als zoodanig. En ook hier zal het verschil van smaak wel teruggebracht moeten
worden tot een verschil in geestelijke structuur.
Het is nu onze bedoeling op de volgende bladzijden een exposé te geven van een
aantal in het afgeloopen jaar verschenen boeken,1) die in den boven aangeduiden zin
‘romantisch’

1) Wanneer men weet, dat volgens ‘Het Nederlandsche Boek in 1934’ in het afgeloopen jaar
verschenen 294 oorspronkelijke romans en 360 vertaalde romans, zal niemand de eisch willen
stellen, dat dit overzicht op volledigheid aanspraak zou moeten maken. Ten deele is de hier
gedane keuze dan ook slechts gemotiveerd, en wel als volgt: binnen het bovenaangegeven
kader zijn in het bijzonder naar voren gebracht die boeken, welke om de een of andere reden
de kans liepen aan de aandacht van het publiek te ontsnappen; andere, van welke verwacht
kon worden, dat zij toch wel gelezen zouden worden, zijn slechts met een enkel woord
genoemd of geheel weggelaten. Hierbij zat de overweging voor, dat het geheele karakter van
deze uitgave weliswaar propaganda beoogt van het boek, maar dat, wat het literaire boek
betreft, er zeer zeker een groote behoefte bestaat aan een speciale propaganda voor de vele
goede boeken, die door de overvoering van de markt eenerzijds en door allerlei aan de
omstandigheden te wijten factoren anderzijds, eenvoudig niet meer ‘aan de beurt’ dreigen
te komen. Voor de ‘best sellers’ is deze propaganda uit den aard van de zaak overbodig.
En des te meer geldt dit alles, omdat nu eenmaal bij het publiek maar al te zeer de neiging
bestaat om de kwantiteit van het verkoopscijfer gelijk te stellen met de kwaliteit van het
boek, een identificatie, die evenwel lang niet altijd pleegt op te gaan; hoewel men aan den
anderen kant ook allerminst beweren mag, dat ‘ik’ boeken-die-iedereen-leest niet ‘behoef’
te lezen!
Bij uitzondering is in dit overzicht een herdruk genoemd of een boek, dat wel hier te lande
is uitgegeven, maar in het Duitsch geschreven werd. De rechtvaardiging hiervan gelieve de
lezer te zien in de belangrijkheid van de betreffende werken. Dat, zooals wij opmerkten, de
keuze slechts ten deele kan worden gemotiveerd, is onbevredigend, doch, naar wij meenen
te hebben aangetoond, onvermijdelijk. De ‘vergetenen’ bieden wij hierbij daarom bij voorbaat
onze verontschuldiging aan.
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zijn te noemen en hen zooveel mogelijk te rangschikken naar hun geestelijken inhoud
en bedoelingen. Wij hopen daardoor voor de lezers de ‘herkenning’ gemakkelijker
te maken van de lectuur, die zij begeeren, al zouden wij hun daarnaast nooit willen
afraden ook eens buiten hun ‘voorkeur’ te gaan. Naar wij meenen zal een dergelijk
summier overzicht zijn nut kunnen hebben, nu onder de huidige omstandigheden het
voor den normalen lezer vrijwel onmogelijk is de literaire productie ‘bij te houden’.
**
Wanneer wij de wegen der romantiek bewandelen, ligt het voor de hand, dat wij het
eerst stilstaan bij Arthur van Schendel. Zijn werk, dat met de jaren aan soberheid en
diepte heeft gewonnen, beeldt de romantische levensvizie op klassieke wijze uit.
Vroeger bestond er bij dezen grooten schrijver wel eens de neiging zich in het louter
aesthetische te verliezen, doch sinds ‘Het fregatschip Johanna Maria’, waarvan in
1934 een vierde druk verscheen, mogen wij dit gevaar als geweken beschouwen.
‘Herinneringen van een dommen jongen,’ waarmee Van Schendel in het afgeloopen
jaar onze letterkunde verrijkte, is een zeer merkwaardig boek. Het is geen roman,
maar een verzameling fabels, die van groote menschenkennis en milde levenswijsheid
getuigen.
Wie Van Schendel pas sedert ‘Het fregatschip Johanna Maria’ leest, raden wij
aan ook eens kennis te maken met het ouder werk van dezen auteur. Een uitstekende
gelegenheid bestaat daartoe door het verschijnen van een, met houtsneden van Jan
Poortenaar verluchten, herdruk van ‘De schoone jacht en andere verhalen’, welk
boek o.a. proza uit de jaren 1897-1906 bevat.
Op een ander plan staat de roman-trilogie van Johan Fabricius, waarvan, vertraagd
en daarom in spanning verbeid, het derde deel ‘De dans om de galg’ het licht zag.
Hier is een geboren verteller aan het woord, ten gevolge van den aard van
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ons volk, dat zuinig met woorden is, een groote zeldzaamheid in onze letteren, die
echter door de lezers, het dient tot hun eer gezegd, ten volle wordt geapprecieerd.
Onmiddellijk naast dit werk moet een andere roman-trilogie worden genoemd,
waarvan in het afgeloopen jaar het eerste deel (‘De kleine Madonna’) en het tweede
deel (‘Het bronzen spiegelbeeld’) verscheen. Zij is geschreven door den
Amerikaanschen schrijver Hervey Allen en door mevrouw J. Hedley-Roggeveen zoo
uitnemend in het Nederlandsch vertaald, dat dit hier afzonderlijk dient te worden
vermeld. Zoowel de trilogie van Johan Fabricius als die van Hervey Allen speelt in
zuidelijke streken en in een voorbijgeganen tijd en doet alleen reeds hierdoor bij ons,
Noorderlingen, het romantisch verlangen ontwaken, dat aan nevel en regen, zorgen
en moeilijkheden op de vlucht der schoone verbeelding ontstijgt en ons de
noodzakelijke verpoozing schenkt in een dikwijls harde en beklemmende
werkelijkheid. Daarbij is het voortreffelijke in Fabricius' en Allen's werk, dat het
ons niet enkel verstrooiing schenkt, maar door zijn breede en soepele menschelijkheid
ons hart verrijkt.
In de genoemde boeken bruist en schuimt de romantische levensverbeelding naar
alle zijden: avonturen, intrigues, haat en liefde mengen zich tot een bont weefsel, dat
zijn patroon aan den geest van den kunstenaar ontleent en waarbij droom en
werkelijkheid onmerkbaar in elkander overgaan. Doch, zooals wij reeds in onze
inleidende beschouwingen opmerkten, er zijn ook tal van romans, waarbij de
romantische levensvizie zich op bepaalde dingen heeft geconcentreerd. Zij belicht
daar bepaalde verhoudingen sterker dan andere en zoo krijgen wij al lezende een
levensbeeld voor ons, dat in een bijzondere situatie culmineert. De meest
voorkomende van deze situaties is wel degene, die zich beweegt in het kader van de
verhouding van man en vrouw. Ja, zij is zoo algemeen voorkomend, dat men haar
vaak als het eenig onderwerp van romans meent te mogen aanmerken. Ten onrechte
evenwel. Want hoe belangrijk de erotiek ook in het leven en in zijn spiegel: de
literatuur
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is, zij is niet het eenig-belangrijke en het beteekent een verbuiging van ons
werkelijkheidsbeeld, die fatale gevolgen voor geheel ons geestelijk leven hebben
kan, indien het zoo wordt voorgesteld.
In allerlei schakeering ontmoeten wij ook in de roman-literatuur van 1934 het
erotisch probleem, waarbij wij er overigens aan herinneren willen, dat dit zeer veel
ruimer is dan de sexueele zijde van dit vraagstuk, die maar al te dikwijls met de
erotiek vereenzelvigd wordt. Ook hier vindt dan echter een gevaarlijke verbuiging
van ons werkelijkheidsbeeld plaats.
Als eerste noemen wij hier ‘Julie de Lespinasse’, een biografie in roman-vorm
van deze groote minnares door Siegfried van Praag. In historische omlijsting is hier
geteekend het eeuwig-tragisch beeld van de vrouw, die haar leven in haar liefde met
de noodlottige volstrektheid van haar natuur op deed gaan, zoodat zij als haar laatste
woorden schrijven kon: ‘Vaarwel mijn vriend. Als ik ooit in het leven terug zou
komen, zou ik het weer willen vullen met m'n liefde voor jou, maar mijn tijd is
om’...... Sublimeering was in dit hart niet mogelijk. Willen wij daaromtrent iets
vernemen, aangaande een vrouw, die zich op even roekeloos-grootsche wijze aan
haar liefde gaf, doch die deze liefde na een strijd op leven en dood met zich zelf
mocht transponeeren in een geestelijke sfeer, dan moeten wij het kleine, crême boekje
ter hand nemen, waarin, als getuigenis van deze innerlijke worsteling, de vijf brieven
bijeengebracht zijn, die Marianna Alcoforado aan haar ontrouwen beminde geschreven
heeft en die door Arthur van Schendel werden vertaald onder den titel ‘Minnebrieven
van een Portugeesche Non’. Dat van deze parel der wereldletterkunde een herdruk
noodig was, pleit voor den goeden smaak van ons publiek.
Zelden gebeurt het, dat door een vrouw de liefde tusschen man en vrouw tot in
haar existentieele diepten wordt gepeild. Dit is het geval met ‘Terugkeer tot Thera’
van Willy Corsari, een boek, waarin mild en zuiver door vrouwe-oogen het door-
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nig pad der erotiek wordt waargenomen. Een typische tegenhanger van dezen roman
is ‘Terugkeer tot Ina Damman’, het veel belovend debuut als romanschrijver van
den dichter S. Vestdijk. Hier is de man aan het woord, daaraan behoeft men niet te
twijfelen, en buitendien een man met een scherp en helder intellect. Het schoone en
hoopvolle van dit boek is, dat er een normatieve gerichtheid ten aanzien van de
erotische problematiek uit spreekt. Eros en idée staan hier niet langer meer, zooals
nog zoo dikwijls in onze romanliteratuur, los van elkander. De ‘Trieb’ begint weder
plaats te maken voor het ‘ideaal’.
Op een geheel andere wijze komt deze spanning tusschen ‘Trieb’ en ‘ideaal’ tot
uiting in het nieuwste boek van den jongen Deenschen schrijver Marcus Lauesen
‘Vader’, waarin de strijd beschreven wordt tusschen den ‘kunstenaar’ en den ‘vader’
in den mensch en waarin ten slotte de liefde in den zin van het Latijnsche woord
‘caritas’ triumfeert.
Georg Elert behandelt in ‘Twee vrouwen en een schip’ het oude driehoeksprobleem,
doch de sfeer van ziltheid en harden arbeid, waarin hij het plaatst, maakt het nieuw
voor ons. Wij hebben genoten van den soberen, concreten stijl van dezen schrijver,
waarin geen woord te veel staat. Het is: zooals het den zeeman past!
‘Moderne verhoudingen’, naar men het te noemen pleegt, vormen het onderwerp
van Josine Reuling's nieuwe boek ‘Intermezzo met Ernst’. Met een merkwaardige
vlotheid van geest, doch zonder de zucht tot pikanterie, die meestal een bepaalde
‘tint’ aan dergelijke gevallen geeft - iets wat overigens meer aan de burgerlijke
mentaliteit van de auteurs in kwestie te wijten is dan aan de zaak zelf, die, hoe men
er ook over denken moge, nu eenmaal geen ‘uitzonderlijke’ werkelijkheid meer is
-, heeft de schrijfster ons een brok ‘modern leven’ in beeld gebracht, dat velen
ontroeren zal, niet het minst door den teederen glans van humor, die over menige
bladzijde ligt uitgespreid. Even vlot van geest en niet minder ‘menschelijk’
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geschreven, is ‘Paradiso’, van Rie Cramer. Ik geloof, dat in een boek als dit, omdat
het zoo onbevangen geschreven is, meer opwekkende kracht ligt voor vermoeide
geesten dan in de eindelooze spelletjes bridge, waarmee wij onze ‘spleen’ er onder
trachten te houden.
Een synthetisch beeld van ‘modern leven’ geeft de zeer knappe roman van Emmy
van Lokhorst ‘De toren van Babel’. De ‘eeuwige’ strijd tusschen ouderen en jongeren
vindt in dit boek zijn weerspiegeling. Jongeren zullen op deze bladzijden vele van
hun moeilijkheden herkennen, ouderen zullen er door een beeld krijgen van de
‘moderne levenswerkelijkheid’, die hun kinderen reeds betreden hebben of straks
zullen binnengaan. En onze moralisten zullen op hun studeerkamers een ‘ach en wee’
kunnen uitroepen over de verwarringen van dezen tijd, die in dezen roman worden
blootgelegd. Ondertusschen lezen zij natuurlijk ‘Vriendinnetje’ van Carel Voorhoeve,
een onschuldig niemendalletje, dat er door de fleurige omslagteekening van Lida
von Wedell wel heel erg verleidelijk is komen uit te zien.
De naam der Schartens heeft voldoende draagkracht om hier geen extra-vermelding
noodig te maken. Hun jongste roman ‘De gave gulden’, speelt in tegenstelling met
hun vorige werken in het Nederland van den tegenwoordigen tijd. Wanneer men dit
boek naast het werk van jongeren legt, die over het zelfde onderwerp (de moderne
huwelijksverhoudingen) schreven, zal men duidelijk waarnemen, dat hier tweeërlei
levensinzicht tegenover elkaar staat. Dit blijkt misschien uit geen boek zoo duidelijk
als uit: ‘Drei-viertel Neugier’ van Adrienne Thomas, de schrijfster van den
aangrijpenden oorlogsroman ‘Kathrien wordt soldaat’, die in deze dagen van
bewapeningskoorts nog wel eens mag worden gememoreerd1). In dit verband zij hier

1) Belangrijke boeken over het oorlogsvraagstuk, die in den laatsten tijd verschenen, zijn:
Norman Angell (ontving in 1934 den Nobelprijs voor den vrede) ‘De ongeziene moordenaars’;
Beverley Nichols ‘Alarm!’; Antoine Zischka ‘De geheime oorlog om de petroleum.’
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tevens herinnerd aan den eenigen Nederlandschen oorlogsroman, die wij in onze
letterkunde bezitten: ‘In Vlaanderen heb ik gedood’ van J.G. Schoup, van welken
schrijver in het afgeloopen jaar een koloniale roman het licht zag (‘Blanke boeien’),
spelend in Belgisch Congo, die weliswaar ‘wit’ en ‘zwart’ in een zeer sterk contrast
tot elkander brengt, doch als ‘gewetenskreet’ van een blanke het lezen ten volle waard
is.
Eerst thans vermocht ons de Vlaamsche schrijver Franz de Backer in een
legendarische omhulling zijn oorlogsherinneringen te geven. ‘Longinus’ is de titel
van zijn prachtige novelle, die hij opgedragen heeft ‘aan mijn vrouw, wier liefde
zich ontfermde om mijn gemartelde menschelijkheid en me van mijn eigen
oorlogsobcessie heeft bevrijd, - en aan mijn jeugdigen zoon, de toekomst van mijn
geest en vleesch, opdat die toekomst beter zij, - en hij niet dooden zou’.
Na dit intermezzo keeren wij tot ons onderwerp terug en moeten dan, eer wij
andere terreinen verkennen, nog de volgende boeken noemen: Janet Beith: ‘Geen
tweede jeugd’; een somber, maar fascineerend boek, geschreven uit een mentaliteit,
die een volmaakte tegenstelling vormt met het bekende werk van Walter Pitkin ‘Het
leven begint met veertig’. Wie aandacht schenkt aan de antithese tusschen beide
boeken, beseft eenigermate in welk een chaos van gevoelens en denkbeelden de
hedendaagsche mensch leeft.
‘Vrouwen treden uit de schaduw’ heeft M. van de Moortel zijn roman genoemd.
Wij kunnen den aard van dit ontroerende Vlaamsche boek niet beter weergeven dan
door den auteur zelf aan het woord te laten, die in het samenvattende, laatste hoofdstuk
van den roman aldus zijn bedoelingen op schrift heeft gesteld: ‘In duizenden kamers
liggen vrouwen te slapen en al hun beslommeringen, de kleine zorgen, in hun
alledaagsheid aaneengeschakeld, en al hun drama's liggen in de plooien van hun
slaap gewikkeld... Wiske, Françoise, Bomma, Jenny, die hier in mijn nabijheid ligt,
treedt uit de schaduw en spreekt voor mij, verdedigt mij met uw aanwezigheid.
Vertoont
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u zooals gij zijt aan uw vele naamlooze zusters, opdat ieder in u iets van zich zelf
terugvindt. Met u zal ik onder haar allen zijn. Met u zullen we samen één zijn.’ Dit
universeel humanisme, dat herinnert aan de jonge Barbusse van ‘Le Feu’ en vooral
van het, zoo vaak verkeerd, begrepen ‘l'Enfer’ behoeft niet te worden beschouwd
als een individueele uiting; het kan worden verstaan als een ‘programma’ van talrijke
jongere schrijvers, die de problematiek van het analytisch psychologisme moe zijn
en er naar streven in hun werk den mensch (in plaats van als een problemen-bundel!)
als een levend wezen, staande in een werkelijke wereld, waarmee zijn lot op velerlei
wijze verknoopt is, tot uitbeelding te brengen.
Uitingen van dit streven treffen wij in 1934 dan ook bij tal van jongere schrijvers
in hun werken aan. Wij noemen ‘De gele Roos’ van den Vlaamschen romancier Lode
Zielens, een boek, dat uitmunt door de onaantastbaar-nobele wijze, waarop hier een
zeer delicaat onderwerp behandeld werd. Een groot mededogen met menschelijk
leed spreekt uit dit verhaal. Dat is ook het geval met ‘Sofie Blank’ van Jeanne van
Schaik-Willing, dat van een bijzonder fijne psychologische intuïtie getuigt.
Minder gaaf en minder diep, doch in laatste instantie toch terug te brengen tot
éénzelfde felle bewogenheid om menschelijke lotsbeschikking, is ‘Ik verwacht het
geluk’, op het oogenblik dat wij dit schrijven den jongsten roman van mevrouw Alie
van Wijhe-Smeding. Vermeldenswaardig in dit verband is mede het debuut van Peter
van Steen met ‘Ochtendnevel’, een kleine roman, die in menig opzicht verwantschap
vertoont met het werk van Zielens.1)
Wij moeten thans de aandacht vragen voor een aantal boeken, waarin de
romantische levensvizie zich concentreert op het groote objectieve
werkelijkheidsgeheel, waarin zich het

1) Hier dient tevens te worden genoemd ‘Der Kopflohn’, een roman van de uitgeweken Duitsche
schrijfster Anna Seghers, een boek, dat een objectieve schildering geeft van een
menschenleven, dat aan de botsing van tegen elkander opgejaagde politieke hartstochten ten
gronde gaat.

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

55
menschelijk leven voltrekt. Hier valt dus niet alle licht op den mensch alléén, maar
op de ‘atmospheer’, waarin hij ademt, op het volk, de stand, waarvan hij deel uitmaakt,
op den grond waarvan hij leeft. Deze ‘Blut-und-Boden’-literatuur, zooals men haar
bij onze Oostelijke buren heet - de uitdrukking wordt, voorzoover ik weet, door
tegenstanders van het aldaar heerschende régime vooral in denigreerenden zin gebruikt
-, heeft overal haar goed recht, waar, tengevolge van een langdurige individualistische
houding der auteurs, het objectief werkelijkheidsgeheel, waarin elk menschenleven
meer of minder diep geworteld staat, uit het oog verloren is. Ten onzent is dat
ongetwijfeld het geval en daarom mogen wij er ons over verheugen, dat boeken,
waarin de objectieve zijde van de werkelijkheid naar voren wordt gebracht, thans
meer en meer ingang bij ons vinden. Voorloopig zijn dit op een enkele uitzondering
na vertaalde werken, doch wij hebben geen reden om niet te verwachten, dat ook
onze eigen letterkunde voor deze dingen belangstelling zal toonen.
Wij kunnen hier noemen Oriënt-Express van A. den Doolaard als een pril begin
in deze richting, hoewel dit boek voor een groot deel op de verbeelding van de
primaire menschelijke hartstochten berust. Doch in de uitbeelding van het primitieve
en massale gevoelsleven der Balkan-bevolking breekt tevens iets door van de
objektieve ordening, die dit brandend en expressief leven beheerscht en waar zonder
het tot radicale zelf-vernietiging zou gedreven zijn. Iets dergelijks treffen wij aan in
‘De Boer zonder God’ van Jan H. Eekhout. Ook hier een doorbraak van het primitieve
en hevige leven, maar niet opgaand in een al of niet metaphysisch gefundeerd
vitalisme, doch gebonden aan den rand weliswaar der levenswerkelijkheid, door
‘God's ordonnantiën’.1) Een boek, dat

1) Iets dergelijks valt, maar dan in Katholieken zin, te constateeren in het laatste werk van Felix
Timmermans. ‘Bij de Krabbekoker.’ In dezen kleinen, kleurigen roman is Timmermans,
wiens werk den laatsten tijd een sterke inzinking vertoonde, weder op z'n best.
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deze gebondenheid in zeer schoone plastische taal in meer epischen vorm bijzonder
duidelijk vertolkt, is ‘Jonas’ van Albert Kuyle. In geestelijk zoowel als in literair
opzicht behoort deze roman van den jongen Katholieken schrijver ongetwijfeld tot
de ‘gebeurtenissen’ van dit jaar. Niet ontbreken mogen hier de namen van twee
boeken, die, zij het in eenigszins anderen geest, door een religieuze grondgedachte
gedragen worden, n.l. ‘Tarabas, ein Gast auf dieser Erde’ van Joseph Roth en ‘Joseph
Kerkhovens dritte Existenz’ van Jakob Wassermann, die beide zoowel in
oorspronkelijke uitgave als in vertaling ten onzent zijn verschenen.
Jan Veldman, die debuteerde met een zeer goeden roman ‘De steenen groeien’,
waarin de stille strijd tusschen stad en platte land beschreven wordt, gaf ons in 1934
een nieuw boek ‘De glimlach van Maria’, waarin (naar Skandinaafsch voorbeeld?)
een poging wordt gedaan om den religieuzen achtergrond van het boerenleven te
benaderen.
Van de vertalingen van buitenlandsche auteurs, waarop wij boven zinspeelden en
die ten volle geven wat ten opzichte van deze dingen onze schrijvers voor het
meerendeel nog tastend zoeken, vestigen wij in het bijzonder uw aandacht op ‘Het
leven van Arsenjew’ van den nobelprijswinnaar Iwan Boenin, dat breed en suggestief
het voormalige Russische landleven beschrijft en op ‘Het Lied der Korenvelden’ van
den onlangs overleden Hongaarschen schrijver Ferenc Morra, dat nog dieper en
rijker de ziel van den aan zijn grond gebonden mensch weet uit te beelden. Ook Hans
Fallada's nieuwste roman ‘Wij hadden eens een kind’ dient hier te worden vermeld.
Jammer, dat dit ruige, stoere boek hier en daar wel wat heel ruw van toon geworden
is in de vertaling; of het origineel evenzoo aandoet, waren wij niet in de gelegenheid
te beoordeelen. Maar men weet, dat bij vertalingen een ‘nuance’ te veel in deze of
gene richting vaak beslissend voor den indruk is, dien de lezer van een bepaalde
passage krijgt.
Twee boeken, die ieder op hunne wijze naar den aard van
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het volk, waartoe hun schrijvers behooren, een beeld geven van het naaste verleden,
waarop ‘onze werkelijkheid’ rust, boeken dus, die uittermate geschikt zijn om zich,
terugblikkend, te oriënteeren omtrent de situatie, waarin wij ons op het oogenblik
bevinden, zijn ‘Erfgenamen’ van den Hongaar Körmendi en ‘De vijf meisjes Silver’
van den Engelschen romancier Louis Golding. Met deze beide romans zijn wij min
of meer op historisch gebied gekomen en dan ligt het voor de hand de lezers even te
herinneren aan de verschijning (in een zeer goede vertaling!) van de biografie van
‘Eduard VII en zijn tijd’ van de hand van den bekenden Franschen biograaf André
Maurois. Ook in dìt buitengewoon interessante boek wordt ons het jongste verleden
helder voor oogen gesteld en wij verwonderen ons er tijdens onze lectuur over, dat
wij vaak volkomen onwetend aan zulke belangrijke en bewogen politieke
gebeurtenissen deel hebben gehad.
Een roman, die ons ver het verleden invoert, is het magistrale werk van den Deen
Nis Petersen ‘De straat der Sandalenmakers.’ Niemand late zich afschrikken door
den omvang van dit lijvige boek, dat met zijn fonkelende ironieën, die aan een
Kierkengaard doen denken tot het beste behoort van wat in den laatsten tijd aan
vertaalde romans ten onzent het licht heeft gezien. ‘Vrouwen op Jacatra’ van A. den
Hertog brengt ons - de titel zegt het reeds - ongeveer drie eeuwen het verleden in;
‘Heeren, Knechten en Vrouwen’ van Jo van Ammers-Küller speelt te Amsterdam in
de jaren 1778 tot 1815. Kelk's ‘Baccarat’ schildert het Parijsche leven in de zestiger
jaren van de vorige eeuw. Uitstekend heeft de auteur de sfeer van ietwat pikante,
luchthartige romantiek weten weer te geven, die in de Fransche hoofdstad toenmaals
‘en vogue’ was.
Er is een tijd geweest, dat het kind een belangrijke plaats onder de letterkundige
‘thema's’ innam. Met betrekking tot het afgeloopen jaar weten wij in dit opzicht
alleen te vermelden ‘De Weg naar het eind van de wereld’ van den Noorschen
schrijver Sigurd Hoel, maar dit is dan ook een zeer bijzonder
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boek, dat, niet het minst aan ouders en opvoeders, goede diensten zal kunnen bewijzen,
omdat de auteur de wereld van het kind zoo zuiver en scherp in haar eigen-aardigheid
tot uitbeelding heeft gebracht. Dan willen wij nog gaarne de aandacht vestigen op
‘Een tarwekorrel’ van den Japanschen ‘Albert Schweitzer’ Toyohiko Kagawa, een
roman van praktisch Christendom zonder eenige valsche stichtelijkheid of
sentimentaliteit. En nu wij toch in het verre Oosten vertoeven, moet hier gewezen
worden op een boek van gansch anderen aard, maar dat in zijn soort toch niet anders
dan voortreffelijk kan worden genoemd. Het is ‘Het menschelijk tekort’ van André
Malraux, onberispelijk door E. du Perron, aan wien het opgedragen werd, vertaald.
Het beschrijft n.l. den grooten opstand te Shanghai in 1927, die de schrijver zelf ter
plaatse heeft meegemaakt. Wij citeeren een samenvattend fragment uit dezen
merkwaardigen roman, dat karakteristiek is voor de ‘bittere trots’, die, als ‘menschelijk
tekort’ herkend, doch niet beleden, spreekt uit dit boek. Het is een ‘flits’ uit een
gesprek: ‘Je kent het gezegde: “Er zijn negen maanden noodig om een mensch te
maken, en één dag is genoeg om hem te dooden”. Wij hebben het geweten, zooveel
als men het weten kan, jij en ik, May, luister: er zijn niet negen maanden, er zijn
vijftig jaar noodig om een mensch te maken, vijftig jaar van opoffering, van
wilskracht, van...... van zooveel dingen! En als die mensch gemaakt is, als in hem
niets meer over is van de kindsheid, noch van den overgangstijd, als hij werkelijk
een mensch is geworden, is hij alleen nog maar goed om te sterven.’
Het citaat uit Malraux's meesterwerk, waarmede hij in 1933 den Prix Concourt
verwierf, brengt ons onwillekeurig met onze gedachten in de buurt van den dood.
En dan ligt er een boek voor ons klaar, waarin de dood in al zijn tastbaar-ontastbare
verschrikking voor ons oprijst, een machtig epos van den dood, geschreven door een
medicus, die zelf moet zijn gefolterd door het allesdoordringend geheim van den
dood. Wij bedoelen ‘De geschiedenis van een minuut’ van Herbert Kamp. ‘Daar
staan
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ze’, zegt hij van zich en zijn collega's, met hun zes-en-twintig theorieën over
schrompelnieren, hun prachtige compendia en vademecums met lijstjes over de
oorzaken van buikpijn, van braken, van niet kunnen urineeren. Lijstjes, zoo volledig,
dat niets over het hoofd kan worden gezien. Maar de Dood sluipt binnen en weet
toch zijn slachtoffers te grijpen, maakt misschien misbruik van een drukfout.’ Een
boeiend, een verschrikkelijk, en toch ten laatste een barmhartig boek. ‘Ik weet 't wel’,
zegt de schrijver in zijn nawoord, ‘de meeste menschen zullen mij niet willen
begrijpen’, maar het wil mij toch voorkomen, dat al is dit geen werk, waar iedereen
zich aan wagen zal, er toch meerderen zullen zijn dan de auteur blijkt te vermoeden,
die, heengaande door dit dal des doods, met den schrijver gelooven in den helderen
Opgang van het Licht.
Vele mysteriën grenzen aan het mysterie van den dood; over eenige daarvan, die
in het bijzonder betrekking hebben op bepaalde transformaties der stof, schreef Dr.
W. van Bemmelen, zijn ‘Nachten met Hulè’. Hij gaf zijn boek het volgende motto
mee, dat den geest, dien deze fantastische vertellingen uitstralen, zeer goed typeert:
‘Hij die achter de verbeeldingen der menschen een volstrekte waarheid zoekt, zal
bedrogen uitkomen; maar hem, die een waarheid in die verbeeldingen legt, zal winst
ten deel vallen, want de bloemen der schoonheid zal hij mogen plukken.’
Ook de schoone bloei der legenden mondt in het verborgene uit. Op den weg der
romantiek, zooals wij die aanduidden in de inleiding tot ons artikel, kunnen wij
daaraan stellig niet voorbijgaan.
Carel Voorhoeve verzamelde onder den titel ‘Legenden van Holland's kust’ een
aantal legenden, die zich afspelen in de kuststreek tusschen de mondingen van de
Maas en de oude Rijn. De oude verhalen zijn met gratie en literair op zeer
bevredigende wijze verhaald. J.R.W. en M. Sinninghe schonken ons in de bekende
reeks Mythen en Legenden een kloek ‘Zeeuwsch Sagenboek’, door N.J.B. Bulder
met een achttal
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fraaie houtsneden verlucht. Terecht wordt dit boek een kostelijk bezit genoemd voor
iederen Zeeuw, die hecht aan de geschiedenis en de overleveringen van zijn gewest,
en voor elken Nederlander, die van oude volksverhalen en volksphantasieën houdt.
Anton Coolen verrastte ons in 1934 met een legendenboek van buitengewone
kwaliteiten, dat hij ‘Zegen der goedheid’ noemde. Reeds de titel zegt het, dat dit
werk op de positieve zijden des levens den nadruk legt. Te midden van veel sombere
en ontmoedigende lectuur van een verdoold en ontmoedigd geslacht doet het weldadig
aan deze verhalen te lezen, die de vreugde van een kinderlijk geloof overbrengen op
den lezer.
Vreugde schenkt ons ook de door Victor de Meyere te boek gestelde ‘Vlaamsche
Vertelselschat’, geestig geïllustreerd door Victor Stuyvaert. Het voor ons liggende
vierde deel bevat dieren- en plantensprookjes, waarmee men zich kostelijk amuseeren
zal. Het tintelt en sprankelt er van den echten gezonden Vlaamschen volkshumor,
die nimmer zonder een ‘bodem’ van wijsheid is. Een even kostelijk boekje is
‘Negerwoordkunst’, bijeenverzameld door prof. dr. A. Burssens. Het bevat een groot
aantal negersprookjes, opgeteekend in Belgisch Kongo en in Rwanda-Oeroendi. Men
zal versteld staan over de plastische fantasie eigen aan dit natuurvolk, waarbij ‘de
giftige producten van de esteten’, gelijk de hooggeleerde verzamelaar het niet
ganschelijk ten onrechte uitdrukt, het in den regel deerlijk zullen moeten afleggen.
Gelukkig, dat wij in West-Europa ook nog een Virgilius, een Dante en een
Shakespeare hebben! Dan worde in dit verband nog genoemd een alleraardigst
bundeltje dierenfabels van Manfred Kyber met zes zeer geslaagde platen in
kleurendruk van Else Wenz-Viëtor: ‘Als dieren spreken’. Ironie, soms even neigend
naar sarcasme (maar spoedig breekt de zon van den humor door de wolken!), etst
groote en kleine menschelijke ondeugden scherp op het blanke veld onzer aandacht.
De animale vormen, waarin de beelden één voor één gegoten zijn, doet hen
onvergetelijk zijn.
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Vervolgens nog een drietal boeken, waarin de humor over de levensschaduwen
zegeviert. En als eerste daarvan Marianne Philips' ‘Bruiloft in Europa’. Als wij nog
maar gevoel hadden voor den echten, louteren en louterenden humor, dan zou dit
boek wegvliegen moeten uit de magazijnen van uitgever en boekverkoopers! Want
hoe prachtig heeft de schrijfster hier in één dag levens den ganschen rijkdom van het
menschelijk bestaan tezamen gevat, zóó...... alsof het een schuimend ‘niets’ was,
terwijl het ondanks onze moderne luidruchtigheid toch eigenlijk...... ‘alles’ is. Een
gouden bruiloft in het Weenen van 1933. ‘Dus van vóór de revolutie!’ laat de
schrijfster ons teleurgesteld opmerken. En zij wijst ons terecht: ‘Inderdaad - maar
ook die is niet voor de eeuwigheid.’ En daarin heeft zij, naar het ons voorkomt,
schoon gelijk.
Dan ‘De kleine Parade’ van Henriëtte van Eyk, een uitnemend geneesmiddel voor
stoffige hersens en verroeste denkscharnieren. ‘Prinzipiën-reiter’ mogen hun geluk
beproeven in een toernooi met deze schrijfster, maar ik vrees, dat haar snelle, lenige
pen hen spoedig uit het zadel zal wippen. En als laatste ‘Jan Klaassen en zijn
Narrenvolk’ door Mie Schuddebol, kennelijk een pseudoniem en, naar men zegt, nog
wel van een ‘bekend schrijver’. Jac. A. Hazelaar zorgde voor geestige illustraties
van dit dwaas verhaal, dat menigeen vermaken zal. De humor, die in dit boek tot
uiting komt, is van een andere kwaliteit dan die wij aantreffen in het werk van
Marianne Philips, doch hij heeft in het geheel van ons leven zeker ook zijn
rechtmatige plaats.
Wij besluiten, naar het behoort, met een ‘toekomst’-roman! Een grimmig motto
van Nicolas Berdiaeff, waarin gewaarschuwd wordt tegen de demonische macht der
utopieën, gaat vooraf aan dit boek. Het is ‘Het soma-paradijs’ van Aldous Huxley
(oorspr. titel ‘Brave new world’), dat ons een dikwijls zeer navrante parodie geeft
van den ‘heilsstaat’, dien wij tegemoet gaan. ‘Moderne’ denkbeelden en verlangens
worden door den schrijver onbarmhartig consequent ad absurdum gevoerd.
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Het is geen boek, dat men onvolwassenen in handen moet geven; maar als een
afschrikwekkend voorbeeld van hetgeen ons te wachten staat, indien de verzakelijking
van alle levenswaarden in de toekomst haar beslag mocht krijgen, kan het uitstekende
diensten bewijzen in een tijd, die zoo roekeloosonverschillig staat tegenover haar
‘oude’ cultuur als de onze. Misschien dat dit apocalyptisch beeld van de maatschappij
der toekomst, waarin Ford als een godheid verheerlijkt wordt, sommigen onzer
utopisten tot bezinning brengt. Dat ons dit werk in een verminkte vertaling wordt
aangeboden, betreuren wij.
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Katholieke perspectieven
door Anton van Duinkerken
De vooruitzichten der katholieke letterkunde in Nederland, meer bijzonder in
Rijks-Nederland, zijn voornamelijk gunstig, omdat er een zoo wijden terugblik valt
te slaan op de Katholieke Nederlandsche letterkunde, m.a.w. omdat er een katholieke
literaire traditie bestaat, die ten nauwste samenhangt met de katholieke
gemoedstraditie bij een belangrijk deel der Nederlandsche bevolking. De waarde
van zulk een traditie blijft altijd groot, ook al erkent men, dat elke traditie het gevaar
inhoudt, naar verstarring en zelfverzekerdheid te leiden.
Merkwaardig is echter, dat de tegenwoordige literatuur, door katholieke schrijvers
voortgebracht, in de laatste jaren herhaaldelijk beoordeeld is als te weinig katholiek.
Dit oordeel kwam niet, naar men zou denken, van katholieke autoriteiten, het werd
uitgesproken door critici als P.N. van Eyck, Menno ter Braak, Anthonie Donker, Mr.
M. Nijhof en het heeft ons altijd eenigermate verbaasd, dat deze beoordeelaars ons
werk in het algemeen graag wat sterker doortrokken zouden zien van den katholieken
geest. Is dit verlangen naar wat men bij uitstek katholiek acht, nl. een zekere
middeleeuwsche naïeveteit, het zuiverst weer te vinden in de beste poëzie van den
Limburgschen pater Jac. Schreurs, niet het gevolg van een romantische, in ieder
geval weinig realistische verhouding tot de katholieke beginselen? Men bewondert
hun gulle uitstraling in het alledaagsche leven der Zuiderprovincies hooger dan hun
innerlijke, richtende beteekenis, die men gewoonlijk vereenzelvigt met een min of
meer machtswellustig streven naar kerkelijke expansie. Het goede, naïeve,
aantrekkelijke katholicisme van de vrome primitieven, het extatische, wereldvreemde,
maar dóór en dóór poëtische katholicisme der dertiende eeuwsche mystieken werft
lichter de sympathie dan een katholicisme, hetwelk zich in de hedendaagsche wereld
manifesteert als een sterke, gevestigde overtuiging. Dit is begrijpelijk, maar het
verklaart wel eenigszins wat men bedoelt, wanneer men de
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boeken van Anton Coolen, van Jan Engelman, van Albert Kuyle, van Gerard
Walschap, van ieder op zijn beurt ‘niet katholiek genoeg’ vindt.
‘Apologetisch, niet mystisch’, zegt Dirk Coster, wanneer hij de houding van den
hedendaagschen katholiek omschrijft en hij heeft zeker niet heelemaal ongelijk, maar
‘apologetisch, niet mystisch’ was ook menig middeleeuwsch geschrift, dat zijn
bestaansrecht bewees, ‘apologetisch, niet mystisch’ is ook menig modern
temperament, hetwelk niets met den katholieken godsdienst uitstaande heeft of ook
maar zoekt te hebben. ‘Apologetisch, niet mystisch’ is Menno ter Braak, is menige
critische geest, is misschien ieder karakter, dat zich vormen moest onder den
betrekkelijken druk van catastrophale omstandigheden. Niet mystisch zijn de
godsdienst-polemieken der zestiende eeuw. Maar iets van de mystische traditie begint
weer te bloeien in den gloed van Vondel's vers en wanneer hij, kort voor zijn dood,
de uitvaart van Agnes Block bezingt, schijnt hij vervuld van de hoogste mystische
vervoeringen zijner eeuw: de zeldzame, doch daardoor ook zooveel pakkender stilten
in de levensluide barok van den Antwerpschen Rubens, de zeldzame, doch
aangrijpende oogenblikken, waarop voor den Amsterdamschen Rembrandt alle
knellende problematiek zich opklaart tot de kinderlijke helderheid van het land der
zaligen. ‘Apologetisch, niet mystisch’ is de katholieke letterkunde van de negentiende
eeuw, maar daar staan strofen in de gedichten van Jozef Alberdingk Thijm, daar zijn
trillingen in diens proza, waar het mystische doordringt door het
verstandelijk-betoogende als licht door wolken en gij ruikt de geuren van den hemel,
wanneer gij deze strofen -, deze alinea's leest.
Strijdbaar daarentegen en didactisch is veel katholieke literatuur sedert de
Hervorming geweest; die robuste strijdbaarheid, die religieuze, maar toch humane
didactiek vindt bij het huidige geslacht, dat, levend op zijn gevoel, te uitsluitend
lyrisch aangelegd is, wellicht onvoldoende waardeering.
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Bij alle schrijvers van onze dagen, ook bij de katholieke, ziet men overmatig veel
lyriek en overmatig veel kritiek, die de tegenpool van het lyrische levensgevoel is,
n.l. de uitdrukking der ontstemde gevoelens van den ontgoochelden lyricus. Het
epische zelfs is tegenwoordig hoofdzakelijk critisch. Verhalende gedichten heeten
evenzeer uit den tijd als bezielende redevoeringen. De helden der moderne verhalen
zijn bijna zonder uitzondering lieden met een lyrisch temperament, door zucht naar
avontuur of door afkeer van de moderne maatschappelijke toestanden tot hun
eenzelvige, doorgaans ondoelmatige, maar altijd sterk-‘persoonlijke’ daden en
overwegingen aangedreven. Het romantische heldendom van de
puberteits-verheerlijking en van den vitaliteits-cultus is naar het wezen een loutere
gevoelsheroïek. Het is niet dat ware heldendom, waarmede de mensch ook in de
zwaarste omstandigheden zijn verantwoordelijkheid draagt zonder van wijken te
weten.
Toch heeft de moderne katholieke letterkunde, en ongetwijfeld dankt zij dit aan
de katholieke traditie, eenige helden geschapen, wier heroïek niet besmet is door het
valsche pathos van een onverantwoord vitalisme. Ik denk aan De Moeder in den
gelijknamigen roman van Marie Koenen, aan Mechtild de Begijn, zooals M. Molenaar
M.S.C. haar schilderde, aan Pastoor Vogels in de twee romans Kinderen van ons
Volk en De Schoone Voleinding door Anton Coolen, aan de moeder van het
arbeidersgezin uit Harten en Brood van Albert Kuyle, aan kapitein Jas uit Een
Stoombootje in de Mist van Herman de Man. De kennismaking met het leven en de
lotsaanvaarding van deze romanfiguren uit de nieuwere katholieke letterkunde richt
het gemoed van den lezer naar de traditie, ofschoon hij bij al deze boeken sterk den
indruk ondergaan zal, dat hij te maken heeft met werk uit de twintigste eeuw. Want
traditionaliteit is niet hetzelfde als ouderwetschheid. Het is daarentegen de
voortdurende vernieuwing door elke generatie van die wezenstrekken, welke erfelijk
zijn van geslacht op geslacht. De toekomst der katholieke letterkunde in Nederland
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is m.i. vooral afhankelijk van de epische kracht, die de schrijvers ontwikkelen kunnen.
Juist nu het vaderlandsche zelfbewustzijn van den Nederlandschen mensch herleeft,
nu het besef meteen groeit, dat de Nederlandsche cultuur zich dieper in het verleden
uitstrekt dan tot de gebeurtenissen in het Holland der stadhouders, ligt er voor de
katholieke epiek een groote kans open. Wij hebben den ouden Thijm gehad en de
populaire schrijvers, die medewerkten aan zijn ‘Volksalmanak’, wij hebben de
ouderwetsche verhalen verslonden, aan de vroegere jaargangen van de ‘Katholieke
Illustratie’ bijgedragen door Ballings en Van der Lans, wij hebben echter den
historischen romanticus gemist, die de groote katholieke figuren uit het nationale
verleden met hun tijd en hun heldenmoed voor ons opriep in een grootschen, epischen
stijl van minstens dezelfde verbeeldingskracht als de langdradige, maar mergrijke
boeken van Mevrouw Bosboom-Toussaint.
Het huidige geslacht van katholieke schrijvers is niet historisch aangelegd. Het
gaat op in de moderniteit. Het lijdt zelfs nog eenigermate aan de ‘indigestion de l'auto
et de l'avion’, die onze cultuur-periode kenmerkt. Ook hierin komt het met zijn
tijdgenooten overeen. Maar daar is een groote menigte van jonge wetenschappelijke
menschen werkzaam in Noord- en Zuid-Nederland, die den arbeid verrichten van
schatgravers. Jaarlijks verschijnen er waardevolle studies over het katholieke verleden.
Het kan niet anders of deze boeken zullen op den duur de literatoren bezielen, en
dan mogen wij menschelijkerwijze dien opbloei der katholieke en nationale epiek
verwachten, waarvan Thijm en Nuyens de baanbrekers waren, maar die bij de huidige
literatoren, met uitzondering van Marie Koenen, te weinig begeestering wekt.
De poëzie van het katholieke verleden laat zijn invloed reeds eenigermate gelden;
droeg Pater Jac. Schreurs zijn bundel Nis en Nimbus op aan de nagedachtenis van
Joannes Stalpart van der Wiele, van wien hij nochtans een volkomen oorspronkelijk
volgeling blijkt, in de lyriek van Jan Engel-
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man bemerkt men herhaaldelijk een onmiskenbare verheldering, gevolg van zijn
toenadering tot den middeleeuwschen stijl en geest.
Het katholieke karakter der moderne katholieke literatuur mag in het algemeen
duidelijk blijken, toch is het wel verklaarbaar, waarom het zoo weinig
aantrekkingskracht uitoefent op verscheidene moderne beoordeelaars. In de 19e eeuw
leefden de groote katholieke schrijvers Joachim le Sage ten Broek, Cornelius Broere,
Jozef Alberdingk Thijm, Dr. H.J.M.A. Schaepman in een cultureel isolement, dat
geleidelijk afnam, en dat in onze dagen vrijwel denkbeeldig is geworden. De
toenadering tusschen katholieke en onafhankelijke literatoren is grooter dan zij sedert
Vondel's dagen ooit was. De belangstelling voor typisch katholieke motieven kan
men aflezen uit veel moderne poëzie van geenszins katholieke dichters. Elk modern
mensch symphatiseert met katholieke figuren als Hadewych, Sint Franciscus van
Assisi, Sinte Teresia van Avila, die een ruime halve eeuw geleden nog voor
geëxalteerde geesten golden. De erkenning, dat Vondel's dichterlijke grootschheid
samenhangt met zijn katholieke ordesconcept, behoeft niet te worden afgedwongen;
Albert Verwey was de eerste van vele andersdenkende critici, die van dit Thijmsche
inzicht getuigde. De Zuidelijke barok, een typisch katholieke reactie op den witkwast
der Noord-Europeesche reformatoren, herleeft in de belangstelling van volmaakt
neutrale kunst-historici. Zelfs het inzicht, dat de scholastische wijsbegeerte niet een
dood stelsel van denkvormen was, maar dat zij het behoud van het christelijk
humanisme in Europa beteekende, wint na de belangwekkende bijdrage van Prof.
Nordström aan ‘Norstedts Världshistoria’ zienderoogen terrein bij intellectueelen,
die objectief genoeg zijn om niet a priori het klassiek-katholieke te beschouwen als
minderwaardig. Te pleiten voor de erkenning van Dante's dichterlijke wereldvizie
zou in onze dagen belachelijk zijn; geen mensch van smaak of hij erkent haar. Het
schoone wordt, ook in de oorspronke-
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lijk protestantsche landen, niet meer geweerd, omdat het Roomsch-van-origine is.
Door deze belangrijke tegemoetkoming is voor de katholieke letterkundigen een
bijzondere situatie ontstaan, waaraan zij zich ten minste in Nederland niet onmiddellijk
konden aanpassen. Zij hadden, in den omgang met niet-katholieken, een natuurlijke
en verklaarbare schuchterheid te beheerschen, welke licht in haar tegendeel kon
overslaan. Zij moesten beginnen te beseffen, dat hun woord niet alleen klonk, zooals
het eeuwen lang gedaan had, voor de kleine schare der gelijkgestemden, maar voor
de geheele natie. Geen verstandig hedendaagsch Nederlander verzuimt Coolen te
lezen, omdat hij van huis uit en in iederen vezel van zijn wezen Roomsch is, maar
Coolen zijnerzijds heeft ook voldoende goeden smaak om te begrijpen, dat de romans,
welke hij schrijft, geenszins te dienen hebben als propagandamiddelen zijner
godsdienstige overtuiging, die daarenboven zulken steun niet behoeft.
Bevrijd uit het isolement, dat hem uitsluitend geloofsgenooten tot publiek gunde,
begint de katholieke schrijver een natuurlijken stijl te vinden, waarin hij zijn
godsdienst evenmin verloochent als opzettelijk propageert. Deze stijl vloeit voort uit
den katholieken levensstijl en is ook dàn nog katholiek, wanneer het onderwerp
volkomen neutraal is.
Nog op dit oogenblik is het aantal katholieke auteurs te groot, die, naar de
scherpzinnige opmerking van den betreurden Willem Nieuwenhuis, ‘verschrikkelijk
veel weten te praten over 's menschen verhouding tot God, maar nauwelijks een
leesbaar stukje journalistiek kunnen schrijven over de juffrouw, wier parapluie
ten-binnenste-buiten waaide.’ Die eenzijdigheid van het voorstellingsvermogen,
kenmerk van geïsoleerden, vermindert allengs ten gunste eener natuurlijker en
levendiger ontplooiïng van den stijl.
Een nadeelig gevolg echter van de grooter geestelijke bewegingsvrijheid, welke
de katholieke letterkunde geniet, en van de snelle toename-in-aantal der katholieke
literatoren is de
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onderlinge oneenigheid, die hen in de rustige vervulling hunner nationale cultuurtaak
belemmert. Hun onwennigheid blijkt nog uit de al te kinderachtige gretigheid,
waarmede zij elkander verketteren, uitmaken voor openbare zondaars en onheusch
bejegenen ten aanschouwe van een liefst zoo groot mogelijk publiek.
Dit euvel kenmerkt helaas niet slechts de literatoren. Kort voor den wereldoorlog
waren het de katholieke theologen, die onderling krakeelden, kort na den oorlog
waren het de wetenschapsmenschen en het blijft een hinderlijk gevoel, dat de
luidruchtigste namen in de spellingsdebatten om het compromis van minister Marchant
de namen van katholieke geleerden, hoogleeraren zelfs, moesten zijn. Een
schandaaltjes-literatuur, waarvoor Aretino zijn neus zou hebben opgehaald, en die
vergaat met haar ontstaanstijd, is altijd voortgekomen uit de historische Roomsche
ruzies. Men denke aan de pamfletten uit den Jansenisten-strijd van het begin der
achttiende eeuw, een onfrissche verzameling geesteloos of kleingeestig scheldproza
en schimpgerijmel, die haar weerga zoekt! Dat dogmatische eensgezindheid geen
overeenstemming der gevoelens verzekert, is een zegen voor de kunst, maar dat dit
gebrek aan overeenstemming zich manifesteert in uitzichtlooze krakeelen, vernedert
den geest. Deze kwaal zal moeten slijten......
Ontwikkelt zich het Katholieke levensgevoel in verdraagzame zelfstandigheid tot
een sterk zelfbesef, vrij van onhebbelijke zelfverzekerdheid, zoo zal de vaderlandsche
beschaving hierdoor alleen gediend zijn. Het apologetische zal dan vanzelf, zonder
geheel te verdwijnen, meer ruimte gunnen aan het mystische, het didactische zal
plaats maken voor het epische en het lyrische, de toon der apologie zal zich
verhelderen tot den toon van het beschaafde gesprek, de Roomsche ruzie, niet langer
opgeblazen, zal verschrompelen tot een redelijk verantwoord meeningsverschil. Uit
een traditie, die teruggaat tot het diepste verleden der Nederlandsche kunst, zal dan
een schoonheid opbloeien, die, volkomen modern, volkomen
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Nederlandsch, aan de godsdienstig-katholieke inspiratie rustig, eenvoudig en
deemoedig gehoorzaamt.

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
ANTON VAN DUINKERKEN, schuilnaam van W.J.M.A. ASSELBERGS, werd
geboren te Bergen op Zoom, 2 Jan. 1903; hij is thans redacteur van het dagblad ‘De
Tijd’ te Amsterdam.
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Wereldorgel (1932). Een nieuwe bundel is in voorbereiding.
Essays: Verdediging van Carnaval (1928), Hedendaagse ketterijen (1929),
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Contra-Reformatie (1933), Twintig Tijdgenooten (1934).
Medewerking aan De Gids (als redacteur), De Gemeenschap (als redacteur),
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De radio en de literatuur
door Dr. P.H. Ritter Jr.
Wie een verhandeling wil schrijven over de radio en de literatuur, moet niet beginnen
bij de literatuur, maar bij de radio. De radio is nu meer dan tien jaar geplaatst in het
midden van ons dagelijks leven, maar in vergelijking met de andere instrumenten
van gedachten- en gevoels-bemiddeling is zij nog een zeer jong orgaan.
Alvorens wij met de inhoud van een levensuiting bezig zijn, moeten wij ons
rekenschap geven van de verhoudingen en omstandigheden, waaronder die inhoud
ons wordt kenbaar gemaakt. - Neemt U een zelfde melodie, die tot Uw oor komt als
klavierstuk, als viool-solo, als zangwijze. Die ene melodie splitst zich in drie
volkomen ongelijksoortige belevingen.
Deze waarheid geldt ook voor het gesproken woord. - U kunt een bepaald
onderwerp behandelen als preek, als wetenschappelijk vertoog, als letterkundige
openbaring, als gemoedelijk praatje. De inhoud van al deze werkstukken kan dezelfde
zijn, maar de resultaten bij den hoorder zijn waarschijnlijk essentieel verschillend.
De radiospreker heeft zich af te vragen, eer hij zijn lippen voor het witte blokje
brengt: wat doèt mijn woord in de huiskamer? Welk effect ligt daar voor de hand?
Met het te verwachten effect, het natuurlijk effect, heeft hij in de eerste plaats te
rekenen, want hij wenst zoveel mogelijk toestellen, die open blijven. Voor den spreker
is de natuurlijke dispositie van den algemenen luisteraar eerder een belemmering
dan eene handreiking. Hij heeft met zijn luisteraar te kampen, terwijl de
toonkunstenaar zijn onzichtbaren toehoorder bereid vindt, en de muzikant in hem
zijn bondgenoot begroet.
Het effect ener redevoering is een dispositie, die aan des luisteraars dispositie is
tegengesteld. Want iedere rhetorica eist sfeer; de sfeer, die door het gebaar wordt
opgeroepen, de sfeer, die door zwijgend oponthoud en verschillen in geluidskracht
wordt verwekt. Een rede is iets, dat moeilijk wordt
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ingeschakeld, is een menselijke uiting die gesteld is op haar autonomie.
Nu is de radio geenszins het instrument der levensafzonderlijkheid maar,
integendeel, het instrument, waarvan de uitingen met het leven willekeurig
samenvloeien. Men mag niet vergeten, dat wij de radio ‘aanzetten’, zoals wij de
waterkraan opendraaien of het elektrisch licht te voorschijn knippen.
Radio-uitzendingen vallen binnen in een stemming van onverschilligheid, en, willen
ze slagen, dan moeten zij haar resultaat bereiken door wat ze zijn en wat ze doen; de
voorbereiding, die een integrerend bestanddeel is van de kunst van het gesproken
woord, ontbreekt.
Daar staat de man, die tot taak heeft de mensen voor het boek belangstelling in te
boezemen bij het witte blokje. Hoe zal hij komen tot de harten der ongeziene menigte?
Hij kan maar twee dingen doen: hij kan een praatje houden, hij kan een literaire
verslaggever zijn van het geestelijk voetbalspel der laatstverschenen boeken, hij kan
door de mikrofoon met de mensen praten zoals ze praten met elkaar; òf hij kan
proberen de luisteraars te veroveren zoals de toonkunstenaar hen verovert, de macht
van zijn woord dwingt de toevallig luisterende huiskamerbevolking tot stilte. Om
het ànders te zeggen: hij kan het populair effect nastreven, òf wel het artistiek effect.
Hij kan de concurrent worden van de Jazz, òf van het Concertgebouw. Maar hij moet
zijn wetenschappelijkaesthetische beschouwingen tot een minimum beperken. En
analyseren mag hij zo goed als nooit. Want de radio is een synthetisch instrument.
Over de gemoedelijke methode zal ik niet veel schrijven. Er zijn radio-redenaars
die haar uitnemend verstaan. Zij is de aangewezene, wanneer een reeks van
nieuw-verschenen boeken tot de kennis van de luisteraars moet worden gebracht,
zonder dat de redenaar te diepzinnig zich met hun inhoud bemoeit. De artistieke
methode eist een iets uitvoeriger beschouwing. Op andere wijze bereikt men artistieke
resultaten voor de
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radio dan voor een zaal. De natuurlijke voorwaarden, die aanwezig zijn wijzen de
weg naar de middelen die moeten worden aangewend, om het succes van het woord
te verzekeren. Men moet bij iedere kunst, om te slagen, alleen maar het karakter
bestuderen van de materie, waarmee men werkt. In een zaal werkt men met de ruimte,
waarin de spreker op bescheiden wijze heeft toneel te spelen, en met de kansen van
geluids-schakering, waartoe de akoustiek gelegenheid biedt. De materie van het
gesproken woord voor de radio is: de duidelijke dictie en de klemtoon van woord en
volzin, die hij verzorgen moet. Het artistiek effect van het gesproken woord voor de
radio is gebaseerd op de duidelijkheid.
**
De aantekeningen over de wijze waarop men een redevoering over een boek voor
de radio moet houden, van welke de lezer thans heeft kennis genomen, staan in nauw
verband tot mijn onderwerp. Want hoè men een boek brengt aan de luisteraars is
eigenlijk de belangrijkste vraag van de verhouding tussen radio en literatuur. Maar
er zijn vragen van andere aard, die ik niet over het hoofd mag zien. Daarvan is de
voornaamste: Kan de mikrofoon de literaire Oceaan verzwelgen, die uit de ontelbare
bronnenreeks der Nederlandse uitgeversmaatschappijen welt? Neen, dat kan het arme
beest niet. Er zijn buitengewoon veel boeken, en er zijn buitengewoon weinig
boeken-uren. Er zijn concurrerende omroepverenigingen, waardoor het onmogelijk
wordt in gezamenlijk beraad de boekenovervloed over de verschillende mikrofonen
te verdelen. Wilde men aan het boek recht doen wedervaren, dan zouden de
radio-boekbesprekingen moeten worden vertienvoudigd.
Aan wie de schuld, dat het zo vruchtbare ras van de boeken, zijn ether-holen in
onvoldoende mate vindt? Aan de Omroep-Directies? Neen, aan U, publiek.
Mijn collega's van andere omroepen en ik, wij klagen er allerminst over, dat er te
weinig belangstelling is voor ons
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werk. Integendeel, wij zijn verheugd over vele blijken van medeleven bij de
luisteraars. Maar de grens van ons domein valt samen met de grens der literaire
belangstelling. Een Staatsomroep zou op dictatoriale wijze kunnen rantsoeneren, zou
kunnen dwingen tot luisteren naar literaire vertogen, door die vertogen te
vermeerderen ten koste van andere uitzendingen. Ik laat in het midden of dat een
juist beleid zou zijn, maar ik stel vast, dat iedere particuliere omroep-directie rekening
moet houden met wat haar publiek wil. En het Nederlandse publiek reikt vooralsnog
de kroon aan de amusementsmuziek en het voetbalverslag.
Kameraden der andere omroepen, aan wie, gelijk aan mij bij de A.V.R.O., de zorg
is toevertrouwd van de literaire rubriek, laat ons te zamen hard werken om de wijzer
van het registreertoestel der publieke voorkeur zich ietwat te doen afwenden van de
Jazz en ietwat te doen toebuigen naar de literatuur. De strijkjes en de omroep-orkesten
vervullen een behoefte, wij vervullen een roeping. Wij hebben ons bezig te houden
met de enige geoorloofde annexatie, de inlijving van amusements-begerigen bij de
cultuurbegerigen. Wij hebben het veld der literaire belangstelling uit te breiden. Wij
hebben er voor te zorgen, dat de mensen meer geestelijk leven willen en minder
amusementsmuziek.
De vraag is: hoe doen wij dat? Moeten wij veel, veel, veel vertellen, moeten wij
onze boekenhalve-uren het karakter geven van gesproken katalogi? Of moeten wij
een enkele maal wanneer, in het voor- en najaar de boekenproductie op haar kookpunt
is, een gezellig overzicht geven van het belangrijkste, maar verder zoveel mogelijk
ieder halfuur van de weinige die ons ter beschikking staan, wijden aan een afzonderlijk
boek? Ik ben voor het laatste. Ik geloof, dat de intensiteit en grondigheid, waarmee
een bepaald boek voor de mikrofoon behandeld wordt, niet alleen dàt boek, maar de
lectuur in het algemeen ten goede komt. Bij de keuze der boeken voel ik voor ene
verscheidenheid, die elk type van literatuur zijn recht
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geeft. En ik zou, sprekend voor een zo geaccentueerd populair en populariserend
instituut als de omroep is, in geen geval enig boek willen verzuimen, dat de algemene
belangstelling heeft, ook al behoud ik mij voor, aan die algemene belangstelling
kritisch tegemoet te treden.
Nog ééne vraag moet hier worden aangetoetst. Van een radiospreker, die veel
aandacht besteedt aan de voordracht, zegt men: ‘de man hemelt op’, omdat de
luisteraars zich laten wiegen op zijn stem, en daardoor geen oor hebben voor de
kritiek die hij oefent en die toch meestal duidelijk in zijn rede is geformuleerd. Een
radio-spreker, die zich vooral toelegt op zakelijke motivering krijgt het verwijt te
horen: ‘er zit wel wat in, maar wat is hij saai.’ Beide verwijten zijn ongegrond. De
sappige redenaar heeft er recht op, dat men luistert naar wàt hij zegt, niet alleen naar
hòe hij het zegt, de zakelijke redenaar heeft er recht op, dat men al zijn moeite op
prijs stelt, doordat men wat van hem wil leren.
En ziedaar dan, lezer: een vlechtwerk van radio-problemen in een notedop!

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
P.H. RITTER Jr. werd geboren te Utrecht, (16 Aug. 1882). Als jong kind verhuisde
hij al naar Amsterdam waar zijn Vader hoofdredacteur van ‘Het Nieuws van den
Dag’ werd. In Amsterdam bezocht hij gymnasium en Universiteit, en kwam hij in
aanraking met de voormannen der literatuur. Na eenigen tijd in het buitenland te
hebben vertoefd promoveerde hij op 14 Dec. 1909 te Utrecht, waarna hij terstond
zijn ambtelijke carrière begon, die aanving bij het Centraal Bureau voor de Statistiek
en eindigde aan de Provinciale Griffie van Zeeland, waar hij hoofd-commies, chef
der derde afdeeling was. In 1918 kwam hij naar Utrecht terug waar hij optrad als
hoofdredacteur van het Utrechtsch Dagblad, een functie, die hij tot 1 Februari 1934
vervulde, toen hij aftrad om zich geheel te kunnen wijden aan de literaire afdeeling
van het omroepbedrijf.
Van de hand van P.H. Ritter verscheen:
I.

Essayistisch werk:
Kleine Prozastukken; De Kunst van het
Reizen; Karakters; Vertrapten;
Journalistieke Geheimen.
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II.

Novellistiek en natuurbeschrijving:
Zeeuwsche Mijmeringen (2 dr.); Het land
van Wind en Water; de IJlende Reis;
Kleine Novellen: Het verwijt, de Kruising
der Tijden, Momenten; De lusten en
lasten der Redeneerkunst; Het gracieus
avontuur; De Legende van het Juweel;
Het Huis eener Kunstenares; Het gobelijn
der Dagelijksche Vreugden; Het Welkom
Schandaal; De Luchtheld (ter perse).

III.

Literatuurgeschiedenis en literaire
Kritiek:
Lodewijk van Deyssel (2 dr.); De
Kritische Reis; De Vertelster
weerspiegeld (Ina Boudier-Bakker).

IV.

Taal- en Stijlstudies:
De Kunst van het schrijven; De Kunst van
het debatteeren (ter perse).

V.

Politieke en Sociale verhandelingen:
Beperkingen van drukpersvrijheid;
Schoonheidswetgeving; Huwelijk in
Kameraadschap; De drang der Zinnen
in dezen tijd; Radicale Figuren.

VI.

Romans:
De derde; Een week Minister; Woeker.

VII.

Geschiedbeschrijving:
De donkere Poort (2 dln.); Geschiedenis
van Nederland gedurende jaren
1914-1918 (2 dr.).

VIII.

Verspreide bijdragen in tijdschriften,
weekbladen, couranten en
compilatorisch werk (verzorging van
wettenverzamelingen)
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De nieuwe zakelijkheid in de literatuur
door B. Stroman
Het begrip ‘nieuwe zakelijkheid’, ontsproten aan de architectuur en daar in het werk
(Gropius, Le Corbusier, Oud, van Loghem.) helder en duidelijk geformuleerd, werd
vaag en moeilijker te ontwarren zoodra het werd overgebracht op de beeldende kunst
(Willink, Koch) en de letterkunde. In de beeldende kunst werd de ‘nieuwe
zakelijkheid’ een doorlicht realisme, een zoo exact waarnemen, dat de objecten
ontdaan van noodeloos ‘schilderachtige’ bijkomstigheden boven hun reëele
waarneembaarheid worden uitgeheven.
In de letterkunde ziet de literatuur-historicus Walzel de ‘nieuwe zakelijkheid’ als
een laatst krampachtig opbloeien van het 19e eeuwsch materialisme en hij betreurt
het, dat een menschenleeftijd noodig was om terug te komen op het standpunt van
een voorgaande generatie.
De laatste 19e eeuwers reageerden op gelijke wijze tegen het materialisme, even
stuurloos verzetten zij zich tegen Büchner's Kracht-en-Stof-theorie, als de jeugd van
thans tegen egaliseering en uniformeering. Tegen het materialisme van de 19e eeuw
ging het expressionisme zich verzetten in een wilden brand en als het expressionisme
is uitgeraasd komt de door Walzel geregistreerde inzinking, die Kurt Pinthus over
het hoofd zag in zijn opwekkende oraison funèbre van het expressionisme:
‘Menschheits-Dämmerung’. Pinthus schreef: Sie (die Dichtung unserer Zeit. 1919.)
hat alle Möglichkeiten der Form durchrast -, sie darf wieder den Mut zur Einfachkeit
haben.’ De ‘nieuw zakelijke’ jeugd greep naar de statistiek, naar de - zonder
toelichting - misleidende resultaten van den registrator, de schrijvende jeugd predikte
het ideaal van het krantenproza en zij noemde dat ‘nieuwe zakelijkheid.’ Ze ontleende
aan de film de ‘montage’ en dat werd haar contrastwerking.
In ons land zijn de buitenlandsche methodes (als men wil modes), zonder te zijn
bevochten, overgenomen. De essayisten riepen om het mede-deelende proza (Constant
van Wessem);
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ze beriepen zich er op afstand tot de dingen te hebben genomen. Ze verwezen naar
de Amerikanen, naar Frankrijk en Duitschland. Maar bij de schrijvers bleef ‘een
bezinning op den vorm als organisme’ ontbreken. ‘Waar voorts - aldus Victor E. van
Vriesland in zijn feuilleton “Onzaakkundige Zakelijkheid” in de N.R.Ct. van 14
Maart 1930 av. - Waar voorts de culte van een, van alle mogelijke gemeenschap
afkeerig, verouderd individualisme slechts het onbelangrijkste vermag te
vereenvoudigen, ontstaat onzaakkundige zakelijkheid.’ Hier ligt inderdaad de kern,
stellig voor wat de Nederlandsche auteurs betreft. Langen tijd noemde men ‘modern
proza’, zulk proza, dat met een handelscorrespondentie-onachtzaamheid toch altijd
nog zeer precieuse, egocentrische problemen mededeelde. De inhoud jammerde in
den confectie-vorm. Een literaire C. en A. is niet voordeeliger. Hier geschiedde
hetgeen Franz Kafka, - de ‘nieuw zakelijke’ schrijver bij uitnemendheid - aldus
formuleerde: Ein Käfig ging einen Vogel suchen.’
Kafka zelf heeft de literaire waarheid: vorm en inhoud zijn één, volkomen
verwezenlijkt. Van Vriesland klaagde in 1930 al: ‘Kennen onze auteurs dan Kafka
zoo weinig?’ Het werk van Kafka heeft de beklemming van het onvermijdelijke en
het brengt tevens de bevrijding van het aan den tijd onthevene. Geen onheilspellender,
fantastischer, verhevener gedachten zijn ooit op zoo onopgesmukte, directe en
zakelijke wijze, binnen het kader van wel zeer alledaagsche gebeurtenissen, in
woorden uitgedrukt. Hier geldt een volledig ‘meesterschap’ in den zin van
ambachtsschap. Kafka verstaat het vak, hij hanteert feilloos zijn materiaal, zonder
het geweld aan te doen. De woorden worden nimmer topzwaar, ze worden nergens
belast met andere beteekenis dan hun allereigenste. Dit werk is volkomen vrij van
wat Vestdijk in zijn ‘Hoofdstukken over Ulysses’ (Forum 1934, nos 3 en 4)
signaleerde als ‘woordvervetting’. Geen cultus meer van het woord, geen
klankzwijmeling langer. Joyce, en met hem zij die aan Transition medewerken, put
het woord uit. Kafka - zonder iets van deze
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laboratorium-experimenten te weten - richtte het woord op, herstelde het, bepaalde
het tot zichzelf. Hij ‘deelde mede’ zonder meer, hij erkende de ware functie van het
woord. En in dit verband is het stellig juister het verwarde en verwarrende begrip
‘nieuwe zakelijkheid’ te vervangen door het begrip ‘functionalisme’. Want zoo goed
als de architecten - uitvinders van de ‘nieuwe zakelijkheid’ - zich op hun materiaal
gingen bezinnen, zoo goed was dat de opgave van de auteurs.
Te zeer hebben de Nederlandsche auteurs - afgezien van de oorzaken van hun
onzaakkundige zakelijkheid - zich laten misleiden door de zakelijkheid van hun
onderwerp onder den invloed mede van de ‘literaire journalistiek’ van Ehrenburg,
Egon Erwin Kisch e.a. Het sterkst treedt dit euvel aan den dag in het opmerkelijke
werk van M. Revis. Hij noteert, registreert, hij is een literair bureau voor de statistiek,
maar hij breekt niet door de getallenreeksen heen, hij blijft gevangen in schema's,
zij het dan met meer - maar moedwillig - inzicht dan de bureaucratische Ambtenaar
van Maatschappelijk Hulpbetoon, die een werkloos gezin meent te kunnen
beoordeelen naar de steunnormen. Hij polemiseert in 8.100.000 M3. zand met een
journalist-epigoon van het naturalisme en hij verwijt hem dat hij ‘zoo gespannen
naar de werkelijkheid (keek), dat hij haar niet meer zag.’ Maar hij vergeet, dat hij
zelf zoo gespannen naar het in grootboeken, loonstaten, beurskoersen, kortom getallen
geregistreerde leven tuurt, dat hij den mensch - het leven - vergeet, althans tot een
formule terugdringt. Ook in ‘Gelakte Hersenen’ wordt Ford niet anders dan de man
waarnaar goedkoope automobielen zijn genoemd, de industrieel die heel de wereld
overstroomt met auto's en die er zijn zeer eigen sociale theorieën op na houdt. De
mensch Ford blijft schuil achter den fabrikant. Al kent dit werk geen rechtstreeksche
sociale tendenz, er spreekt een (politiek) onuitgesproken sociale aanklacht uit, maar
omdat de verontwaardiging over sociale wantoestanden niet primaire aanleiding tot
schrijven werd, stoort opzettelijkheid. Het werd geen pamflet
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en het gelukte niet geheel als literatuur. Max Havelaar was een pamflet en het boek
bleef literatuur.
Sociale geneigdheid vindt men in het werk van alle ‘functionalisten’, die men
‘nieuw zakelijken’ noemt. Ook F. Bordewijk kent de deernis voor de sociaal
misdeelden, hij schrijft zijn satire over de ‘Blokken’-heilstaat en hij zet Bobsien en
Sofia Eufemia, het dweiltje, vlak naast de ‘Knorrende Beesten’, die ten gerieve van
de rijke badgasten bestaan. Maar bovenal voelt men uit Bordewijk's werk den strijd
van het individu tegen de massa. En wat hij in ‘Knorrende Beesten’ nog satirisch, in
‘Blokken’ caricaturaal ziet, wordt in ‘Bint’ direct menschelijk. Daar zegt dan ook
Bint, de directeur van de school, de verpersoonlijking van de eerzuchtige tucht, tot
zijn leeraren: Het individu gaat in hen onder, maar niet uit gehoorzaamheid. Het
individu is mededrager van een collectief machtsvertoon. Het gaat op met de anderen
in gelijken wil. En het gaat onder in macht. De groepsverbanden zijn de ontbinding
van het individu, omdat het geen gehoorzaamheid leert, maar macht. De mensch mag
niet meer massa zijn dan voor de staatsorde noodig is.’
Hier ligt dus wederom het conflict in de tegenstelling: individu - massa. Maar
komend tot een literair-technische beschouming van het werk, waarom het hier enkel
en alleen heeft te gaan, kunnen we ons wederom beroepen op directeur Bint, als hij
zegt: Het woord in de klas kan korter zijn. Wij moeten de spreekwoordelijke
wijdloopigheid van den Nederlander bekampen, logenstraffen...... Ik lees geen kranten
meer, omdat van de tien woorden er niet één is verantwoord. Wij misbruiken onze
taal steeds roekeloozer.’ En Bordewijk bevecht de wijdloopigheid in zijn proza
radicaal. Het opmerkelijkst stijlprocédé, dat hij toepast is het afschaffen van de
metafoor. Hij verbindt het object onmiddellijk met de associatie en zegt dus niet
meer, dat de wind als een boersche reuzin over hem viel met de volle vracht van
natte kleeren, maar: De wind danste lomp om de hoeken. De boersche reuzin viel
over hem
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met de volle vracht van natte kleeren.’ Bij dezen auteur wordt alles direct, nergens
ontleent hij, hij vereenzelvigt. Deze werkwijze suggereert veel sterker dan de beste
vergelijkingen zouden kunnen doen, maar er dreigt een gevaar, waaraan zelfs
Bordewijk niet geheel ontkomt. Het gevaar van verwarring, op z'n minst
onduidelijkheid, wanneer het opgeroepen beeld niet volkomen gedekt wordt door
het eraan verbonden en er achter gedachte begrip.
Schrijvende over ‘nieuwe zakelijkheid’ in de literatuur is het niet mogelijk den
invloed van de journalistiek op de literatuur te negeeren. Aanvankelijk heeft de
literatuur haar stempel gedrukt op de journalistiek. Brusse en Bernard Canter schreven
een proza dat - strikt genomen - nauwelijks in een krant thuishoorde; Jacob Israël de
Haan schreef een heel eigen, sober Nederlandsch en wie zijn reportage ‘In Russische
Gevangenissen’ (1920) gelezen heeft, zal die indrukken voor altijd bewaren. De
journalistieke arbeid van Couperus, van Carel Scharten, van Van Schendel is
grootendeels verloren gegaan met de weggeworpen kranten en hun aller journalistieke
‘fout’ was, dat men die fijnzinnige verhalen voor het meerendeel nu nog zou kunnen
lezen. Dit werk mist de ‘betrouwbaarbeid-van-het-oogenblik’, eerste vereischte van
het verslag. Wie nu het vermaarde verslag van Pisuisse over de ramp met de Berlin
naleest, zal de verschrikkingen niet meer ervaren, omdat de spanningen van het
oogenhlik verdwenen zijn. Er is - door den invloed van het buitenland: Ehrenburg,
Egon Erwin Kisch, Hauser, Londres, Morand, e.a. - een evenwicht gekomen tusschen
het nuchtere verslag en wat men wel noemde de literaire reportage. Er is een reportage
gegroeid zooals we die nu kennen, werk dat niet langer leeft en leven wil dan een
krant duurt. En de strakke, puntige, vaak indringende taal waarvan deze reportage
zich bedient, is op haar beurt weer invloed gaan oefenen op de literatuur. De literatuur
ging zich zelfs op het krantenbericht beroepen en in werken als W. Wagener's
‘Sjanghai’ en Jef Last's ‘Zuiderzee’ zijn het kran-
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tenbericht en het stenografisch verslag elementen in het werk geworden. Opmerkelijk
is het, dat rond het naakte gebruik van deze grondstoffen bij beide auteurs een
volkomen van dit soberheidsprincipe afwijkend woordgebruik te constateeren valt.
Wagener vertoont onomwonden en duidelijk reminiscensies aan de late belijders van
den woordcultus, die Joyce, Döblin en John dos Passos zijn. Last mengt door zijn
zwaar en menigmaal barok proza ingenieurs-rapporten, kamerverslagen en
krantenberichten.
Den Doolaard, al verwerpt hij de betiteling journalistiek voor zijn werk, zal toch
nimmer den invloed van de journalistiek op zijn oeuvre kunnen loochenen, te beginnen
met de Olympiade-actualiteit van ‘De laatste ronde’ en eindigend met de weliswaar
toevallige coïncidentie van het verschijnen van ‘Orient Express’ met den
Koningsmoord te Marseille. En tusschen deze figuren staat Albert Kuyle, de felle,
opstandiggeloovige. In ‘Harten en Brood’ trilt een warme deernis met de verdrukten
en woedt een simplistische haat tegen de onderdrukkers, en als hij tusschen Keulen
en Parijs gaat dolen, moge dat met ‘nieuwe zakelijkheid’ weinig van doen hebben,
hij streeft in ieder geval naar een exact woordgebruik en zijn natuurlijke schrijversgave
laat hem spelen met het woord zonder te vervallen in een louter cerebraal woordenspel.
Hoe verschillend de jongeren geaard mogen zijn, allen hebben den drang het woord
te dienen zonder het te bekleeden met waarden, die het niet heeft. De schrijvers van
onze generatie ‘schilderen’ niet meer met het woord, ze willen geen muziek meer
maken met het woord, ze schaffen het ‘woordmooi’ af. Ze schrijven!!
Onder hen zijn W. Elsschot en Gerard Walschap de exactsten. Deze beide
Vlamingen hebben bewust afgedaan met den overdadigen Pallieter-geest, hun werk
is een weldadige reactie op wat men als sappig Vlaamsche geest krijgt voorgezet.
Lees in Elsschot's ‘Tsjip’ het verhaal van de bruiloft en ge weet dat dit veel zuiverder
is dan hetgeen we in den lachspiegel der ‘leutig’ Vlaamsche literatuur te genieten
krijgen. Het werk
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van Elsschot is doordrenkt met eenzelfden diep-menschelijken spot als de prenten
van Daumier. Men lacht, maar tegelijkertijd bezint men zich op een schrijnend leed.
Elsschot schreef de boeken der kleine smarten, die ondragelijk zijn voor hen, die ze
te dragen krijgen. In ‘Ontgoocheling’ beteekent het feit, dat de Keizer geen voorzitter
meer is van de Lustige Whistspelers, voor hem inderdaad het verlies van den inhoud,
van de waarde van zijn leven. En het gelummel van meneer Laarmans in ‘Kaas’ doet
Elsschot ons beleven als een drama van zeer menschelijke beteekenis.
Gerard Walschap, wien men naar aanleiding van zijn trilogie ‘Adelaïde’, ‘Eric’
en Carla’ ten onrechte heeft verweten, dat hij te zeer pathologisch was, heeft in zijn
werk een rechte lijn gezocht en gevonden naar de groote kracht, die vooral in
‘Trouwen’ werd bereikt. En met een eenvoud, die velen nog vreemd toeschijnt, met
een associatie- en indringingsvermogen evenwel, dat ontstelt. Walschap noteert niets
meer dan noodig is om een situatie te bepalen, niets is er ‘mooi’ in zijn werk, geen
zweem van sentimentaliteit, maar wie dit werk leert genieten, zal er een sterke, warme
menschelijkheid uit ervaren en een groote, teedere genegenheid voor het leven.
Walschap kent de sluimerende machten in den mensch en hij weet zijn figuren te
doorlichten tot in hun geheimste verborgenheden. Zijn oeuvre is getourmenteerd,
maar het zijn niet de ziekelijke smarten van met zichzelf begane schepselen. Hij heeft
de kracht om door te dringen tot het leed, dat de mensch zich zelf niet bekennen wil.
Walschap's werk toont de analyse van den zelden meer erkenden strijd om het
‘waartoe.’ Zijn uitroep in ‘Celibaat’: Als de God, waaraan André niet gelooft, bestaat,
dan heeft hij hem met een obus op zijn smoel geslagen om te zeggen: hebt ge nu
genoeg?’ zou als motto kunnen staan boven zijn geheele oeuvre.
Wel verwijt men dezen zeer oorspronkelijken Vlaming, dat zijn werk geen ‘kunst’
is, maar hij zelf heeft daarop bescheiden geantwoord: ‘ik weet slechts, dat het zeer
moeilijk is’.
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Bewust heeft hij stelling genomen tegen het ‘woordmooi’, hij schrijft geen woord
meer dan strikt noodig is, maar dat woord heeft dan ook zijn volledige functie. ‘Wij
schrijven geen reeksen adjectieven meer in de hoop, dat het goede er bij is.’ De
‘nieuwe zakelijkheid’ moge als laat na-oorlogsch verschijnsel in de literatuur de
cultureele eigenschappen hebben gekend, die Walzel in haar betreurt, als erkenning
van de zuivere waarde van het materiaal, als vernieuwing van het gebruik van dit
materiaal zal zij moeten worden begrepen. We schrijven toch over steeds hetzelfde,
ook als de uiterlijke aspecten veranderen. We schrijven over menschen, en niet over
systemen. Hoe de mensch een systeem ervaart is van belang, niet hoe een mensch
in een systeem verstart. Ieder tijdvak heeft zijn eigen uitdrukkingsmiddelen en de
kunstenaar, die zijn tijd begrijpt, zal de juiste middelen vinden om zijn gedachten te
realiseeren. Na ons zal blijken of het werk van de hier - slechts zeer vluchtig besproken auteurs een langer bestaan toekomt dan het bulletin, dat als mededeeling
van het feit van den dag sterft met de geboorte.
Wij hebben te werken als ‘ernstige ambachtslieden’, het werk zal zelf zijn waarde
bepalen.

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
B. STROMAN werd geboren April 1902 te Rotterdam. Hij is lid van de redactie van
‘De Vrije Bladen’.
Stad (1932); René François Aristide N.N. (1934).
Bijdragen in: De Nieuwe Gids; De Vrije Bladen; De Groene Amsterdammer; de
Telegraaf en de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
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Door het boek tot de levende natuur
door Anton Coolen
Men mag zeker als een algemeen verschijnsel de toename vaststellen van de
belangstelling en van de liefde voor de natuur. Het zijn in het bijzonder ook de jeugd
en de hedendaagsche jeugdbeweging, bij wie die belangstelling en die liefde sterk
worden aangekweekt en bevorderd. Men ziet daarin, en ten rechte, een belangrijk
element in de opvoeding en de vorming van het jonge geslacht. Opvoeding in de
liefde voor de natuur en tot hare kennis is het aankweeken van een edele neiging
voor iets zeer moois en verhevens en waarlijk waardevols. Er zijn verschillende
moderne schrijvers, die zich hebben bezig gehouden met het klemmende vraagstuk
der moderne grootstad en die voor vele benauwenissen en verkommeringen van het
hedendaagsche gecompliceerde leven, de natuur en de reinigende kracht van het
natuurverbonden leven als een lichtend en reddend perspectief in het uitzicht stellen,
waar zij heenwijzen als naar het gebied, waar de ziel in vrijheid opstaat. Het verlangen
naar de natuur behoeft echter niet eens vooral de diepere gronden te hebben eener
hevige en tragische problematiek. Men kan zeker zeggen, dat ook zonder deze
toespitsing de moderne beschaving haar tekort gevoelt in hare steden. De aanleg van
stadsparken en plantsoenen en de bouw van openluchtscholen, hoe belangrijk op
zichzelf, kunnen daarin niet voldoende voorzien. Er is behoefte aan een
onmiddellijker, aan een dieper en inniger aanraking met de natuur.
Simplistisch verstaan vindt deze behoefte haar uitdrukking in de bekende boschen heideleus. Het is zeer begrijpelijk, dat men binnen de steedsche muren en straten
bosch en heide reeds als een bevrijding ziet voor de gansche menigten, die een
Zondagje naar buiten trekken. Maar het behoeft weinig betoog, dat de oplossing zoo
eenvoudig niet is en dat dit nog maar een heel primitief begin is tot de aanraking van
den mensch met de natuur, waarvan hij is vervreemd. Er zal in deze regelen wellicht
meermalen sprake zijn van de tegenstelling tusschen stad en land als het over dit
onderwerp gaat.
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Hier treedt deze tegenstelling eenigszins vermakelijk op, als men let op de zonderlinge
gevolgtrekkingen, waartoe de bosch- en heide-leus van al te steedsche huize kan
leiden. Ik heb eens een warm pleidooi gelezen voor het behoud van bosch en heide
ten behoeve van de bevolking der steden, opdat deze niet geheel van het natuurschoon
zou zijn verstoken. Er werden twee vijanden van het natuurschoon genoemd: de
bouwspeculant en de...... boer. Beiden zien in den grond slechts ‘winst’ en zijn dus
het natuurschoon vijandig. Wanneer men den trek van den stedeling naar bosch en
heide ziet, dan kan men begrijpen, hoe men tot die ontzaggelijke misvatting komt
als zouden het bebouwde land van den boer en zijn weiden eigenlijk tegenovergesteld
zijn aan natuurschoon. De stedeling trekt naar bosch en heide met de schaduw van
de stad op de hielen en met al den pic-nicbalast, die hem de handen maar binden kan.
Hij fietst en zit en ligt op de heide, luiert in het bosch, blaast uit, rooft brem of erica,
en keert terug. Het groote hart van de natuur, hare verborgenheden, haar adem, de
stroom die door de ziel heen trekt, ze zijn hem volledig vreemd gebleven. Als men
op deze wijze bosch en heide met het natuurschoon vereenzelvigt en het uitblazen
daarin identificeert met liefde voor de natuur, dan zal men inderdaad als wijze,
natuurbeluste stedeling den dommen, natuurvijandigen boer niet verstaan, op wiens
gebied men niet die vrijheid heeft. Het gaat er volstrekt niet om, dat bosch en heide
niet schoon zouden zijn. Het blauwe bosch van de lente, het groene van den zomer,
het bosch in de fonkelende kleurenpracht van den herfst, het bosch met zijn duizend
stemmen van wind en van vogelen, met zijn honderdduizendvoudig leven van planten,
bloemen en dieren, het is voor den natuurvriend een onuitputtelijk oord van studie
en van vreugde. En geen verhevener, koninklijker eenzaamheid dan die van de hei
onder de wolken en onder de klare hemelen van alle jaargetijden. Het gaat er echter
om, dat zelfs van bosch en heide de zin en de ziel niet worden verstaan. Zoo dat wel
het geval was, dan zou men het bebouwde land van
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den boer niet kunnen misprijzen als een gebied, waarop men in zijn natuurliefde
wordt gestoord. De zuiverste kinderherinneringen heb ik aan de natuurvreugde bij
de boeren. De hooge ernstige schoonheid van de ploegende paarden in de buien en
onder het dravende licht van den Maartschen dag, de pracht van het zaaien, het koren
in Mei, het langzame rijpen als alle schakeeringen tusschen blauw en goud, woelig
als water, vloeiend als licht, dansen over de korenaren onder het vuur van de
zinderende zomerzon en onder de schaduwen van de witte zomerwolken, het zijn
nog maar éénige der vreugden, die men den jaarkring door op het land bij de boeren
ervaart. Langs de warme zomerwegen bloeien de scharlaken papavers, de korenbloem,
de koekoeksbloem, de paarse en blauwe distel, de gele hopklavers, de witte
schermbloem, margrieten en madelieven, en zuring, rood als bloed. Wij gaan de
wegen langs onder het zingende hemelspoor van de leeuwerik, die den akker zoekt,
en van de zwaluw, die woont bij het boerenhuis. En voor dit huis van den
natuurvijandigen boer liggen alle zoete geuren vergaard van linden en vlier en is het
hooge zeegeruisch van canada's en wilgen. Ieder seizoen heeft zoo zijn diepe, groote
schoonheid rond het boerenhuis en op het boerenland. En dit zijn nog maar de dingen
van den buitenkant bezien. Verdiepen wij ons in de kiemkracht van het koren, in het
wonder van het levende zaad waaruit de halm opschiet, in de kennis der flora langs
de wegen, in de kennis van de vogels op het land en in de studie van de boomen in
hun honderdvoudig verschillend wezen, dan komen we hoe langer hoe meer tot de
overtuiging, dat niet alleen de boer geen vijand is van het natuurschoon, zooals de
natuurverzotte, in dit geval dòmme stedeling het doet voorkomen, maar dat hij juist
een sterk en krachtig natuurverbonden leven leidt met al de wijsheid daarvan en dat
men juist bij hem en in zijn omgeving veel van de natuur en hare duizenden geheimen
kan leeren.
De tegenstelling tusschen den boer en den stedeling leidt herhaaldelijk tot het
geijkte wederkeerige misverstand, waarin
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de stedeling den boer in de domheid van zijn boerentekort ziet en de boer in zijn
gemoed graag tegen den kalen, raren stedeling opsnijdt. Iets van die tegenstelling
vind ik ook in een wondermooi boek als ‘De blauwe reiger’ van Jan P. Strijbos. In
dit boek vertelt de groote natuurvriend en kenner van het vogelleven, die trouwens
zuiver staat tegenover de schoonheid van het landleven, hoe hij als kleine jongen
voor het eerst den blauwen reiger zag op een landgoed, waar zijn boerevriendjes
niets van zijn geestdrift voor den reiger begrepen. ‘Die stadslui waren toch rare
snaken’, laat hij hen denken. Zij zullen ongetwijfeld sommige uitingen van den
helderen, pienteren jongen uit de stad met zijn drift naar kennis van de natuur een
beetje ‘gek’ gevonden hebben. Maar in wezen zijn ze hem toch dicht nabij geweest,
als we ons door het misverstand niet laten misleiden. Ik als dorpsjongen herinner me
mijn boerevriendjes: er was geen vogel dien ze niet kenden in zijn aard, gewoonten
en gedragingen, dien ze niet herkenden en wisten te onderscheiden aan zijn geluid,
aan zijn nest, aan zijn eieren en broedsel, van wien ze niet wisten of hij overwinterde
dan wel vertrok en, zoo hij vertrok, wanneer hij weer terugkwam. Het kind van het
land heeft juist een met een dikwijls grooten jongensgeestdrift verbonden liefde voor
wat hij in de natuur rondom zich ziet en waarmee hij door den omgang van dichtbij
een groote vertrouwdheid verkrijgt. ‘Hoeveel onkunde er mag zijn, zegt G. van der
Meer in zijn eveneens dit jaar verschenen boek ‘Vogels bij onze woningen’,
‘onverschilligheid zou ik slechts kunnen veronderstellen bij sommige totaal van de
natuur vervreemde grootestadsbewoners, trouwens in het hartje van Amsterdam ziet
men nog “vinkies” in vogelkooitjes buiten hangen.’ En wat wordt onder dien
grootsteedschen verzamelnaam ‘vinkie’ niet verstaan!
De natuurliefde dreigt snobistisch te worden als zij in zelfverheerlijking de
gemeenschap der menschen minacht, om de verhevenheid der natuur te loven. Men
kent de dames en de heeren, die dwalen door de stilte van het woud en zich
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ergeren aan den schreeuw van het uitgelaten gezelschap die daar weerklinkt, terwijl
zij bij het opgewonden gekrijsch van een raven- of reigerpaar in ontroerde aandacht
het hoofd heffen. Zij zullen den eekhoorn met vermaak zien eten en den man
verachten, die in het bosch een appel eet en den eigenaar de schillen laat! De luide
vreugde echter der menschelijke stem en het schateren van den lach kunnen de
majesteit en de macht van het woud al evenmin verstoren als de doozen en papieren
van het befaamde rijmpje, en als het er op aankomt hinderen de hygiënische
papiermanden van gevlochten staaldraad in het ‘nette’ bosch méér dan de verregende,
zwervende krant, die tegen een boomwortel opwaait.
De ongereptheid en de maagdelijkheid van de natuur zijn niet hare eerste en hoogste
eischen, hare schoonheid is met het landelijk bedrijf der menschen niet alleen in
overeenstemming te brengen, maar zij wordt er dikwijls in hooge mate door gediend.
Het hooiland, het korenland, het weiland, de boomgaard, wat bieden zij u niet. En
op iets anders mag worden gewezen. Neem een groot en belangrijk onderdeel voor
iederen natuurliefhebber: het vogelleven. Dr. Jac. P. Thijsse bespreekt dit onderwerp
ook nog even in het voorbijgaan in het prachtige nieuwe boek, dat van hem is
verschenen: ‘Nederlandsche Vogels’ met de aquarellen van Sjoerd Kuperus.
‘Verschillende vogelsoorten en wel meer dan gij zoo op het eerste gezicht zoudt
denken’, zegt hij, ‘ondervinden van den mensch groot voordeel willens of onwillens.
Indien de menschen er niet waren met hun landbouw en veeteelt, dan zou het heele
land een woud zijn, deels moerassig, deels hoog en droog en dan zou er maar weinig
plaats zijn voor musschen en spreeuwen, voor zwaluwen, leeuweriken en piepers.
De tegenwoordige weidevogels zouden tevreden moeten zijn met de strooken langs
de rivieren. De akkers en de weiden, de hagen en tuinen, de parken en plantsoenen,
de grachten en de havens, de afvalhoopen en vloeivelden geven goede
levensvoorwaarden aan tal van vogelsoorten en daarbij komt nog, dat de menschen
voor
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hun genoegen of uit plichtsgevoel de meeste soorten bijzonder beschermen.’
We komen van bosch en heide dicht bij huis. Ik zwerf graag door de onafzienbare
vlakte van de peel, door de ontgonnen wereld van de Rips, door de uitgestrekte
bosschen van naald- en looverhout van de Nederlandsche Heidemaatschappij. Maar
rond mijn huis ligt een groote tuin met linden, sparren, thuyas, eschdoorns, met alle
boomen van den boomgaard. Wat groeit en bloeit en leeft en huist en zingt hier. Om
maar bij de vogels te blijven: de merel, de zanglijster, de kraai, de ekster, de
wielewaal, de koolmees, het winterkoninkje, de zwaluw, de vink, de spreeuw en
hoeveel soorten musschen. Het bouwt nesten, broedt en vliegt rond, en geen heviger
koor dan dat van de fluiten, schalmeien en pauken in den warmen dageraad van Mei
als alles zingt en slaat wat een gevederde keel bezit!
Mensch en natuur hooren bij elkaar, zij vinden elkander harmonisch, de mensch
vervreemdt zich niet zonder schade van de natuur. Onbekend maakt onbemind. Tekort
aan liefde voor de natuur gaat vergezeld van tekort aan hare kennis. Wij kunnen die
kennis verwerven door zelf op onderzoek te gaan. Maar wij zullen moeilijk wegwijs
worden zoo wij de wijze leiding niet hebben van de liefdevolle, toegewijde schrijvers
over de natuur, die diep in haar wezen zijn doorgedrongen en een groote kennis van
haar bezitten. Het is verheugend genoeg, dat onze Nederlandsche uitgevers ook op
dit gebied zoo ondernemend zijn. De fotographie met hare moderne hulpmiddelen,
de moderne typografie met de techniek die haar ten dienste staat, de fotoreproductie
en de platendruk in de met teekeningen geïllustreerde werken doen waarlijk wonderen
en wij kunnen ons in het bezit stellen van een gansche keur van werken die ons
inwijden in de verborgen schoonheden en geheimen van de onuitputtelijke, levende
natuur. Geen terrein of het is met deze kennis en deze liefde door de
natuuronderzoekers betreden en afgespeurd, en boeiender dan welke roman zijn deze
beelden van een wondere wereld, van een
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tooverachtig schoone werkelijkheid, die immer weer andere geheimen aan ons
openbaart. Het goede boek over de natuur is een vreugd voor immer, omdat het ons
niet slechts met een ding, doch met een wereld van schoonheid in aanraking brengt.
De kernspreuk ‘zonder boeken is het leven dood’ geldt ook ten volle hier. Het bezit
van boeken die onze liefde voor en onze kennis van de natuur bevorderen, beteekent
een levend bezit, dat een bron is van waarlijk levensverrijkende vreugde!

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
ANTON COOLEN werd geboren in 1897 te Wylré (Limburg) uit ouders die beiden
afkomstig zijn uit de Brabantsche peelstreek, waar ook de jeugd van den schrijver
ligt en zijn tegenwoordige woonplaats is.
Van de hand van dezen auteur verschenen: Jantje de Schoenlapper en zijn Weensch
kiendje; De rauwe grond; Hun grond verwaait; Kinderen van ons Volk; Het donkere
licht; Peelwerkers; De goede moordenaar; De schoone voleinding; Zegen der
goedheid; Dorp aan de rivier.
Tooneelstukken: Kinderen van ons volk. De Vier Jaargetijden.
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Stichtelijke lectuur
door Prof. Dr. W.J. Aalders
Ik bedoel geen verwarring, maar verheldering, als ik begin met de opmerking, dat
stichtelijke lectuur volstrekt niet altijd stichtelijk is. De uitdrukking: stichtelijke
lectuur wijst nu eenmaal een soort van lectuur aan, die de bedoeling heeft te stichten.
Zij is dan daarop gericht. Zij past daartoe bepaalde methoden en hulpmiddelen toe.
De schrijver keurt deze en hanteert ze met mindere of meerdere gemakkelijkheid.
En de lezer bemerkt het soms, opeens of langzamerhand. En dan dreigt hij
achterdochtig of kopschuw te worden. Hij wordt niet langer gesticht, maar hij is
ontsticht. Immers, indien stichtelijke lectuur aan ééne voorwaarde moèt voldoen,
zoowel bij den schrijver als bij den lezer, dan is het wel die van spontaneïteit, van
geestelijke natuurlijkheid, iets van: ik doe het, omdat ik niet anders kan, omdat het
mij te sterk is en medeneemt. Dit is in de stichtelijke lectuur wel niet het eenig
noodige, want het komt vóór alles aan op de qualiteit van haar inhoud. Maar het is
in elk geval de onmisbare voorwaarde, want het komt ook aan op de qualiteit van
haar vorm, als levend, opborrelend uit diepe levensbronnen.
Vandaar dat stichtelijke lectuur bij velen geen goeden naam heeft. Stichtelijk staat
dikwijls gelijk met kunstmatig en onwerkelijk en daardoor met vervelend en
vermoeiend. De stichtelijke lectuur heeft dit gemeen met literatuur van anderen aard.
Ik denk aan geschriften van paedagogischen en moreelen aard. Een bundel van
opvoedkundige betoogen bereikt dikwijls minder dan één spontane daad, één frissche
uitroep zelfs. En zedepreeken behooren tot de minst gewaardeerde en vruchtbare.
Pascal heeft in dit verband iets gezegd wat ons verder kan brengen. ‘Evenals de
ware welsprekendheid spot met de welsprekendheid’ - hij bedoelt de spontane met
de schoolsche - ‘zoo spot ook de ware moraal met de moraal.’ Hij voegt aan deze
paradox verklarend toe: ‘d.w.z. dat de moraal van het oordeel spot met de moraal
van den geest, die geen regel heeft.’
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Pascal's houding is duidelijk. De ware moraal oordeelt, van zelf, volstrekt, zonder
voorwaarden en uitzonderingen, en daarin ligt haar kracht.
Ik zou deze onderscheiding ook willen toepassen op de stichtelijke lectuur. De
ware stichtelijke lectuur spot met de stichtelijkheid, d.w.z. zij kent geen manieren
of loopjes, geen berekening en gedienstigheden der practijk. Zij geeft zich zooals zij
is. Zij getuigt van het geestelijke leven, omdat zij niet anders kan. Zij sticht dikwijls
te dieper en te duurzamer naar mate zij aanvankelijk meer heeft ontsticht. Gevolgen
moeten altijd volgen. Men moet ze durven vergeten. Het doel moet vooropstaan en
dit wordt bepaald door de motieven alleen.
Wij doen dus wèl door te onderscheiden tusschen stichtelijk en stichtend. Het
waarlijk stichtelijke is stichtend, d.w.z. het bouwt op. Het gewild stichtelijke ontsticht,
d.w.z. het breekt af. Hier staan wij voor den oorspronkelijken zin van het woord.
Stichten is eigenlijk bouwen, opbouwen. Waarlijk stichtelijk is datgene wat den
opbouw van het geestelijke leven bevordert. Zoo komt het woord stichting - in het
Grieksch: oikodomè: het bouwen van een huis - herhaaldelijk in het N. Testament
voor. Paulus zegt, dat hem macht gegeven is ‘tot stichting en niet tot uwe
nederwerping’ (2 Cor. 10:8), en wekt op tot het ‘najagen hetgeen tot den vrede en
hetgeen tot de stichting onder elkander dient’ (Rom. 14:19). Op dezen achtergrond
zullen wij den zin van de woorden stichting en stichtelijk beter zien. De moderne
talen beschikken over verwante woorden. ‘Erbaulich’, zegt men in het Duitsch,
‘édifiant’ in het Fransch. De Engelsche uitdrukking ‘devotional’ is aan een ander
gezichtsveld ontleend; zij doet denken aan toewijding en legt den nadruk op het
geestelijke karakter der stichting.
Ook dit is van belang. Het stichtelijke dient bepaaldelijk het geestelijke leven. Ik
gebruik dit woord met voordacht. Ik zeg niet: het godsdienstige leven, want de zin
van het woord godsdienstig is ruimer. Hij doet ook aan godsdienstige kennis denken,
terwijl stichting vooral het godsdienstige leven en
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den groei daarvan bedoelt. Het is dus op de practijk gericht. En deze weer niet in den
zin van het zedelijke leven, het leven van den wil en de daad, maar in den zin van
het geestelijke leven in oorspronkelijker, dieper zin, dat van het hart, van den omgang
der ziel met God, in gebed, meditatie en oefening, datgene wat de oude theologie
noemt: oratio, meditatio, tentatio. Stichting hangt dus nauw samen met mystiek en
ascese, en in het algemeen met het innerlijke leven, met wat het oude, prachtige
woord godsvrucht aanduidt en ook het woord vroomheid, wèl verstaan, zooals in de
verbinding: vroom en vroed. Aldus opgevat staat het stichtelijke ver af van het
sentimenteele en het romantische en heeft het niets gemeen met zalving en
gemoedelijkheid. Het hrengt zijn eigen klank en zin, zijn bijzondere roeping en
waarde mede.
Het spreekt van zelf, dat waar ook levende godsdienst zich bediend heeft van
geschreven of gesproken hulpmiddelen, stichtelijke lectuur en spreuken in gebruik
zijn geweest. De behoefte aan concentratie bij zooveel wat decentraliseert is ieder
geloovige nabij. Hij wil tot zichzelf komen en van zichzelf tot God. Hij wordt telkens
weer heengedreven en heengezogen naar het eenige noodige, in plaats van het vele
on-noodige en zelfs nuttige. En daarbij heeft hij hulp noodig, ook in den vorm van
de aanwijzingen en voorbeelden van beproefde leiders. Tegenover zooveel wat het
geestelijke leven afbreekt, heeft hij behoefte aan wat het kan opbouwen en hem nader
brengen bij God en zijn bestemming.
Deze behoefte spreekt in onzen tijd zeer sterk. Er is zoo ontzaglijk veel wat
afbreekt, in alle sferen van leven en werken. Niets staat vast. En het geestelijke leven
is niet door waterdichte schotten van het algemeene leven gescheiden. Het lijdt wel
zeer sterk onder het gevaar van afbraak. Er is zoo weinig orde in het leven en daarom
zoo weinig gezette tijd voor stilte, inkeer, alleen-zijn, overgave aan God. Er zijn
zooveel geluiden, niet alleen op straat, maar ook binnenshuis. De binnenkamer, die
Jezus toch onmisbaar acht voor de oefening
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van het geestelijke leven (Matth. 6:6), ontbreekt maar al te zeer, ook in de moderne
huizen.
Daarom kan ik begrijpen, dat de behoefte aan zelf-bezinning en inkeer bij hen,
voor wie de decentralisatie van hun leven werkelijkheid en daarmede gevaar en
schuld geworden is, zeer bewust en krachtig leeft. Zij vindt op allerlei wijze
bevrediging. Ik denk aan de retraites, de geestelijke oefeningen, de menigvuldige
communie in R. Katholieke, en aan de conferenties, de huiselijke
godsdienstoefeningen en den stillen tijd in Protestantsche kringen.
Bij deze en andere middelen tot stichting is stichtelijke lectuur onmisbaar. En het
is een verheugend verschijnsel van onzen tijd, dat daarnaar vraag is, in allerlei vorm,
en dat deze vraag beantwoordt wordt door de uitgave van tal van geschriften,
waaronder vele, die niet alleen stichtelijk, maar inderdaad stichtend, ‘helpful’, zooals
de Engelschen zeggen, zijn. Ik denk hierbij aan drie groepen: de Protestantsche, de
R. Katholieke en de algemeen-godsdienstige. Het verschil tusschen deze drie, tusschen
de eerste en de tweede onderling en tusschen deze beide en de derde vooral, is groot.
De Protestantsche lectuur wordt niet alleen door geestelijken geschreven, maar voor
een goed deel door ‘leeken’, terwijl de R. Katholieke bijna uitsluitend van geestelijke
hand komt. De Protestantsche lectuur legt den nadruk op den Bijbel, het bijbelsche
dagboek, het geestelijke lied, terwijl de R. Katholieke de stichting direct met de kerk,
de liturgie en het sacrament in verband pleegt te brengen. Voor de vrije groep bestaan
deze onderscheidingen niet.
Met deze laatste ben ik spoedig gereed. Zij draagt veelszins een Oostersch karakter,
direct of in theosophischen vorm gewikkeld. Ik denk aan Ramacharaka, Yogi: veertien
lessen over Yoga-wijsbegeerte en Oostersch occultisme, aan David Anries, Door het
oog van de meesters; meditaties en portretten.
Wat de beide groepen van Christelijke devotie betreft, onder
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de stichtelijke lectuur neemt natuurlijk de Bijbel, direct of indirect, de eerste plaats
in. Een Duitscher zeide mij eens: ‘Das Psalmbuch ist die Bibel der kleinen Leute,’
en welk boek is stichtelijker dan het boek der psalmen? Wat als stichtelijk aan den
Bijbel is ontleend, draagt niet het karakter van bijbeluitlegging, maar van
bijbel-toepassing, hetzij in den vorm van bijbelsch dagboek, preek of meditatie over
een of anderen tekst of pericoop. In het laatste jaar zijn vele bijbelsche dagboeken
gedrukt of herdrukt. Ik noem Verborgen schatten van Dr. B. Wielenga, en Keurgarven
van † Dr. A.J.Th. Jonker, † Ds. G.J.A. Jonker, Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne, † S.
Ulfers, Dr. J.Th. Gunning e.a. Daarnaast meditaties over bepaalde gedeelten van den
Bijbel als Het hoofdstuk der liefde (1 Cor. 13) van † Dr. A.J.Th. Jonker; Christus
komt, van Dr. A.M. Brouwer; Het lijden van Christus, van Dr. F.W.A. Korff; Het
offer (Jesaja 53) van Dr. S.F.H.J. Berkelbach van den Sprenkel; Des Konings
schoonheid, van Ds. N. Buffinga. Preekenbundels staan dicht in de buurt. Ik noem
die van Dr. K. Dijk, Met eere gekroond. In dezelfde lijn liggen de conferenties (het
R.K. woord voor: geestelijke toespraak) van L. Backhuys Pr., op de maandelijksche
recollectie (het R.K. woord voor: inkeer tot zichzelf) dagen voor religieuzen gehouden
en als Vredes-vreugde uitgegeven. Van dezelfde zijde komen Kruimels van 's Meesters
disch van Dr. Jos. Keulers, waarin, in verband met een tekst of verhaal, ‘eenige
kruimeltjes worden aangeboden, die van den disch des Meesters vallen, enkele
eenvoudige en losse gedachten over Jezus' leer en leven’ (Voorw.). Hier leeft dezelfde
gemoedelijke, huiselijke toon, die de toespraken van Backhuys kenmerkt, kennelijk
afwijkend van de grootere distantie, die de devotioneele lectuur van Protestantsche
observantie tusschen God en mensch pleegt in acht te nemen. Deze toon is, dunkt
mij, typisch Hollandsch, zoo niet Brabantsch en Limburgsch, en traditioneel. Hij
wijkt geheel af van dien, welken Emil Fiedler aanslaat in zijn: Meesters van morgen?
een triologie van Katholiek ontwaken.
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Deze drie deeltjes behandelen achtereenvolgens: De zonde der vaderen; mensch
onder menschen; kome uw rijk. Dit is, wel is waar, geen devotioneele lectuur in den
eigenlijken zin. Het zijn redevoeringen, in Duitschland gehouden en in de
Nederlandsche vertaling door Anton van Duinkerken ingeleid. Dit is modern werk,
critisch, militant, agressief, enthousiasmeerend. Mij dunkt, geen kloosterlectuur,
maar bedoeld voor den man op straat. Zij is van belang, ook als uiting van een
jong-catholicisme van groote beweeglijkheid, als men wil dynamisch tegenover wat
er statistisch is in de oude kerk.
Het geestelijk lied vormt van ouds een onmisbaar deel van de stichtelijke lectuur.
In de eerste plaats het psalmboek. Daarna gezangen en liederen voor kerkelijk en
persoonlijk gebruik. In dit verband heeft recht op een eervolle vermelding de uitgave
van Ds. H. Hasper, Gezangen en geestelijke liederen; ontwerp van een interkerkelijken
liederenbundel, waaraan is toegevoegd: Het rhythme in den zang der gemeente bij
den eeredienst der protestantsche Kerken.
Tot de devotioneele lectuur van goeden huize behooren ook de nieuwe uitgaven van
de klassieke vromen. Het heeft mij getroffen, dat zoowel R. Katholieke als
Protestantsche uitgaven bewijzen, hoe zeer deze de aandacht trekken. Deze zin voor
het klassieke in de devotioneele lectuur is gezond. Ik noem de nieuwe uitgave van
Ruusbroec: Werken, naar het standaardhandschrift van Groenendael, uitgegeven
door het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen; Thomas à Kempis, De navolging van
Christus, een 6e uitgave van de vertaling van † Dr. Is. van Dijk; Ignatius van Loyola
door L. Marciese; Bunyan: Christen- en Christinne-reis, vertaald door Ds. A.G.
Barkey Wolff; Ch.H. Spurgeon en zijn boodschap aan ons, door denzelfde; D.L.
Moody, De weg tot God.
Ik noemde reeds retraites en conferenties; ook persoonlijke oefening van het
geestelijke leven. In R. Katholieke kringen bestaat hiervoor overvloed van leiding.
Ik herinner aan het
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boek van Backhuys. Het internationalisme der R. Katholieke kerk teekent zich ook
hier af. Er is veel vertaald werk. Bepaaldelijk voor hen, die het sacrament des altaars
gebruiken, is menige leidraad geschreven, o.a. die van H.F. Schoemaker, 's Heeren
bruid sprekende met haar hemelschen bruidegom. De titel teekent den mystieken
toon van dergelijke lectuur.
Ik denk ook aan de delicate rubriek: lectuur voor zieken. Hier ontmoeten wij eenige
proeven van geschriften, die in nieuwe taal en op nieuwe wijze de zieken aanspreken.
Zoo doet Mevrouw A. v. Hoogstraten-Schoch in haar Gezegend distelkind en Mr.
Roel Houwink in zijn: Voor jonge zieken, waarin van broeder lichaam en zuster ziel
wordt gesproken. Het stereotyp stichtelijke van het troostwoord is vervangen door
den eigen, modernen vorm en toon.
In de Protestantsche sfeer is de stichtelijke lectuur gedurende de laatste jaren
geleidelijk versterkt met wat wij de evangelisatie-bibliotheek der Oxford-beweging
kunnen noemen. Zooals alles in deze beweging is de vorm los, modern, aan het
gewone spraak-gebruik georiënteerd. Journalisten zijn hier onder de gangmakers.
De meeste boeken zijn vertaald, gewoonlijk uit het Engelsch. Ik noem Harold Begbie's
Vernieuwde menschen en A.J. Russell's Eén ding weet ik. Van Duitschen oorsprong
is Overgave van Ds. W.J. Oehler. Deze boeken gaan hun eigen weg en bereiken
velen, die tot voor kort naar een stichtelijk boek de hand niet zouden uitsteken. Zij
doen het ook nu niet zonder reserve. Want de stichtelijkheid der Oxford-groep is er
een van een bijzondere soort. Zij wil die zijn van een hoogere natuurlijkheid, welke
vreugde kent en zich niet aan de samenleving onttrekt. Wèl eischt zij geestelijke
oefening, bepaaldelijk in den stillen tijd. De lectuur van deze zijde vormt een zeer
moderne proeve van wat wij in het algemeen als stichtelijke lectuur hebben toegelicht.
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Trouwens, het stichtelijke, als het terrein van het geestelijke leven, trekt de grenzen
anders dan het godsdienstige leven in het algemeen. Het verbindt veel wat daar
scheidt. Het scheidt ook wat daar verbindt. Het draagt een eigen type en heeft een
eigen roeping. In beide bezit het een hooge waarde, die in onzen tijd van crisis wel
zeer duidelijk spreekt. Immers, stichten is opbouwen. En wat is meer noodig dan
opbouw en deze van het geestelijke leven? Het gaat hier om wat broodnoodig is, om
het dagelijksch brood der zielen.

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
Prof. Dr. W.J. AALDERS werd in 1870 te Amsterdam geboren. Studeerde aldaar,
na het gymnasium, aan de Gemeentelijke Universiteit van 1888 tot 1894; was Ned.
Herv. pred. te Buiksloot van 1894 tot 1901, te Beesd van 1901 tot 1915; hoogleeraar
vanwege de Ned. Hervormde Kerk aan de Rijks-Universiteit te Groningen van 1915
tot 1923; is sedert Staatshoogleeraar aan dezelfde Universiteit en doceert
godsdienstphilosophie en ethiek. Hij is redacteur van ‘Stemmen des Tijds’, ‘Predikant
en Dokter’ en medewerker aan ‘Nieuwe theologische Studiën’.
Tot zijn voornaamste werken behooren: Schleiermacher's Reden über die Religion
1909; Groote Mystieken, 2 dln. 1913-'14; In het land der belofte; reisindrukken van
Palestina 1915; De Kerk, deel III van; Bijbelsch-Kerkelijk Woordenboek 1919;
Mystiek; haar vormen, wezen, waarde 1928; Het Onze Vader, 1928 (2e dr.); De
Kruiswoorden, 1928 (2e dr. 1932); Van Godsdienst en leven, 1929; De grond der
zedelijkheid, 1930; Om de kerk, 1931; Binnen zijn lichtkring, 1931; De tien geboden,
1932; De incarnatie, 1933; De nood des tijds, 1934. (2e dr. 1935).

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

100

Wat lezen onze jongeren?
door D.L. Daalder
Eind October 1934 ontving ik van den redacteur van dit boek het verzoek, een artikel
te schrijven over het onderwerp, in de titel genoemd. Lang heb ik geaarzeld, voor ik
toestemmend antwoordde. De voorwaarde: uiterlijk 15 December moet uw stuk
persklaar zijn, - maakte een breed en grondig onderzoek, absoluut noodzakelijk voor
een beschouwing van enige betekenis, vrijwel onmogelijk. Toch heb ik tenslotte
toegestemd, in de hoop anderen te prikkelen tot het organiseren van een enquête, die
een veel groter deel van de Nederlandse jongeren bereikt dan mijn onderzoek kon
omvatten. Allereerst heb ik mij beperkt tot ‘studerende jongeren’ tussen 14 à 15 en
19 à 20 jaar. En van hen bereikte ik maar een klein gedeelte, dank zij de medewerking
van verschillende collega's, die op mijn verzoek, in een viertal vakbladen opgenomen,
hun leerlingen uit de derde en hogere klassen de volgende vragen lieten beantwoorden:
1. Welke in Nederland verschenen boeken heb je de laatste maanden gelezen?
(niet uitsluitend literaire werken!)
2. Welke Nederlandse tijdschriften lees je min of meer geregeld?
3. Welke rubrieken uit welke Nederlandse kranten houd je gewoonlijk bij?
Waarom de vragen zó werden geformuleerd? Bij vraag één was de beperking ‘in
Nederland verschenen’ noodzakelijk: mijn opdrachtgever wenste een onderzoek, dat
betrekking had op dèze boeken alleen. Mij interesseerde echter méér dan dit - ik
begreep maar al te goed, dat de uitkomst van deze enquête sterk zou worden beïnvloed
door de school: op tal van scholen kent men het instituut ‘verplichte boeken’, de
eindexamens maken ‘literatuurlijsten’ nodig, waarop boeken moeten voorkomen ‘uit
verschillende perioden’, de schoolbibliotheken - en niet minder de eventuele
bibliotheken thuis -, dus de leraren en de ouders bepalen voor een niet gering gedeelte
de lectuur. Over de richting der belangstelling leert het
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antwoord op deze vraag wel iets, maar te weinig. Met vraag twee is dat in sterkere
mate het geval, al zijn het toch in eerste instantie de ouders, die door hun abonnement
op een bepaald tijdschrift de keuze beïnvloeden. Meer is te leren uit de antwoorden
op vraag drie: wel leert de keuze der kranten ons meer over het milieu der ouders
dan over de belangstelling hunner spruiten, maar de voorkeur voor bepaalde rubrieken
is voor het grootste deel onafhankelijk van hun suggesties.
Na de bestudering van het materiaal, dat mij werd toegezonden ben ik tot de
conclusie gekomen, dat deze vragen bruikbaar zijn. Wel zou het beter zijn geweest,
vermelding van de leeftijd en de sexe der berichtgevers te vragen - de scholen gaven
nu wel de verdeling over de klassen aan en sommige leraren lieten op het werk
‘meisje’ of ‘jongen’ schrijven, maar een scherpe en algemeen gevolgde indeling is
gewenst.
Misschien zouden aan de eerste vraag toegevoegd kunnen worden de woorden:
‘Welke daarvan zou je niet uit je zelf gelezen hebben?’, terwijl een motivering van
de keuze voor psychologisch onderzoek van grote waarde kan zijn. Bij vraag drie is
een opsomming van rubrieken ter voorkoming van twijfelgevallen noodzakelijk - nù
was enkele malen een ietwat willekeurige beslissing onzerzijds nodig.
Materiaal ontving ik van:
1. het Amsterdams Lyceum

163 antwoorden.

2. het Gem. Lyceum te Eindhoven

96 antwoorden.

3. het Gem. Lyceum te Zutphen

21 antwoorden.

4. het Chr. Lyceum (H.B.S., Gymn. en
Kweekschool) te Harderwijk

144 antwoorden.

5. de Chr. H.B.S. te Leeuwarden

39 antwoorden.

6. de Chr. H.B.S. te Rotterdam

28 antwoorden.

7. de Rijks H.B.S. te Zaltbommel

33 antwoorden.

8. de Rijks H.B.S. te Breda

84 antwoorden.

9. de Rijks H.B.S. te Tilburg

51 antwoorden.

10. de Rijks H.B.S. te Roermond

12 antwoorden.

11. de Rijks H.B.S. te Alkmaar

87 antwoorden.
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12. de Hogere Handelsschool te Enschede

61 antwoorden.

13. de Kweekschool v. Onderw. te Alkmaar

24 antwoorden.

14. de Kweeksch. v. Onderw. te Amersfoort

44 antwoorden.

15. de U.L.O. school te Soest

11 antwoorden.
_____

Totaal

898 antwoorden.

Rijk is deze oogst niet, al ben ik dankbaar voor de hulp, die men mij gaf.
Dat de uitkomst van dit beperkte onderzoek een beeld zou geven van de
belangstelling der Nederlandse jongeren mag zèker niet worden beweerd. Wie uit
een snelstromende rivier in één dwarsprofiel vijftien emmertjes water schept, telkens
op ongeveer dezelfde diepte, en het aantal der verschillende infusoriën in zijn putsen
telt, heeft immers niet de pretentie, de dierenwereld van die stroom te kennen? Visserij
op àndere punten zou leiden tot afwijkende resultaten, vooral, wanneer de onderzochte
lagen variëerden in diepte.

Resultaten Vraag I.
De getallen achter iedere naam geven aan, hoeveel malen een of ander boek van
schrijfster of schrijver werd genoemd.

1. Meisjesboeken.
Cissy van Marxveldt

323

Van Hille-Gaerthé

156

Top Naeff

51

Willy Pétillon

41

Cramer-Schaap

32

Em. Belinfante-Belinfante

29

Anna Hers

23

Maren Koster

22

Nanda

21

Marie Boddaert

20

Willy Corsari

19

Tine Brinkgreve-Wicherink

19

Agnes Sapper

19

Marie van Zeggelen

16

Felicie Jehu

15

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

Laman de Vries

14

Jean Webster

13

Emmy van Rhoden

12

Anke Servaes

11

Jo Ufkes

8

Nel v.d. Vlis

8

Em. v. Soest

7

Selleger-Elout

7

Maria Vogel

7

Louise Alcott

5

Stella Mare

5

Carry v. Bruggen

5

Emmy v. Lokhorst

5

Ella Vémor

4

Vollewens-Zeylemaker

3

Helen Randers

3

Marie Schmitz

3

Verder een groot aantal meisjesboeken een- of tweemaal.
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2. Jongensboeken.
Karl May

136

Jules Verne

76

Berghuis

26

Penning

25

Valkema Blouw

25

Paul d'Ivoi

23

Schuil

19

Malot

17

Roggeveen

16

Kievit

14

Been

11

Valkhoff

10

A. den Hertog

10

Fabricius

8

Aimard

8

Wörishöffer

8

Marryat

6

Groeneweg

6

Dominik

4

Niemann

4

Valkestein

4

Heimans

3

Verder een groot aantal jongensboeken een- of tweemaal.

3. Romans, novellen en drama's door vrouwen geschreven.
Ina Boudier-Bakker

185

Scharten-Antink

123

Jo v. Ammers-Küller

86

Székely-Lulofs

81

Aug. de Wit

77

Van Nes-Uilkens

57
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Bosboom-Toussaint

48

Top Naeff

47

Vicky Baum

38

Selma Lagerlöf

32

Van Hoogstraten-Schoch

30

Diet Kramer

27

Cornelie Noordwal

24

Marie Koenen

24

Sigrid Undset

22

Jeanne Oterdahl

19

Marjorie Bowen

18

Fl. Barclay

17

A. v. Gogh-Kaulbach

17

Baronesse Orczy

13

Carry v. Bruggen

12

Sevensma-Themmen

9

Henr. v. Eyck

9

Rie v. Rossum

9

Wolff en Deken

8

Wilma

8

Zoomers-Vermeer

7

Mien Labberton

7

Josine Reuling

6

Marie Diers

5

Sigred Boo

5

Simons-Mees

4

Jo Manders

3

Marie Pos

3

Annie Salomons

3

Verder werd een groot aantal een- of tweemaal genoemd.

4. Romans, novellen en drama's door mannen geschreven.
Van Schendel

125

Scharten-Antink

123
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A.M. de Jong

113

Fabricius

101

Van Eeden

92

Van Lennep

85

Felix Timmermans

84

Den Doolaard

80

Heyermans

76

Brusse

56

Couperus

53

Streuvels

50

Hans Martin

49

Conscience

45

Beets

42

Ant. Coolen

41

Multatuli

41

Ern. Claes

35

Aart van der Leeuw

33

Robbers

33
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Van Looy

30

Justus van Maurik

29

Herman de Man

26

Oltmans

25

Remarque

25

Theo Thijssen

24

Kees v. Bruggen

24

Alex. Dumas

22

Dickens

22

Körmendi

21

Sienkiewicz

19

Langendijk

18

Walter Scott

17

Wallace

17

Vondel

15

Tolstoi

14

F. de Sinclair

14

Theun de Vries

13

Ulfers

12

Van Suchtelen

12

Potgieter

11

Cremer

11

Knut Hamsun

11

Burman

10

Sabbe

9

Dostojevsky

9

Schimmel

8

Buysse

8

Upton Sinclair

8

Helman

8

W. Schürmann

7

Borel

7

Querido

7
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Wells

7

Alb. Kuyle

6

Roelvink

6

Galsworthy

6

Emants

6

Felix Dahn

5

Rönne

5

Axel Munthe

5

Zola

5

V. d. Wall Perné

5

Lewis Sinclair

5

Van Koetsveld

5

Van Genderen Stort

4

Van Hulzen

4

Frensen

4

Kellermann

4

Elschot

4

Marsman

3

Rachmanova

3

Ibsen

3

Haspels

3

Fallada

3

Cervantes

3

Christiansen

3

Boenin

3

Bovendien werd een groot aantal een- of tweemaal genoemd.

5. Detectiveverhalen (‘treinlectuur’.)
Ivans

52

Oppenheim

37

Wallace

32

Clarence Mulford

20

De la Rive Box

15

Burrough

14

Zane Grey

10
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Conan Doyle

10

Verspreid

21
_____
Totaal

211

6. Reizen en sport.
a.

Luchtvaart:
Viruly

230

Veenendaal

28

Fokker

9

Van Dijk

7

Van der Hoop

6

Artz

3

Verspreid

11
_____
294

294

b.

Padvinderij

13

c.

Zeil-, kanosport e.d.

12

d.

Reisbeschrijvingen

13
_____

Totaal
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7. Wetenschappen en techniek.
(gedeeltel. populair-wetenschappelijk).
a.

Plant- en dierkunde:
Curwood

26

Long

14

De Stoppelaar

9

London

7

Heymans en Thysse

5

Verspreid

9
_____
70

70

b.

Techniek en natuurwetenschappen

55

c.

Psychologie, paedagogiek, ethiek (Adler, Künkel,
Ligthart, Schweizer)

28

d.

Geschiedenis, politiek, biographieën

18

e.

Geologie

7

f.

Andere wetenschappen

11
_____

Totaal

189

8. Gedichtenbundels.
Boutens

6

Henriëtte Roland Holst

4

Piet Paaltjens

4

Marsman

2

Perk

2

Gorter

2

Alice Nahon

2

Coster

2

Ant. v. Duinkerken

2

Prins

2

Jef Last

1

Slauerhoff

1
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Adama v. Scheltema

1

Fr. Pauwels

1

Annie Salomons

1

Werumeus Buning

1

Greshoff

1
_____
Totaal

35

Uit de nadere beschouwing van het materiaal en de bovenstaande lijsten blijkt:
1. Er wordt op deze scholen veel gelezen. Soms is een ware leeshonger te
constateren. Sterker zou m.i. dit verschijnsel nog uitkomen, wanneer de laagste
klassen in het onderzoek waren betrokken. In de hoogste klassen dwingen huiswerk
en examens tot beperking van lectuur. Niettegenstaande dit leveren sommige jonge
mensen lange lijsten in. Een jongen uit een derde klas noemt 15 titels van boeken
over electriciteit, luchtvaart en motoren (studieboeken), en voegt er aan toe: ‘en
verder nog wat Nederlandse en vertaalde romans’; een meisje uit een 4e klas somt
73 ‘romans’ op, die ze de laatste 5 maanden gelezen heeft; een jongen uit een vijfde
klas 92 werken van allerlei soort; een meisje uit een vijfde klas 138 ‘romans’ - ze is
16 jaar! Daartegenover staan enkelen, die weinig, sommigen, die niets hebben
ingevuld als antwoord op de eerste vraag. Gemiddeld werden zeker 5 à 6 boeken
genoemd. Overdrijven de leraren die gebrek aan belangstelling constateren?
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Is het vele lezen misschien mede oorzaak van die klacht? Of boeit het onderwijs de
mensen onvoldoende?
2. In de derde klas worden nog veel kinderboeken gelezen.
De meisjes prefereren de ‘bakvisroman’, de jongens de avontuurlijke jongensboeken
en detectiveverhalen en de ietwat sensationele sportboeken (luchtvaart: Viruly!). Er
is zèèr weinig geschikte lectuur voor de jongens van deze klas. Welke schrijver geeft
ons een serie goede, boeiende boeken, die literaire waarde hebben, met Karl May en
anderen kunnen concureren en zonder enig bezwaar aan jongens van 15 jaar in handen
gegeven kunnen worden?
3. Het ontwikkelingspeil loopt zèèr uiteen. Mensen uit de 4e en 5e klas lezen soms
Chris van Abkoude of May en òòk Van Schendel en Van Eeden - maar meestal is er
bepaalde voorkeur in één van de beide richtingen. De leeftijden lopen trouwens niet
minder uiteen: bij literatuuronderwijs geen voordeel! Over 't algemeen zijn de lijsten
nogal chaotisch; er is weinig lijn te bespeuren.
4. Van de derde klas af wordt in bonte volgorde alles gelezen, rijp en groen. Van
veel toezicht en censuur is niets te bespeuren; van leiding is blijkbaar maar zelden
sprake. Pornographie ontbreekt trouwens volkomen - wat nièt de zekerheid geeft,
dat ze nimmer wordt gelezen! Menig ‘kind’ van 15 en 16 leest alles, wat voor
volwassenen is geschreven. Ik constateer het feit zonder verder commentaar!
5. Voor zover het hier is vast te stellen bestaat een vrij duidelijk verschil tussen
de lectuur van meisjes en jongens (met enkele uitzonderingen). De jongens lezen
maar enkele bakvisboeken (sommigen zijn door Cissy van Marxveldt ingepalmd!),
op de meisjeslijsten vond ik maar zelden ‘wetenschappelijke’ en ‘technische’ boeken
(op de meeste jongenslijsten trouwens òòk niet, maar toch meer dan bij de meisjes).
In de hogere klassen wordt dit verschil kleiner (invloed van bibliotheek en
eindexamen) - wel schijnt het mij zeker, dat de meisjes daar gemiddeld veel mèèr
lezen dan de jongens.
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6. Bij het bestuderen der bovenstaande lijsten mag men de invloed van de school
vooral niet vergeten. Door haar dwang of suggestie is de plaats en het voorkomen
te verklaren van allerlei namen: vaak moèten Armoede, Franscesco, De Opstandigen,
Orpheus in de Dessa, Majoor Frans, Het Hofken, Sara Burgerhart, Het fregatschip
Johanna Maria, De Kleine Johannes, Boefje, De Oogst, De leeuw van Vlaanderen,
Max Havelaar, Jaapje, Gijsbreght, Het Pauweveerke, De Camera Obscura e.a. worden
gelezen - één school met ‘verplichte lectuur’ maakt het beeld plotseling anders - ook
het feit, dat christelijke èn neutrale scholen materiaal leverden is van betekenis.
7. Uit ons overzicht blijkt, dat de literatuur verreweg de meeste aandacht heeft.
Een duidelijke voorkeur is te bespeuren voor lichte, vlotte, ‘boeiende’ lectuur - men
leest, als de scholen (en misschien de ouders) niet dwingen, ter ontspànning (Karl
May, Cissy van Marxveldt, Viruly, detectiveverhalen); men is bovendien gesteld op
‘moderne boeken, waarin niet wordt geleuterd en waar veel in gebeurt’1): Jo van
Ammers-Küller, Székely-Lulofs, A.M. de Jong, Fabricius, Den Doolaard e.a. Bij de
‘wetenschappelijke geschriften’ vindt men hetzelfde verschijnsel: het journalistieke
en populaire genre domineert - ook bij ‘reizen en sport’ is dat het geval. Oude
literatuur ontbreekt volkomen, ondanks alle letterkunde-onderwijs; men leest die
plichtmatig, zoals men nu en dan een moderne verzenbundel ‘bestudeert’ - dat onze
oude en jonge dichters onder deze jeugd nièt populair zijn, blijkt zonneklaar. Toch
moet de plaats van Van Schendel, Ina Boudier-Bakker en vele anderen gedeeltelijk
aan de school worden toegeschreven - vermoedelijk is de middelbare-scholier aan
de lyriek der moderne kunstenaars nog niet toe; om hun werk te kunnen waarderen
is een rijpheid nodig, die maar weinig mensen van 15 tot 18 à 19 jaar bezitten.
Merkwaardig is ook het feit, dat politieke geschriften maar zelden worden genoemd:
het

1) Karakteristiek van één van mijn leerlingen.
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scherpe oordeel van vele jongeren over politieke kwesties berust blijkbaar op intuïtie
of op krantenlectuur - van bronnenstudie blijkt niets!

Resultaten Vraag II.
De getallen wijzen aan, hoeveel malen ieder tijdschrift werd genoemd.
Wereldkroniek

164

De Haagsche Post

135

De Prins

121

Panorama

86

De Kampioen

85

Het Leven

81

De Auto

70

De Radiobode

68

De Groene Amsterdammer

64

De Humorist

61

Natuur en Techniek

58

De Lach

55

De Wandelaar

44

Hockeysport

43

De stad Amsterdam

42

Contact

34

Het Schouwvenster

31

Het Zuiden

31

Het Vliegveld

31

De Trekker

30

Op de uitkijk

29

Buiten

29

De Katholieke Illustratie

27

Volk en Vaderland

25

De Verkenner

24

De Autokampioen

23

De Spiegel

22
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Het Stuiversblad

22

Op de Hoogte

20

De Varagids

20

De Maandagmorgen

20

Elseviers Maandschrift

19

De Kern

19

Ons Land

19

Vlieg- en Zweefsport

19

Gelderland in Woord en Beeld

18

De Jazzwereld

18

Het Waterkamp

17

Eigen Haard

17

Revue der Sporten

17

Thimotheus

17

Amoeba

16

Ons eigen tijdschrift

16

Astra

15

Het Landhuis

15

De P.S.V.'er

13

De Mercuur

13

De Gids

12

Sportkroniek

12

Fordwereld

11

Eigen erf

11

De Vrouw en haar Huis

11

N.C.R.V. Omroepgids

11

Groot Rotterdam

11

Elck wat Wils

10

Filmliga

10

Het Amusantje

9

Groot Nederland

9

Succes

8

Zonneschijn

8

Piccolo

8

Het Jongelingsblad

8
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De levende Natuur

8

Het Motorrijwiel

8

De Keten

8

Trait d'Union (schoolblad)

8

Onze Aarde

7

De Gelderlander

7

De Padvinder

7

De jonge Vrouw

7

Het Kind

7

Reizen en Trekken

7

De Vriend des Huizes

6

De Aarde en haar Volken

6

Langs Opwaartsche Wegen

6

Ons Nederland

6

Sportclubnieuws

6

Radioexpress

6
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De Trom

6

Hallo (schoolblad)

6

Favoriet

6

De Opgang

6

Meisjesleven

6

Kampvuur

6

De Stem

5

Wetenschappelijke Bladen

5

De Zakenwereld

5

De Automaat

5

Tropisch Nederland

5

Natura

4

's Hage in beeld

4

Ideaal

4

Kampnieuws (N.C.S.V.)

4

De Huifkar

4

Yn us eigen tael

4

De Notenkraker

4

Het Rijk der Vrouw

4

Onze Vloot

4

De Christel. Illustratie

4

Het Zondagsblad

4

De vijf rivieren

4

Vrijheid, Arbeid en Brood

4

Focus

4

Hou Zee

4

Geref. Knapenblad

3

Christendom en Cultuur

3

Mork's Magazijn

3

Nieuw Nederland

3

De Oriënt

3

Het Beloofde Land

3

De Joodsche Wachter

3
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Het Korenland

3

Weest paraat

3

Eindhovens Sportblad

3

Vraag en Aanbod

3

Filmfront

3

Haagsch Maandblad

3

Fotovreugd

3

Verder een groot aantal tijdschriften en weekbladen van allerlei soort, die een- of
tweemaal worden genoemd.
Sterker nog dan bij vraag I komt hier het verlangen uit naar ontspanningslectuur.
Aan de kop staan de illustraties in hun verschillende vormen (typen Wereldkroniek
en De Wandelaar) en de journalistieke weekbladen (Haagsche Post, Groene
Amsterdammer). Daarop volgen de sportorganen in allerlei variaties, de humoristische
bladen en de radiotijdschriften (het milieu der berichtgevers speelt hier een grote
rol: Radiobode 68, Vara-gids 20, N.C.R.V.-Omroepgids 11 - men vergelijke de
kranten uit de derde tabel). Van betekenis zijn ook de wetenschappelijke tijdschriften
(Natuur en Techniek, De Kern, Amoeba e.a.); politiek speelt een zeer ondergeschikte
rol; merkwaardig is het feit, dat meestal nààst Volk en Vaderland op dezelfde lijst
genoemd worden Het Volk, De Tribune, De Notenkraker of Vrijheid, Arbeid en
Brood - de attentie, die men aan den tegenstander besteedt, maakt den lezer
waarschijnlijk benieuwd naar diens uitingen! Ook ‘De Trom’ wordt maar zelden
genoemd - opvallend is trouwens de omstandigheid, dat maar weinig organen worden
opgegeven, die
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zich speciaal tot de jongeren richten (De Trekker, de Verkenner, Amoeba,
Zonneschijn, Het Jongelingsblad, Kampvuur, e.a.) - ook is hun frequentie gering.
De belangstelling voor de literaire tijdschriften is niet groot - zijn ze te duur voor de
gezinnen of gaan ze boven de bevatting van dit jonge publiek?

Resultaten Vraag III.
Eerst worden in dit overzicht de algemene kranten genoemd, daarna de plaatsebjke
bladen. De cijfers geven aan, hoeveel malen telkens de kranten en rubrieken worden
opgegeven.
1
Telegraaf

2
291

3
120

4
80

5
192

6
60

7
59

8
80

9
77

Nieuws van den 69
Dag

22

23

53

21

14

17

16

Handelsblad

95

58

111

54

44

52

67

De Nw.
92
Rotterdammer

49

17

41

27

25

29

9

De
Standaard

64

32

15

6

3

3

6

4

De
Maasbode

55

19

6

37

14

7

15

13

Het
Volk

24

17

6

10

5

6

8

6

Het
Volksblad

8

5

3

6

1

1

3

4

De Nederlander 11

8

3

1

0

0

1

1

De
Tijd

6

4

1

5

4

3

3

0

Het
Vaderland

5

1

0

2

5

0

0

1

De
Tribune

3

3

2

2

2

2

2

2

Eindhovens
Dagbl.

47

6

27

35

4

5

12

7

Tubantia

45

12

20

23

23

1

6

0

De
Alkmaarsche
Courant

35

14

19

20

8

3

4

9

211
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Dagblad v.
N.-Brabant

25

1

1

13

1

1

2

1

Bredasche
Courant

22

3

2

10

2

2

2

2

De N. Tilb.
Courant

21

2

4

11

4

3

3

2

Leeuwarder
Crt.

19

10

0

3

1

1

1

2

De
18
Rotterdammer

3

4

6

3

1

3

0

De
Meierij

11

2

5

5

1

1

1

3

Amersf.
Dagblad

9

2

2

5

2

2

1

2

Zutphensche
Courant

8

1

6

3

0

0

0

0

Groot
Eindhoven

8

0

2

1

0

0

0

3

Schager
Courant

8

1

3

4

2

0

0

3

Utrechtsch
Dagblad

7

3

6

5

2

3

3

3

Rotterd.
Nieuwsbl.

4

1

0

2

1

3

0

0

Hengelosche
Crt.

4

1

0

4

3

1

1

0

437

315

616

253

191

255

237

_____
Totaal

1 = Krant; 2 = Aantal malen genoemd; 3 = Politiek; 4 = Nieuws; 5 = Sport; 6 =
Techniek, Wetenschap, Luchtvaart; 7 = Kunst; 8 = Film en Foto; 9 = Feuilleton en
korte verhalen.
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Opgemerkt moet worden, dat de rubrieken ‘politiek’ en ‘nieuws’ niet altijd scherp
te scheiden zijn, wat ook bij verschillende opgaven bleek. Verder zou de ‘luchtvaart’
meermalen zonder bezwaar onder ‘sport’ gebracht kunnen worden, zoals dat bij de
antwoorden op de eerste vraag gebeurd is - daar werden echter de boeken met een
luchttechnisch karakter òòk onder ‘wetenschap’ gerangschikt. Men kan in
bovenstaande tabel de sportcijfers dus nòg hoger maken dan ze nu al zijn. Waar niet
alle films kunstwerken zijn, werd voor film en foto een eigen rubriek gereserveerd.
De voorliefde voor het ‘korte verhaal’ in zijn vele vormen kwam duidelijk tot uiting
- feuilletons werden veel minder genoemd.
Het hoge cijfer der sportliefhebbers zal bij de meeste lezers wel even weinig
verwondering wekken als bij mij: wij weten nu eenmaal, dat geen prikkel in staat is,
bij jongeren sterker emoties op te roepen dan de wedstrijden van voetballers,
wielrenners, luchtracers en andere kampioenen. Vermoedelijk verklaart dat ook de
grote belangstelling voor de politiek uit onze tijd: er mag daar niet altijd ‘sportief’
worden gehandeld, aan dramatische gebeurtenissen en hevige effecten is dìt
tournooiveld de laatste jaren nòg rijker dan dat der vrienden van het ‘leren monster’.
Noch de kunstenaar, noch de wetenschappelijke onderzoeker, noch de wijsgeer, noch
de voorzichtige staatsman hebben voor den gemiddelden scholier de bekoring van
den gangster, den sportmaniak en den demagoog - snelle daden en grote woorden
imponeren hem meer dan de droom, de analyse, de bespiegeling en de subtiele
constructie. Vandaar ook zijn voorliefde voor vlotte lectuur ‘waarin vèèl gebeurt’,
zijn aandacht voor ‘nieuws’ en ‘film’, voor tijdschriften met plaatjes, journalistieke
weekbladen en... grappen, die door onverwachte wendingen tegemoet komen aan
zijn honger naar sensatie. Mogelijk is dit bij de meisjes alles anders, al zijn ook hier
aanwijzingen voor een overeenkomstige mentaliteit. Dit summiere onderzoek bevestigt
de bewering der
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psychologen, dat de puberteitsperiode gekenmerkt is door sterke emotionaliteit.

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
D.L. DAALDER, werd geboren in 1887 te Oosterend op Texel, was van 1902-1906
leerling van de Rijkskweekschool voor onderwijzers in Haarlem, daarna onderwijzer
aan verschillende scholen, o.a. 7 jaar aan de Humanitaire School in Laren (een der
eerste proefscholen in ons land, stichting van Prof. Dr. J. van Rees) - van 1915 tot
1920 onderwijzer aan M.U.L.O.-scholen in Soerabaia en Bandoeng - sedert 1922
leraar Nederlands aan de Rijks H.B.S. te Alkmaar. Nam in 1927, op verzoek van
Prof. Dr. J.H. Gunning Wzn., het redacteurschap van ‘Het Kind’ op zich. Schreef
o.a.: De kudde van Jef Vermeer, Langs glooiende velden, Het brandende Braambosch,
Feminisme en Nieuw-feminisme, Driehoekshuwelijken en vrije verlovingen? Gandhi
als Opvoeder.
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Boekverluchting
door Jan Poortenaar
De illustratie is van het boek een zoo voornaam bestanddeel, dat de gemiddelde lezer,
ja: iedereen, die een versierd boek ter hand neemt, eerst naar de prentjes en dan naar
den tekst ziet. Hiermede bedoel ik zeker niet, iets onvriendelijks aan het adres van
dien lezer te zeggen, want sedert ik besloot om dit artikel met deze opmerking te
doen aanvangen heb ik er eens op gelet en bemerkt, dat ik het zelf ook doe.
Er moet dus wel een grondige reden voor wezen, want ten eerste zou het toch te
onhoffelijk zijn aan te nemen, dat er géén goede reden is voor de gedragingen van
Iedereen, nietwaar? En aan den anderen kant ben ik er volstrekt niet op uit te doen
wat iedereen doet. Dit laatste althans weet ik heel zeker.
De boekband en vooral de illustraties, zij geven ons in één oogopslag een indruk,
zooals de tekst dat niet vermag; veel hangt daarvan af. Zij willen wel eens
verwachtingen wekken, waaraan de inhoud niet beantwoordt, tenminste vroeger
kwam dit soms voor: in 1646 klaagt een boekenliefhebber, hoe men wist ‘de boecken
sulcken schoonen doec voor 't hoofd te binden, datter Goden en Godinnen schijnen
te woonen. Maer binnen comende, liever Godt, isser niemandt thuys......’ Laten wij
hopen, dat het nu anders is; in ieder geval blijkt er uit, dat het voor den kooper van
het boek van het grootste belang is dat hij de illustraties juist ‘leest’, juist taxeert. En
het lijkt mij voor de verkoopers van het boek, de uitgevers en boekhandelaren, van
zoo mogelijk nog grooter gewicht dat van de illustratie gemaakt wordt, wat er van
te maken valt. Nu zult U het met mij eens zijn dat, wil men daar kijk op hebben, men
eerst dient te weten wat een illustratie eigenlijk is, en zijn moet. Deze regels kunnen
daartoe misschien een steentje bijdragen; ik heb n.l. ook bemerkt dat velen, en
daaronder soms zij die er in 't openbaar kritiek over ten beste geven, het hoegenaamd
niet weten. Het wil mij zoo voorkomen, dat hieromtrent de grootste begripsverwarring
heerscht en ik vind
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het daarom prettig, in deze aangelegenheid mijne (overigens niet onfeilbare) inzichten
te kunnen uitspreken en met enkele van die begripsverwarringen eens ter dege af te
rekenen (voor zoover mijn inzichten wèl onfeilbaar zijn).
Het is een ander geval, immers, of een beeldend kunstenaar de hoogtepunten uit
een verhaal, dat meestal fantasie is, in vormen giet (die altijd fantasie zijn) dan wel,
of de microscopische details van, laat ons zeggen: bloedlichaampjes, moeten worden
getoond. Bij het eerste voorbeeld is de beeldende kracht maar niet de feiten-juistheid,
bij het tweede de documenteele nauwkeurigheid maar niet de wijze van beelding
hoofdzaak. Hier een eigen vormtaal, een nieuw-geschapen beeld, ginds een
fotografische accuratesse, en elk liefst tot het hoogst bereikbare peil opgevoerd; hier
dichterlijke visie, ginder inventarisatie.
In de illustratie - in den breede genomen - vallen dus al dadelijk twee hoofdsoorten
te onderscheiden: de eerste is beeldende kunst, de tweede wetenschappelijke, actueele
of andere documentatie. Wanneer een houtsnijder een houtsnede maakt, gaat het er
om of hij de kern van het verhaal heeft weten te lichten uit de duizenden woorden,
waaruit dat is opgebouwd, en die kern in de scherpste beelding voor ons vermocht
neer te zetten: ook al wortelt zij in den tekst, hier hebben wij met een oorspronkelijke
schepping te doen. Wanneer er een heer op voorkomt, behoeven alle zeven knoopen
van 's mans vest er niet op te staan: als hij maar leeft, als hij maar loopt, zingt, peinst,
valt, schrikt, dàn zijn we er, en zeven of zevenentwintig knoopen aan zijn vest - dat
laat ons koud.
Bij het bloedlichaampje daarentegen kunnen wij dergelijke dichterlijke vrijheden
volstrekt niet gebruiken omdat wij precies weten en tellen moeten, hoe en hoeveel
van de kleinste kleinigheden zich voordoen in de eene, of in de andere omstandigheid.
Voor die tweede soort illustratie bewijst de foto onschatbare diensten. Een teekenaar
of houtsnijder kan nooit
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zóó nauwkeurig, zóó objectief wezen als de lens eener camera; niet voor niets is die
‘het objectief’ geheeten. Wil men hier een zuiver resultaat bereiken, dan late men
den teekenaar thuis.
Bij de eerstgenoemde soort illustratie is dat net omgekeerd. Hier late men den
fotograaf thuis. Een afbeelding van alle vestknoopen van een man helpt ons niet om
uit te drukken dat hij loopt, springt, zingt, peinst, enz. Ze is alleen van belang voor
zijn kleermaker.
Nu kan men in een teekening in meerdere of in mindere mate gevoel voor
compositie aantreffen, begrip van de beste belichting, begrip van het beste
gezichtspunt, en zoo meer. Dit zijn alle dingen, die in een kunstwerk elementen zijn,
doch zij maken van een werk geen kunstwerk. Ze raken slechts de uitvoering, de
aesthetische zijde der techniek: het min of meer gelukkig in beeld brengen van het
onderwerp, het kunst-bedrijf; ze raken niet de kern: het zien, de visie, d.i. de kunst
zelf.
Ook in een foto kunnen die elementen aanwezig zijn. Ja, het is mogelijk, dat een
fotograaf een betere compositie uit hetzelfde gegeven haalt, dan een teekenaar! Of
dat hij een meer geëigende belichting kiest. Doch ook de foto wordt daarmede niet
tot kunstwerk gestempeld. Het is er dan eene, die toont dat de fotograaf eenige
kunstzin bezit, een smaakvolle foto, terwijl het anders een smakelooze foto zou
wezen. Aldus kan weleens een kunstenaar van een fotograaf iets leeren. Maar het
woord ‘kunstfoto’ is wartaal.
Kunst is pas het beeld, dat in den geest gezien is en door de hand gevormd werd
zóó, dat het daarbij de zieletrilling heeft meegekregen, die den maker bij het zien
doorvoer. Die zieletrilling kan ook in een teekening, houtsnede of schilderij ontbreken;
nu, dan zijn deze geen kunstwerken doch slechts producten van kunstvaardigheid,
handvaardigheid. Die zieletrilling zal bij het fotografeeren steeds ontbreken, omdat
de camera niet hetzelfde is als de mensch die haar hanteert: ze
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heeft geen ziel en ze kijkt niet met een levend, doch met een glazen oog. Dat glazen
oog geeft der camera geen schok van ontzetting, als het opneemt dat iemand overreden
wordt. Of met karnemelk gemorst is, dan wel dat er bloed heeft gevloeid, het is haar
eender, ze blijft er totaal onaangedaan bij en registreert precies, of de overreden
persoon zes, of zeven knoopen aan zijn vest heeft zitten. Als U dat ook zou doen,
lezer, bent U een onmensch. Maar die camera is dan geen on-camera! O neen! Ze is
juist opperbest.
Ik hoop U hiermede eenigszins duidelijk gemaakt te hebben, dat zien en zien, dat
weergeven en weergeven twee zijn, en kunst en foto ook. Dit wordt veelal niet
verstaan. Begripsverwarring nummer één.
Het is dus altijd een fout, foto's met teekeningen te completeeren of omgekeerd,
en die als illustratie aan te wenden. Men voege, desgewenscht, twee of meer foto's
samen, als de film. Maar ook dat is geen kunst, al is de film een getuigenis van meer
of minder ‘kunstzin.’ Begripsverwarring nummer twee. Met dat al zie ik liever een
smaakvolle foto, dan een leelijke teekening, natuurlijk!
**
De ziel dus, die doet het hem. En het is zielig voor de camera, dat ze er geen heeft.
Een ziel, o! een ziel, dat is een allerwonderlijkst ding! Zij trilt niet op commando,
men kan haar niet, als de wekker, om half acht laten afloopen, al is dat nòg zoo
wenschelijk. Zij trilt als zij er zèlf zin in heeft. Men kan maar niet een goede ziel
koopen zooals men een goede camera koopt; ze is heel eigenzinnig, capricieus......
en ik vraag mij af of De Vries en Te Winkel haar daarom vrouwelijk hebben gemaakt?
Ik vraag mij verder af, of Minister Marchant dat wellicht niet op zich heeft willen
laten zitten, en haar derhalve nu tegelijk mannelijk èn vrouwelijk heeft verklaard,
‘als man zijnde’ (Dit is een ‘staande uitdrukking’ van het ‘beschaafde spraakgebruik’).
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Nu heeft men in den loop der tijden, sinds boeken niet meer door overschrijven
vermenigvuldigd worden, noch met teekeningen uit de hand (miniaturen) worden
verlucht, een drietal manieren gevonden om teekeningen met een ziel in zùlk een
materiaal te vervaardigen, dat men ze - op de manier van een boekdrukletter of een
rubber stempel bijvoorbeeld - afdrukken kan. Het zijn de houtsnede, waarbij men de
lijnen in een plankje uitsnijdt; ten tweede de kopergravure en ets, waarbij deze in
een koperen plaat worden gestoken of met behulp van invretende zuren geëtst; en
ten derde de steen-teekening, waar steen de grondstof is die in de plaats van het
papier treedt. De kunstenaar-ontwerper brengt dus zijn voorstelling daarop, of daarin,
zoodanig aan dat die teekening zèlf wordt afgedrukt. Dit moet men zich even goed
duidelijk maken. Deze afdrukken zullen dus kunst zijn, mits de hand des vervaardigers
bezield was: ideale illustratie. Alle drie. Hout, koper en steen doen ieder een eigen
vorm-taal ontstaan.
Maakt echter de boekverluchter een teekening op papier, dan kan men die zelf van
dat papier niet afdrukken. Men moet haar dan eerst fotografeeren, en van die foto
een cliché vervaardigen, dat vervolgens wordt afgedrukt. Is die afdruk van zoo'n
cliché nu óók kunst? - In geenen deele. Ze lijkt misschien sprekend (laat ons dat
aannemen) op de origineele papierteekening, doch ze is er slechts een foto, een
afbeelding naar. Zij kan nooit hetzelfde wit-zwart geven. Muggenzifterij, zegt U?
Het is hetzelfde verschil tusschen een echt en een gefotografeerd bankbiljet. Wanneer
U een appel wilt eten, bent U dan gebaat met een appel, of met de foto van een appel
die sprekend gelijkt op het origineel? Is geestelijk voedsel soms van minder belang
dan stoffelijk voedsel? Geuren kunstbloemen? Inspireeren zij dichters?
Hier ontmoeten wij begripsverwarring nummer drie. Een clichémaker, die liefst
cliché's wilde maken - wie zou het hem euvel duiden - vroeg mij eens: ‘Maar als U
het nu niet
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zien kunt?’ (Ik kan het echter wel degelijk zien). Hij bedoelde: maar als ik,
clichémaker, het niet zien kan. - Nu, dat is dan zielig voor hem; het zou even zielig
voor hem wezen, wanneer hij, ‘omdat hij het niet zien kon’, een reproductie van een
bankbiljet voor echt aannam, of een reproductie van een handteekening op een chèque
voor de echte. Dat moet men in zaken met wissels, en in kunst met prenten niet
accepteeren.
**
Met een foto naar een houtsnee-afdruk (ets, of steendruk) staat de zaak precies
eender. Onze perfecte reproductie-procédé's, die ik zeker niet gaarne missen of
kleineeren wil, stellen ons allerhande voortreffelijke weergaven ter beschikking. Hun
waarde is, op eigen terrein, onschatbaar! Doch ze zijn zelf geen houtsnede, ets, enz.
En nu komen wij tot begripsverwarring nummer vier: meestal noemen uitgever,
boekhandelaar, criticus en kooper heel eensgezind die reproducties ‘houtsneden’, ja,
ik ken makers van houtsneden, die zeker beter hooren te weten, en daaraan meedoen.
Wanneer ik in zoo'n geval op een titelblad lees:
De Moord in het Gebergte
door
Rinaldo Rinaldini
met houtsneden van
Piet Polderman
dan is de menschen-moord in het gebergte beslist fantasie, maar de kunst-moord in
het polderland zeer reëel, zeer echt! Het erge is daarnevens, dat lezer, criticus,
boekhandelaar, uitgever (ik weet niet goed welke volgorde de wellevendste is en
draai haar dus nu eens om), dat dezen allemaal een zéér onzuivere voorstelling wordt
gegeven van hetgeen een houtsnede werkelijk is. Wat er zóó uitziet op een origineele
prent
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van 20 × 30 c.m. ziet er zus, heel anders, uit op een fotografische verkleining van 10
× 15 c.m. en men leert hierdoor een verfijning aan de houtsnede stellen, die totaal
mis is. Maakt hierna een ander illustrator èchte houtsneden, dan zijn criticus, lezer,
enz. zoo totaal van de wijs gebracht, dat zij afkeuren wat zij prijzen moesten. Dit
fatale verkleinen gebeurt herhaaldelijk, en er is totaal geen reden voor. Bovenstaande
titel zou moeten luiden: ‘met illustraties naar houtsneden van’ enz. Een voorbeeld,
met een fragment op ware grootte, zal dit naar ik hoop iedereen duidelijk maken.
Weer kan men vragen: muggenzifterij? Ik hoop dat ik het bovenstaande zoo
duidelijk heb geformuleerd, lezer, uitgever, enz., dat U allen in koor met mij instemt:
volstrekt niet! Artistiek een wandaad!
Een kundig vakman ziet direct aan het onwezenlijke der snede, dat hij geen echte,
maar een verkleinde hout-snede voor zich heeft. Anderen worden misleid. En dat is
ook hierom onnoodig, dat men van een houtblok zelf vele duizenden afdrukken kan
maken! Ja, wil men twintig of dertigduizend stuks druks hebben, dàn vervaardigt
men van het hout een galvano. Deze n.l. laat de vorm-taal der houtsnede onaangetast.
Het is een galvano-plastisch verkregen duplicaat, een afgietsel, en geeft daarom
volkomen eendere afdrukken als het hout: het is géén foto, maar een afgietsel gelijk
het bronzen beeld een afgietsel is van des beeldhouwers klei-model. Dat is ook niet
naar een foto vervaardigd. De bijgevoegde illustraties lichten dit nader toe.
Verkleint men, fotografisch, een schilderij, van Rembrandt bijv., dan is het een
heel ander geval: dit origineel kan men onmogelijk in een boek hebben in 1000
exemplaren. Daar is de reproductie op haar plaats en kan men de foto niet ontberen.
Doch waar men het echte kan hebben is een afbeelding geen zegen, maar een ergernis,
en dat geldt gelijkelijk voor een houtsnee, een appel, of een bankbiljet. Dat moet
men alleen even in het oog houden. Vooral als men uitgever is.
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Nu zal men mij misschien tegenwerpen: dat is alles goed en wel, maar zoo'n artist
er bij, met houtsneden, maakt dat een boek niet duur? Daarop kan ik een geruststellend
antwoord geven, en dat dure boek......! Laat ik U daaromtrent meedeelen, dat ik in
vele plaatsen van ons goede vaderland geweest ben, waar een boek van vijf gulden
niet te verkoopen valt. Doch als ik daar eens in de hoedenwinkels kijk, wel, dan ligt
er een rijk assortiment van velours heerenhoeden (zelf vind ik ze ook mooi) die......
f 7.50, f 8.50, f 9.50 kosten: die kan men daar wèl verkoopen. Klaarblijkelijk zijn er
dus menschen genoeg, die het meer kan schelen wat zij op het hoofd, dan in het hoofd
dragen - maar daarvan moet men toch het boek de schuld niet geven. Boeken met
houtsneden, echte, kosten nog minder dan een halve velours-hoed; ik denk aan de
bekende Mythen- en Legenden-serie, waarin juist een nieuw deel ‘Friesche sagen’,
is verschenen met knappe houtsneden van Nic. Bulder, die o.a. ook aan de ‘Ned.
Volkskunde’-schoolboekjes meewerkte. Dan zijn er de markante houtgravures welke
Fokko Mees stak voor de Stem-serie, waarin o.a. ‘Faust’, door Anthonie Donker
vertaald, Jef Last's ‘Branding’ uitkwamen, en nu pas weer een tweede boek van
Miguel de Unamuno: ‘Sint Manuel Bueno, de martelaar’. Veel geeft men aldus
smaakvol uit, voor verscheidene werken sneed Jan Franken Pzn. met vaardige hand
prenten, nu pas weer een portret van den dichter Adama van Scheltema voor diens
‘Verzamelde Gedichten’, ook van zijn hand is de karakteristieke houtsnede voor den
bandstempel van Campert: ‘Die in het Donker’, welke meteen een kort begrip van
den inhoud te zien geeft. - Er is nòg een bundel ‘Verzen’ verschenen, namelijk van
Jan Greshoff, gesierd met een portret van den auteur, ditmaal door den Australiër
Buckland Wright met dat typisch Engelsch literaire, hier te lande door de
Prae-Rafaëlieten bekend.
En schrijver dezes mocht houtsneden maken voor een tweetal boeken: Arthur van
Schendel's ‘Schoone Jacht’ en zijn eigen Flaubert-vertaling ‘De Legende van St.
Julianus’,
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juist met nieuwe houtsneden gereedgekomen; er is ook een beperkte uitgave met
etsen van.
Op het verschil tusschen de houtgravure (met het naaldfijne graveerijzer in hard
kopshout gestoken) en de houtsnede (in zachter kops- of langshout met beitel en
guds gesneden, en dus zwaarder van klank) moge hier nog even gewezen worden.
Een verkleinde houtsnede is ook daarom zoo verwerpelijk, daar zij de kracht van de
echte mist en de fijnheid der gravure niet bereikt; 't is vleesch noch visch. Ofschoon
eeuwen oud, is de houtsnede nòg up-to-date; een prentje van 1568 laat U zien, hoe
wij dan voor U zitten te snijden, lezer. Alleen kunnen wij ons sedert de crisis niet
meer die luxueuze broekjes permitteeren.
Doch waar blijft de uitgever, die ons eens om gekleurde houtsneden vraagt?
Daarvan zou weer eens iets anders te maken zijn, en met de huidige matte inktsoorten
zijn hier fraaie effecten mogelijk!
**
Juist schrijf ik deze regels en, of het spel spreekt, daar brengt mij de post ‘De
Heldentocht van de Alexis’ door L. Verhees, met allerbekoorlijkste houtsneden in
zwart, koningsblauw en warm-grijs gedrukt, van den Vlaam Mark Severin, van wien
ik nog net zoomin gehoord had als U. Dit zijn èchte prenten met èchten humor, welke
ten onzent zoo zeldzaam is. Onlangs bijv. zag ik een ooievaar geteekend; en aan dien
ooievaar was verder hoegenaamd niets te zien. Doch er stond bij geschreven: ‘Het
eenigste dier der schepping waaraan ik niet geloof.’ - Het is een abuis, zooiets als
humor te beschouwen: de humor had in het geteekende beest moeten zitten, maar
niet in het onderschrift. Ook een begripsverwarring. (Het gehalte van de aardigheid
laten wij nu maar buiten beschouwing).
Echte humor zit ook in de uitstekende teekeningen, die de Italiaan Piero Bernardini
maakte voor het kinderboek ‘Pinocchio’; eenige zijn opgenomen in ‘Boekkunst en
Grafiek’
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van schrijver dezes, dat over het boek, zijn geschiedenis en illustratie handelt. Een
boek over het boek.
Een andere buitenlander, die waarlijk geestig teekent en schrijft is Karel Capek
met zijn ‘Over Holland’, grappig maar niet (pardon) ‘lollig’; dit amusante boekje
beleefde juist zijn tweeden druk. In ‘Het jaar van den tuinman’ is zijn broeder de
illustrator, en niet minder goed op dreef! Van Capek laten wij U hier ook iets zien.
In zoo'n teekening is het veelvuldige, het stereotype van: al-maar koeien die al-maar
grazen uitgedrukt, waardoor een bijschrift overbodig wordt. Dat is humoristisch
teekenen. (Dit zijn penteekeningen, waarnaar cliché's werden vervaardigd).
In het ex-libris vinden de grafische kunstenaars een ander terrein van
werkzaamheid, Johan Schwencke stelde er een bibliografie over samen, die door
Boosten en Stols met veel zorg en smaak gedrukt werd, met tal van fraaie boekmerken
versierd. Ook hier treffen wij eenige nieuwe namen aan, verrassingen, als Ina
Santhagens bijvoorbeeld, met knappe houtsneden. Maastricht is trouwens een
brandpunt der edele drukkunst; behalve de juist genoemde firma is er A.A.M. Stols,
die weer een nieuw staal van zijn verfijnde typografie gaf met ‘Het licht achter
Golgotha’. De Hollandsche drukkers en uitgevers maken een goed figuur in Europa!
Noemen wij hier ook een boekje, dat ons in den meest letterlijken zin leert, ‘de
boecken sulcken schoonen doec voor 't hoofd te binden’: Mej. Menalda's handleiding
tot het ‘Zelf boekbinden’. U ziet aan de afbeelding dat het Mej. Menalda toevertrouwd
is, dat fraai te doen. Een te weinig gewaardeerde tak van kunstnijverheid in ons land,
helaas! die schromelijk veronachtzaamd wordt.
**
Met opzet is in het voorafgaande voornamelijk van de houtsnede gesproken. Zij
heeft, als de letter der schrijfmachine of die van den boekdrukker de lijnen verhoogd
staan boven het-
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geen dat blank papier moet blijven. Men kan haar dus met de boekletters van den
tekst samenvoegen, tegelijk van inkt voorzien, en tegelijk afdrukken. Er is dus niets
geen reden er een cliché naar te maken, omdat dit dan precies zoo gebeurt.
Technisch gezien is hier dus een groote eenheid welke men, na William Morris,
ten onzent gaarne prijst. Daar zit een materieele, om niet te zeggen materialistische
inslag in. Morris was een edele geest, die in een degeneratie-periode allereerst naar
zuivering van het ambacht streefde; hij richtte zich daartoe naar de boekkunst van
vóór 1500, die toen nog handwerk was. De boekletter en de illustratie hadden toen
nog overwegend het houtsnee-karakter, zwaar van lijn, groot van formaat, en Morris
imiteerde dat. Sedert echter wordt zij in metaal gegraveerd en dat brengt mede, door
de andere grondstof, dat de letter veel kleiner en fijner kan zijn, waardoor het enorme
oude boekformaat tot een hanteerbare afmeting kon worden teruggebracht. Tevens
had het ten gevolge, dat een bedrukte pagina minder zwart, grijzer werd. Een
houtsnee-illustratie maakt naast deze (huidige) drukletters daarom al gauw een zeer
zwaren indruk. Morris' volgelingen, juichend over de verkregen eenheid van techniek,
zien geheel over het hoofd, dat daarmede nog geen visueele eenheid wordt bereikt,
althans niet die, welke Morris ook verlangde.
Een fraaie druk van Stols, ‘Het Lot der Zee-vaert’ van Vondel, moge het hier
bedoelde illustreeren. Welk een knappe houtsnede ook! Men voelt er den zeewind
in. Maar zou dat nu niet mogen omdat daarnaast de tekst wat grijs schijnt? Juist door
zijn krachtig wit en zwart wordt in die kloeke prent van H. Jonas het wezen der
zeevaart uitgedrukt, en beter, dan wanneer zij zich op de gedrukte tekst had afgestemd,
en egaal ware geweest. (Een mooi voorbeeld dáárvan volgt dadelijk).
Want zóó fijn-evenmatig wil Morris, terecht, bij fraai drukwerk de verbrokkeling
van wit en zwart, die boekletters te zien geven, uitwegen, egaliseeren, dat het wit
tusschen de woorden zoodanig worde verdeeld, dat niet blanke geultjes van boven
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naar beneden de regels komen te kruisen. En in dat zoeken naar een ongebroken,
egaal bedrukt vlak gaat men zelfs zoo ver, dat men bij nieuwe alinea's wel het
inspringen met een wit, open vakje, storend acht en vermijdt. Dit nu is ook een
begripsverwarring: het inspringen verhoogt de overzichtelijkheid van het gedrukte.
Het is wat in de muziek een rust is tusschen noten, tusschen de deelen eener
compositie en men heeft terecht gezegd, dat de rusten evenveel inhoud hebben als
de noten. Een tekst nu drukt men allereerst om den inhoud; een fraai aspect, hoe
belangrijk ook, is...... bijzaak. Oude drukkers lieten geen regels inspringen, dat is
zoo, doch zij markeerden den aanvang van onderdeelen met een hoofdletter van
verscheidene regels hoogte, en daarbij gekleurd, om op te vallen. Nu is het wit ons
indeelingsmiddel geworden; toen moest men zuinig zijn met het schaarsche, kostbare
papier. Zulke ‘Luftpausen’, ademhalingspauze's, zijn onmisbaar, en blijven dat. De
witte openingen ziet de te ‘artistieke’ boekkunstenaar ten onrechte als leemten: ze
zijn juist de ‘sluitsteenen’ in den bouw!
Een letter is steeds gedacht als een zwarte lijn op een witten ondergrond. De
houtsnede ontstaat, door het wit weg te snijden en de rest in te inkten en af te drukken,
het is karakteristiek voor haar en dat zal de kunstenaar dus juist willen laten spreken.
Dat is de grammatica van houtsnijderstaal; deze zal dus met veel zwart werken. Stelt
men nu aan den letterdruk eischen van zoo groote evenmaat (als zwart-wit) dan gaat
men van de illustratie vergen dat zij er (als zwart-wit) goed mee samenklinkt; dan
dient men ontwerp en uitvoering zóó te kiezen, dat een overeenkomstig aspect, visueel
gewicht, met een pagina tekst wordt verkregen - zonder dat het beeldende element
eenigermate geweld wordt aangedaan. Ieder kunstgevoelige ziet direct: dit is nagenoeg
of geheel onmogelijk. Het is een vrijwel ondenkbare uitzondering, dat zulk een
harmonie natuurlijkerwijze is ontstaan: geen groote plekken wit, geen groote plekken
zwart, neen, de lijnen der teekening moeten
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regelmatig (inderdaad: regel-matig!) het geheele veld vullen. Een egaal verhalend,
rustig-kabbelend lijnenspel. Moderato, moderato, om nog eens in muziektermen te
spreken. Morris werkte aldus, soms met prachtig resultaat. Doch er zijn nog andere
mogelijkheden dan die der pude drukkers; het prachtigste voorbeeld van zulk een
boekverluchting gaf de Venetiaan Manutius (Manuzio) toen de fijnere letter de
boekpagina veroverd had. Door regels van hoofdletters en open ruimten wist hij het
wit der houtsnede-illustratie prachtig op te vangen, en letter en prent in evenwicht
te brengen.
Voor het zachtjes na-mijmeren over een ver verleden, gelijk Morris en zijn
vrienden, de Prae-Rafaëlieten die hem illustraties leverden, hadden deze het geëigend
rhythme. Maar de tijd staat niet stil, en het leven stelt nog andere eischen dan
mijmeren over de kunst van vóór 1500. Men kan er om lachen, dat de ismen in
sneltreinvaart door de kunstwereld dieselen, ze laten het er niet om en het helpt niet
of men er de oogen voor sluit als men er niet aan wil. Groote contrasten: het
dramatische, het open-stralende, het duister-geheimzinnige, het groot-constructieve,
het tumultueuze - en nog zooveel meer uit ons leven kan men aldus niet ‘beelden’,
hoogstens ‘erover vertellen’; het beelden daarvan vraagt grooter afwisseling in de
orkestratie dan het regelbeeld der tekstpagina veroorlooft. Eerder wordt
zwart-wit-harmonie tusschen tekst en prent in andere procédé's verkregen dan in
houtsnede: ets en gravure namelijk, die in zwarte lijnen (zonder wegsnijden van wit)
ontstaan, of teekeningen met de pen, die men tot cliché's omfotografeert. Hun lijnen
zijn eerder aan de letter gelijk.
Laat ik hier dadelijk bijvoegen, dat ik voor de een of andere der grafische kunsten
(houtsnee, ets en gravure, steenteekening) geenerlei voorkeur koester; ze zijn mij
alle even lief en ik beoefen ze alle. De Morris-volgers zweren bij de houtsnede en
beweren dat de andere niet in een boek zouden passen, omdat zij afzonderlijk
afdrukken noodig maken. Is dat een bezwaar? Het is wat duurder, ja.
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En de eenheid is technisch, niet zoo groot. Doch zou een orkest niet mogen zijn,
omdat men een harp anders bespeelt dan een viool, en deze beide weer geheel andere
behandeling vragen dan de bazuin - en alle een totaal verschillend klankeigen, timbre
hebben? Is daarom een symphonie van Beethoven uit den booze?
**
Hoeveel meer valt dan de foto buiten het artistiek bestel van het boek, met haar
half-tinten en haar graduaties.
Toch kan men die, in den vorm van cliché's, net zoo afdrukken als de boekletter:
ook hier leidt de technische eenheid van vervaardiging niet tot visueel evenwicht.
En de andere, perfecte reproductie-technieken? Moet men ze alle uit het boek
verbannen? Niet te veel principes, s.v.p.
Hoe anders kan men ons de voortbrengselen van kunstnijverheid toonen? Een
boek als Otto van Tussenbroek's ‘Gebruiks- en Siervoorwerpen’ uit de reeks ‘Moderne
Schoonheid’, met zijn levendig omslag, het zou ons niet aldus over onze
binnenhuiskunst leerrijk en boeiend kunnen onderhouden. En hoe aantrekkelijk is
het door Anton Kurvers opgebouwd! Zeer goed gezien is het, bij deze letter het vele
wit open te houden; de gele lijnen breken wat anders te breede marge zijn zou en de
foto's zijn voortreffelijk.
Hoe anders kan men ons van schilderkunst spreken? Simpeler is de uitvoering van
een ander boekje, W. Jos. de Gruyter's ‘Schilderijen zien’ gehouden. Ook deze
schrijver zou zijn helderen, inzicht-schenkenden tekst anders niet met zijn - goed
gekozen! - voorbeelden kunnen steunen. Zulke boeken slaan een brug tusschen kunst
en publiek. Dan doet de foto heel goed werk! Evenzeer geldt dit voor een
rijk-gedocumenteerd boek, als dat over ‘Vlaamsche Volkskunst’ door Victor de
Meyere, dat de bekorende argeloosheid van zulke nijverheid laat zien; tot merklappen
toe, sierlijk ornamentaal. ‘De Vlaamsche Miniatuur’ geeft een anderen kant van de
kunst
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in de Zuidelijke Nederlanden weer, Dr. F. Lyna schreef den tekst van dit fraaie werk,
dat ons laat zien hoe de Vlaamsche boeken tusschen 1200 en 1530 geïllustreerd
werden. Men schreef ze toen nog uit de hand.
De schoonheid van een berijpt spinneweb, een stuivende lisch, een enkel eikeblad,
niet licht het onderwerp voor den grafischen kunstenaar, toonen de illustraties in
‘Een jaar natuurleven’, vier deelen, elk een jaargetijde van planten- en dierenleven.
Ook stelt het fotografisch cliché menigen teekenaar in staat met een vlotte
penseelstreek of dunne pen-lijn te illustreeren; wij noemden Capek reeds. Op de
eerste wijze werkte Bottema, vlot, voor Theun de Vries' ‘Koningssage’, een verhaal
van Radbod, prins van Friesland. Rie Cramer teekende met de pen illustraties bij
‘Faun’ door Van der Woude (dat ons naar Italië voert) en trachtte een verband tusschen
deze en den tekst te leggen door ze in elkaar te doen grijpen. Geheel anders zijn de
krabbels, waarmede Bauer ‘Brieven’ aan vrienden opvroolijkte: ze werden er spontaan
in neergekrabbeld, aan teekenen voor een boek is niet gedacht - en hoe frisch zijn
ze, daardoor misschien!
Schetsboekblaadjes van een schilder vindt men in Bobeldijk's ‘Jeugdprentjes’. En
van goedkoope boeken gesproken, daar is Dr. Romein's ‘De lage landen bij de zee’,
overvloedig geïllustreerd; daar is de Libellen-serie, welker terrein van beeldende
kunst en verzen tot bijbelstudie, van techniek tot opvoeding, handwerken en de
schoonmaak reikt; vijf en veertig cent per deeltje. En dan zijn er nog menschen die
het Hollandsche boek ‘zoo duur’ noemen. Veel lezers vinden ook de
‘Noordzee-legenden’ met illustraties van Willem Backer, die aan Rackham doen
denken, en ‘Nederlandse Overleveringen’, door Bulder pittig verlucht, waarvan een
houtsnede hier is afgedrukt. Hoe fantastisch architectuur kan wezen, die uit zakelijke
gronden wordt geconstrueerd! Een niet-deskundige zelfs, als schrijver dezes, wordt
geboeid door de illustraties in ‘Brugbouw’, door Dr. Ir.J. Emmen. Deze laten ons
zien,
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hoe gewapend beton en ijzer spanningen van 150 meter mogelijk maken. De
uitvoerigste berekeningen vullen de grootsche architectuur-ontwerpen aan. Alweer
een functie van het onmisbare fotografische cliché: de welhaast onbegrensde
mogelijkheden der techniek, plus een eigen schoonheid, worden ons glashelder onder
het oog gebracht.
**
Wij zien dus twee elementen in het verluchte boek: letter en prent, op allerlei wijze
toegepast. Hoe verhouden die zich innerlijk? Wat leeft daarin?
William Morris noemden wij. Hij gaf den stoot tot de internationale herleving der
boekkunst. Hij ontstak een groot licht in een diepe duisternis: de ver-machinaal-de
19e eeuw, die den heerlijken handarbeid tot stom-automatisch werk vernederde en
zoo geestelijke ellende bracht, terwijl slechts de Mammon heerschte. Met woord en
daad predikte hij, als een Boeddha, verlossing uit een cirkelgang, die eindeloos,
onontkoombaar scheen. Welk een nobele figuur! Welk een zuiver-voelend graficus!
Laat ik eens goed en nadrukkelijk zeggen, dat ik voor Morris, den mensch, en Morris,
den kunstenaar, oprechte bewondering koester. Daar is een prachtig-stralende
overtuiging in hem. Doch in zijn ijver overschreed hij soms de grenzen die hem
gesteld waren.
In zijn over-ijver legde hij, de boekdrukker, niet alleen de beeldende kunst aan de
banden van zijn boekletter, aan reglementen, zooals die den boekendrukker goed
uitkwamen en dáár redelijk waren, neen, ook de poëzie was hem - die zelf verzen
schreef! - op het oogenblik dat hij drukken ging niet meer dan een sjouwerman, die
hem diende met het aanslepen van bouwsteenen voor zijn drukwerkschilderij. Zeker,
hij heeft onversierde pagina's geschapen, waarop dit niet van toepassing is, doch hij
heeft ook met geweld zijn heerschappij op gebieden gevestigd waar zij niet behoorde.
In het leven van de kunst, in het leven van de staten, overal wreekt zich dat. Het rijk
van
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Verkleinde reproductie (cliché) en fragment op ware grootte van Jan Franken Pzn.'s portret van Adama
van Scheltema, uit diens pas verschenen ‘Verzamelde Gedichten’. Door het verkleinen gaat de plastiek
in de voorhoofdswelvingen grootendeels verloren. Hier is slechts een verkleining afgedrukt om het
nadeel daarvan te toonen. De uitgave bevat de houtsnede op ware grootte tegenover de titelpagina.
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Afdruk van een houtblok en de daarvan vervaardigde galvano, die als het ware een afgietsel is van
het hout en dus geheel overeenkomstige afdrukken levert: het is een metalen duplicaat, dat voor zéér
groote oplagen en bandstempels goeden dienst bewijst. Houtsnede door Jan Poortenaar uit diens
Flaubert-vertaling ‘De Legende van St. Julianus’.
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Houtgravure door Fokko Mees voor Miguel de Unamuno's ‘St. Manuel Bueno, de martelaar’.
Naast het gewone, enkelvoudige burijn, waarmede telkens één lijn gestoken wordt (de handen, het
gelaat) is hier ook - een terecht spaarzaam - gebruik gemaakt van het z.g. toonburijn, dat een reeks
fijne lijntjes tegelijk snijdt (links van het crucifix, en op den schouder rechts, b.v.). Veelvuldig gebruik
geeft een prent een te machinaal-gelinieerd aanzien.
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‘Trientje van Uterboeren vaart in een tobbe over het water’. Houtsnede door Nic. J.B. Bulder, uit
‘Nederlandse Overleveringen’ door K. ter Laan.
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Houtsnede voor een bandstempel door Jan Franken Pzn.
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De houtsnijder aan het werk. Bladzijde uit een boekje van 1568, afgebeeld in ‘Boekkunst en Grafiek’
door Jan Poortenaar. De houtsnede is van Jost Amman (‘Formschneider’ beteekent ‘houtsnijder’),
typisch 'n nagesneden pen-teekening.
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Boekbanden met papieren, geornamenteerd door Georg Rueter (gelijk-af gebonden boeken). Illustratie
uit ‘Zelf boekbinden’ door Elisabeth Menalda, boekbindster.
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Druk van A.A.M. Stols met houtsnede van Henri Jonas, Vondel's ‘Lof der Zee-Vaert’.
Het is interessant deze mooie druk te vergelijken met de ‘Formschneider’ van Jost Amman, waar de
letter van de tekst nog geheel het karakter van de houtsnee-lijn draagt, en met de ‘Poliphilus’ van
Manutius, waar de houtsnede aan het lichtere letterbeeld is aangepast. De krachtige plastiek van de
hier getoonde prent zou op de manier van den ‘Poliphilus’ niet te bereiken zijn.
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Bladzijde uit de aan Gutenberg toegeschreven 42-regelige bijbel. Nieuwe alinea's worden door groote
en gekleurde beginletters aangegeven, zoodat (zonder inspringende regels) het geheel toch overzichtelijk
is.
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Boekomslag, waarbij de aloude as-lijn als uitgangspunt der plaatsing is verlaten en een harmonieus
geheel werd verkregen. Typografische verzorging door Anton Kurvers. De letters zijn in blauw en
goud gedrukt.

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

139

Lucas Cranach de Oude, ‘Vrouwebeeltenis’, illustratie uit ‘Schilderijen zien’ door W. Jos. de Gruyter.
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Bessen van den Sleedoorn. Illustratie uit ‘Herfst’, een der vier deelen van ‘Een jaar natuurleven’ door
R.J. de Stoppelaar, Jan P. Strijbos en A.B. Wigman.
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Illustratie uit ‘Gewapend beton en ijzer in den brugbouw’ door Dr. Ir.J. Emmen. Specimen van
illustratie van een modern technisch werk.
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Bladzijde door Erhardt Ratdolt, Venetië, 1477.

Bladzijde door William Morris, Londen, 1892.
Door het navolgen van de ‘bordure’, de ornamentrand die het drukwerk in een lijst vat, werd Morris
gedwongen de versregels door midden te breken; de dichtkunst opgeofferd aan de kunstnijverheid.
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Bladzijde uit den ‘Poliphilus’, gedrukt door Manutius, 1499.
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Gestyleerde penteekening door Karel Capek, uit diens ‘Over Holland’.

Impressionistische penteekening door Marius Bauer, uit diens ‘Brieven’.

Vogelvlucht-penteekening door Joseph Cantré, uit ‘Kobeke’ door Ernest Claes.

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

145
Napoleon viel uiteen, het rijk van Abraham Lincoln duurde. Zelfs Shakespeare was
Morris niet te heilig, hij drukte diens Venus en Adonis, diens Lucretia...... en brak
de versregels eenvoudig door midden om in een ornamentrand een (op zichzelf mooi)
letterarrangement te metselen, dat als twee druppels water gelijkt op een bladzijde
van Erhardt Ratdolt, anno 1477 - vier en een kwart eeuw ouder, maar zonder die
fout. Zonder zijn rand-imitatie zou William Morris de vloeiïng der verzen niet hebben
behoeven te vernielen.
Dit nu is machtswillekeur der kunstnijverheid, der decoratieve kunst. Een vers
toch is er om gelezen, niet om bekeken te worden, na in brokjes gebroken en in een
schilderijlijst gezet te zijn. Beelding en Poëzie, zij moeten niet aan den leiband van
de kunstnijverheid loopen; zij zijn geen onmondige kinderen met een voogd. De
versierende kunsten prijzen zichzelve gaarne als...... ‘dienende kunst’ aan, maar als
het er op aankomt, blijken zij aardig dictatoriaal te kunnen wezen.
**
Zoo hier en daar is in de voorafgaande regels het verschil tusschen kunstnijverheid
en vrije, beeldende, vrij-beeldende kunst komen opdoemen. Moet men der
boekillustratie vragen, dat zij zich als ‘dienende’ kunst naar het schriftbeeld voegt,
zooals wij ons behangsel en de kleur onzer meubelstof liefst bij elkander passend
kiezen? Of zal men den illustrator de vrije hand moeten laten om in een eigen vormtaal
te spreken, in een zelf-gekozen koloriet van zwart en wit te werk te gaan, dat aan
zijn visie de beste realisatie verschaft?
Liefst zou ik beide standpunten gelijke rechten geven, het een of het ander naar
gelang zijner geaardheid door den kunstenaar laten innemen, alhoewel ik zelf eerder
tot de tweede dan tot de eerste groep zou behooren. Doch zij, die op het
eerstgenoemde, het kunstnijverheidsstandpunt staan, wij zagen het daareven, hebben
aan het volle pond nog niet genoeg. Mij is het liever, dat een warm-voelend kunstenaar
een expressieve
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‘vrije-kunst’-prent in een boek zet, ook al blijft de weegschaal tusschen prent en tekst
door zijn hevigheid niet in evenwicht, gelijk het geval is met Jonas' prent bij Vondel's
‘Zee-vaert’, dan dat een visueele gelijkheid bewaard blijft ten koste van de
zeggingskracht. (Van dit laatste geval liggen talrijke voorbeelden voor mij). Men
kan dit een subjectief standpunt heeten en dan is het er een, waarop ik mij niet
onfeilbaar acht. Op zichzelf is er tegen een visueel evenwicht natuurlijk niets in te
brengen! (Als ik dat zeg, acht ik mij wèl onfeilbaar).
**
Doch visueel evenwicht, het alpha en omega der kunstnijverheid, het kan nog op
andere wijze gevonden worden ook. En wel op deze manier, dat niet de illustratie
zich regelt naar den zetter van den tekst, den typograaf, doch dat de typograaf zich
aanpast aan de beeldende taal van den illustrator! Dit zal velen een ten hemel
schreiende stelling schijnen. Misschien komen verontruste geesten tot bedaren,
wanneer zij vernemen dat niemand minder dan onze eminente letterkunstenaar Van
Krimpen een tekst-beeld componeerde bij etsen van schrijver dezes, waarbij niet in
de eerste plaats aan een boek gedacht was; een zeer mooi en evenwichtig boekje
heeft hij aldus weten op te bouwen.
Welbeschouwd deed Manutius in 1499 niet anders, toen hij den Poliphilus drukte,
welken beroemden druk wij hierbij afbeelden.
**
Van de twee bestanddeelen waaruit het verluchte boek bestaat: de letters, en de
illustraties, zijn de eerste steeds kunstnijverheid; de tweede kunnen dat, of
vrij-beeldende kunst wezen. Over het verschil in aard tusschen die twee vormen van
illustratie nog een enkel woord (niet over een verschil in waarde!).
De letter is geen vrije, d.w.z. zelf-bedachte kunstvorm, omdat
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U een letter niet kunt herkennen als ik zijn gedaante naar mijn willekeur wijzig. Een
letter is een teeken: het moet direct door een ander (juist een ander) dan den ontwerper,
verstaanbaar wezen. Wanneer ik aan de tramhalte mijn hand ophef, stopt de tram ook al heb ik dat met den bestuurder persoonlijk niet afgesproken. Bedenk ik een
eigen teeken: steek ik de hand in den zak, dan rijdt de tram door. Nu kan ik die hand
sierlijk opsteken, lomp, smaakvol, onhebbelijk en zelfs...... schofterig, maar in de
kern der zaak is geen verandering: opsteken moet ik haar, wil ik mijn doel bereiken.
Een teeken dat ik zelf bedenk is, op dat moment reeds, geen teeken meer.
De illustratie daarentegen welke vrije kunst is bedenkt zelf een nieuw, eigen teeken,
eigen vorm-geving; zij is ‘beeldende’ kunst. Beeldende, d.w.z. zij beeldt een nieuw
beeld, zelf, terwijl zij ontstaat. Op het oogenblik harer wording schept zij een nieuwe
gedaante; nieuw, niet in de wijze van het hand-opsteken, doch in de beweging zelf.
Zij kan zich daarom zelden of nooit voegen naar het letterbeeld gelijk Morris dat
wilde. Men kan met Morris zeggen: dan hoort zij niet in het boek. En dan verwijs ik
die verkeerspolitie-agenten behalve naar de volgende regels naar een symphonie van
Beethoven met de bijvoeging dat ik hen niet uit het boek wil bannen gelijk zij het
een ander doen en dat inspiratie, die uit den hemel komt, zich niet ophoudt met overigens nuttige - verkeerspolitie. Boven Burne Jones' prenten die bij Morris' letters
passen, prefereer ik Masereel, die uit het boekgeheel springt, omdat hij meer te zeggen
heeft. Wat kan mij Uw ellendige viool schelen, als de Geest tot mij spreekt? zegde
Beethoven den violist, die hem aan de verkeerspolitie van het uitvoerend vioolspel
wilde binden. Hoe dient tegenover geïnspireerde kunst de houding eens boekdrukkers
nog bescheidener te zijn dan die van dezen vedelaar!
Toegepaste, en vrije kunst dan heeft men onlangs ‘de kunst van het teeken’ en ‘de
kunst van het beeld’ genoemd. Een nieuwe naam, een bekende zaak. De eerste heeft
steeds kunst-
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nijverheid geheeten. Kunst van het teeken wordt gelezen (uit haar be-teeken-is),
kunst van het beeld moet worden gezien (uit visueele waarden, uit haar beeld-ing)
en kan pas door verdiepen in haar wezen verstaan worden. Voor een teeken kan men
ook iets anders afspreken, dan kan de trambestuurder dat andere ook lezen. Lezen
kan men beeldende kunst echter niet. Zij spreekt tot ons in een nieuwe,
eigen-gemaakte taal, met eigen middelen: vormgeving, licht-en-donker zelf, ieder
maal anders tot een nieuwe verschijning saamgesmeed.
Daarom is beeldende kunst zooveel moeilijker te verstaan dan de kunstnijverheid,
die met teekens werkt: het teeken immers kennen wij alreeds: de trambestuurder kent
het, en de trampassagier kent het. Doch als Rembrandt op zijn manier een vinger
schildert, is dat onbekend-nieuw en het duurt zeer lang, soms wel een paar honderd
jaar, aleer het tot den trampassagier is doorgedrongen. Deze toch begrijpt er niets
van: is dàt nu een vinger? zoo vraagt hij verbaasd. Ja, wellicht is de
kunstenaar-van-het-teeken de laatste nog om de kern der zaak te vatten: hij heeft een
schilderij een ‘gat in den muur’ genoemd en zegt daarmede, dat het wezen van
beeldende kunst hem volslagen duister is. Hoezeer behoeft hij een gat in zijn muur!
Voor de ventilatie en het uitzicht op andere zaken.
Aldus verwijdert men Rembrandt uit het Amsterdamsch stadhuis en geeft
opdrachten aan den begrijpelijken Govert Flinck, aldus schilderen navolgers van
Toorop de kerken vol die hem onthouden werden en deelde deze met zijn voorganger
van voor vierhonderd jaren de eer, uit de officiëele Amsterdamsche gebouwen
geweerd of gestuurd te worden. En dat zal eeuwig zoo blijven, niet alleen te
Amsterdam, maar overal.
**
Ja, hoe sterker dit nieuwe taal-eigen geformuleerd wordt, hoe sterker tegenzin zal
het aanvankelijk verwekken. Van Gogh
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wekte den weerzin van Mauve en Breitner, die zelf den afkeer van hun tijd hadden
opgeroepen. Men is dat nu al vergeten, maar de voorlichters van de publieke opinie,
met een professorstitel voor den naam, spraken over de ‘onzinnige kladderij van den
heer G.H. Breitner’, een ander doek heette ‘een waar kermisproduct’, en beide stukken
hingen later op een eere-tentoonstelling als nr. 18 en nr. 112 om dan evenzeer geprezen
te worden. Dien professor valle men vooral niet te hard. Hij kon het niet helpen, hij
kon slechts de toen bekende teekens verstaan, niet een nieuwe, beeldende taal.
Misschien, lezer, hadden U en ik destijds ook meegedaan om Breitner te kruisigen,
of Rembrandt, omdat wij er niets van begrepen. Dan kruisigt de eene mensch den
andere. Op overige gebieden van vrije kunst: poëzie, muziek, enz. is dat eender; op
alle gebieden van den geïnspireerden Geest reikt de tijdgenoot Socrates den gifbeker.
**
Omdat sommige decoratieve sierders van beeldende kunst niets begrijpen, zelf lange
jaren onbillijk behandeld en veronachtzaamd zijn, hebben zij, nu zij het woord
verkrijgen, de vrije kunst pardoes voor overleefd, voor dood verklaard. Die trekt zich
er weinig van aan en leeft springlevend voort. Vrije kunst kan zich niet aanpassen
zonder schade aan haar ziel. Vrije kunst ondergaat invloeden, maar past zich niet
aan en past niet in de begrippen, instituten, lichamen (dan bij uitzondering). Zij
heerscht souverein op elk gebied. In het boek, op het doek.
**
Souverein? - Met invloeden, maar: souverein. Lezer, hadt gij het bestaan tegen den
souvereinen kunstenaar, die zich niet aanpassen kan, te zeggen: ‘binnen enkele jaren
zult ge bij den fotograaf in de leer gaan!’ wel, dan had hij U op staanden voet voor
gek verklaard. Daar hadt gij U dan niets van behoeven
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aan te trekken, want gebeurd is het. Wel kan soms een kunstenaar van een foto leeren,
zeiden wij in de eerste regels van dit opstel. Toen de fotografie het enkelvoudig beeld
verving door de ‘montage’, gecomponeerde opnamen, vermoedde zij niet dat menig
‘vrij’ kunstenaar haar spoedig op dat pad zou volgen met doorelkaargeschoven
voorstellingen, alsof de mensch ook oogen op zij van het hoofd had zitten. Toen de
fotografie uitvond, voorwerpen uit onze omgeving van boven af te ‘nemen’,
vermoedde zij weinig dat de beeldende kunstenaar evenzeer zulk een verheven
standpunt begeerde in te nemen en dit nieuwe element alras zijn intrede in de
boekillustratie zou doen. Ziet eens hoe Joseph Cantré voor ‘Kobeke’ teekent. Hij
tracht er met verticale lijnen de eenheid met de regelbreedte in te houden, met den
‘drukspiegel’; meer dan één teekening in dit boek van Ernest Claes is gemaakt alsof
hij in de lamp boven de tafel had gezeten, welke hij ons teekent. ‘Mag’ dat? ‘Hoort’
het? Is dat nu nog kunst?
Lezer......... ‘De grondwet van de dichtkunst,’ zoo heeft Anton van Duinkerken in
‘Twintig Tijdgenooten’ gezegd, ‘wordt vergeefs geschreven. Een zingend kind blaast
haar weg op het rhythme van zijn nieuw lied’. En: ‘De levende maatschappij wordt
door levende menschen gemaakt en onderhouden, terwijl de mummies der geleerdheid
zachtjes codices vervaardigen’, enz. Met alle kunst-grondwetten is het zoo; ja, ik
ben er niet zoo zeker van dat het met andere grondwetten anders gesteld is, men moet
ze althans zoo nu en dan wijzigen. Leven is veranderen. Hoeveel heerlijker is het,
zulk een zingend kind, dan grondwetschrijver te zijn!
Lezer...... Van een ‘magistrale inleiding’, schrijft Maurits Uyldert, voorzag onze
grootste dichteres, Henriëtte Roland Holst, een bundel verzen, ‘Het eeuwige Vuur’.
Zij zegt daar: ‘Maar altijd is het de Geest, de eeuwige revolutionnair, die het gestoltene
tot smelten brengt, het verstarde tot leven wekt, stilstand in beweging verandert. In
zijn dynamiek werkt de levende God’.
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Zwijgen wij daar van wat mag, van wat hoort. Hoeveel heerlijker is het, zulk een
zingend kind van God's geest, dan een grondwetschrijver te zijn, en zachtjes codices
te vervaardigen!

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
JAN POORTENAAR werd in 1886 te Amsterdam geboren. Al tijdens de schooljaren
- hij liep er de Handelsschool af - schilderde hij, eenigen tijd onder leiding van Piet
van Wijngaerdt, daarna verkreeg hij de Koninklijke subsidie voor kunstschilders;
Willem Maris, die voor zijn schilderwerk veel voelde ried hem aan daartoe werk in
te zenden.
Daar de grafische technieken zijn belangstelling wekten, begon hij zich op etsen,
houtsnijden en lithografeeren toe te leggen, waarin hij geheel autodidact is geweest.
Poortenaar werkte veel in het buitenland; een groot aantal etsen maakte hij te Londen,
waar hij een aantal jaren woonde. Behalve daar ter stede exposeerde hij te Parijs,
Berlijn, Weenen, waar de prentenkabinetten van Bibliothèque Nationale, Britsch
Museum, enz. teekeningen, aquarellen en grafisch werk aankochten. Ook het
prentenkabinet van het Rijksmuseum bezit een uitgebreide collectie prenten en
waterverfteekeningen van zijn hand.
Een tweejarige kunstreis door Indië verschafte hem stof voor veel etsen en
schilderijen. Op de Internationale tentoonstelling te San Francisco werden zijn etsen
met zilver bekroond.
Behalve ‘Een Kunstreis in de Tropen’, dat Poortenaar samen met zijn echtgenoote,
de zangeres Geertruida van Vladeracken schreef, verschenen van zijn hand, ‘Dans
en Wajang’, met een zestal etsen verlucht, en eenige werken op technisch gebied.
Hiervan geldt het eerste ‘Etskunst, Techniek en Geschiedenis’, als een standaardwerk.
Van meer algemeenen aard is ‘Van Prenten en Platen’, terwijl in het najaar van 1934
weer een omvangrijk boekwerk: ‘Boekkunst en Grafiek’ verscheen, waarin het maken
van boeken en hun geschiedenis worden behandeld.1) Intusschen vertaalde Poortenaar
Gustave Flaubert's beroemde ‘Legende van Sint Julianus’. Hiervoor schreef hij den
tekst geheel uit. Samen met Prof. Dr. N.J. Krom stelde hij, ‘De Boroboedoer’ samen,
waarvoor deze geleerde den tekst schreef en Poortenaar zes etsen van het bouwwerk
maakte. De meeste van deze uitgaven zijn ook in het Engelsch verschenen.

1) Een deel van den tekst is van Prof. Dr. Maurits Sabbe en Mr. J.F. van Royen. Het Voorwoord
schreef Arthur van Schendel.
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Hedendaagse protestantse letterkunde
door C. Rijnsdorp
De tachtigers hebben in eerste aanleg de vrijheid van het kunstenaarschap op hun
manier begrepen en beleefd. Zo waren ze als verschijning niet zo moeilijk te verstaan,
althans minder moeilijk dan sommige, volstrekt onverklaarbare, dingen uit hun werk.
Maar tussen hen en hun volk heeft elke werkelijke betrekking halsstarrig ontbroken
en de enige traditie, die ze hebben kunnen scheppen, is de welbekende, vloekbare,
traditionele traditieloosheid.
In hun grote opvolgers, met name in Boutens en Leopold, werd die artistieke
vrijheid tot eenzaamheid. Zelfs Henriëtte Roland Holst komt aan het eind van haar
leven tot de slotsom, dat ‘alles stom blijft.’ Er is niets, geen gefluister. Voor deze
groten is de eenzaamheid klacht, of versierd fatum; voor vele kleineren is ze dogma
geworden, tot op vandaag. Onder de invloed hiervan is het gebruikelijk ook bij de
grote figuren uit de geschiedenis, b.v. Rembrandt, Bach, Beethoven, op de
eenzaamheid van den kunstenaar nadruk te leggen. Waarbij over 't hoofd wordt
gezien, dat die eenzaamheid betrekkelijk, soms tijdelijk, is geweest en dat ook hun
‘eenzaamste’ werk niet denkbaar is zonder het grote, collectieve, geestelijke bezit,
waaruit het is geput en dat het onderstelt.
Wat - om naar de Nederlandse literatuur terug te keren - Adama van Scheltema
in zijn ‘Grondslagen’ tegen het individualisme probeerde in te brengen, telt niet mee.
Het socialisme van groteren dan hij - Gorter, Mevrouw Roland Holst - had hen niet
in een natuurlijke verhouding tot hun volk vermogen te plaatsen, laat staan zijn ietwat
kinderlijk kameraadschap. Het was en is natuurlijk een tastbare fout, bij ‘volk’, die
organische gemeenschap van taal- en stamverwante zielen, bij voorkeur aan een
bepaalde klasse te denken. Op deze wijze worden volksgroepen als individualiteiten
tegenover elkaar gezet en keert de uitgeworpen boze geest met zeven andere, bozer
dan hijzelf, terug. Bovendien kenden deze intellectuelen geen van allen de
arbeidersklasse van binnen uit,
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zodat zij zich nooit waarachtig verstaanbaar hebben kunnen maken, de diepsten het
minst.
Van Deyssel riep: ‘Menschen, menschen, ik loop als een vreemde tusschen U in’,
verwonderd als hij was over het ‘voort-durend en hals-starrig ontbreken der
betrekking.’ En hij vervolgt1): ‘Want zelfs nu, nu ik dan met haar - de menschheid verzoend ben...... nu ik mij warm en aangedaan voel worden bij de gedachte iets voor
haar te zullen doen, iets voor haar te zullen zijn - nu is eigenlijk de afstand tusschen
mij en haar even groot als vroeger.’
Hebben die anderen het veel verder gebracht?
Bij deze toestand kon een literair middelaarschap - welke term de zaak juister
uitdrukt dan ‘letterkundige bemiddeling’ - als roeping en als een aan het scheppen
bijna gelijkwaardige taak worden gezien. Zo komen we bij Dirk Coster. In hem vond
de Nederlandse dichtkunst, speciaal die van na de oorlog, een geniaal lezer op en
tussen de regels. En zijn zeer persoonlijke interpretatie wist hij zó welsprekend en
suggestief tussen de poëzie en den lezer in te schuiven, dat het vers bijna niet meer
netto te genieten was. De sterkere dichters voelden instinctief, dat hun vrijheid
bedreigd werd; anderen schepten behagen in die zo geniaal blootgelegde
verwikkeldheid van hun wezen en kregen misschien neiging die te cultiveren. Ten
overstaan van zulke knappe verklaringen kon de dichter immers desnoods volstaan
met een schoon gemompel of een gebaar. En het logisch eindpunt zou moeten zijn
de dichter, die voor zijn alter ego, de essayist, geen geheimen meer heeft. Komt het
zover, dan wordt de poëzie weer alleenspraak, sluit zich de kring en is men in het
puurste individualisme teruggekeerd.
Wanneer nu Protestantse Christenen zeggen met een eigen literatuur, althans een
eigen literatuurbeschouwing, te komen, dan moeten zij toch voor 't minst het punt
kunnen aangeven,

1) L. van Deyssel, Verzamelde Werken, 2e druk, VI, pag. 121.
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waar zij die vicieuze cirkel willen doorbréken. Zeker, het is hun in de letterkunde
om Christus te doen, maar wie dit zegt zonder meer, die heeft de zaak meteen
doodgeslagen. Het natuurlijke is eerst, daarna het geestelijke, zeggen wij Paulus na.
Met alle andere mensen hebben wij in eerste instantie dit aardeleven gemeen. Wie
literatuur zegt, die zegt cultuur; wie cultuur zegt, die zegt uitstel van executie,
‘tezamen opwassen tot de oogst’, tijd, en taak. Er is Christelijke literatuur mogelijk,
omdat er literatuur überhaupt mogelijk is. De schepping is een feilloos bestuurde
onderneming Gods, waarvan Hij onafhankelijk blijft, maar waarbij Hij zich met Zijn
eigen Wezen heeft geïnteresseerd. Cultuur is een Godsbelang. Hij laat haar plaats
en tijd, opdat ze zich op Hem richte. Want ook de niet-Christelijke literatuur wordt
door Hem gedragen, haar geschiedenis is een duizendmaal proberen Zijn Naam te
schrijven.
Wij sluiten dus aan bij... de tachtigers, in zover zij leven wilden uit de vrijheid
van het kunstenaarschap. Alleen maar: het vrije, en ook het interessante, zit hem niet
in de dichtende of getuigende mens. Christelijke kunst is niet maar kunst van
Christenen (Wap Smit/Kamphuis) of van Godsgetuigen (Heeroma); ze is als
levensuiting en gehandhaafd Godsbelang zèlf Christelijk, d.w.z. vrijgemaakt. God
geeft ons vrijheid Hem in literatuur onze eerbied en aanhankelijkheid te betuigen,
langs duizend wegen, als de bode van Tagore, ‘altijd tot Zijn dienst.’
En Protestants betekent hier rechtstreeks. De schrijver, door zijn moedertaal
aangewezen op zijn volk (geen enkelingen, geen klasse) spréékt daarmee, van mond
tot mond, over en weer verstaanbaar. Dat voorkomt wederzijdse vereenzaming en
waarborgt continuïteit, langer dan de el, die een generatie reikt. En geen literaire
clerus nestelt zich, scheiding makend, tussen de heilige hartsgeheimen der kunst en
een devote, wetsonkundige schare.
Alles prediking, niets preek.
Dit zijn gedachten, die, niet bij allen, toch bij velen onzer, leven en rijpen. Intussen
gaat de practijk zijn gang en schrijft
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zijn geschiedenis. Het beste inzicht waarborgt geen kunst, het is Socratisch
vroedvrouwenwerk, lastig en nodig. En als nu de Commissie voor Collectieve
Reclame voor het in Nederland Uitgegeven Boek zo vriendelijk is, ‘grote
verscheidenheid’ en ‘belangrijkheid’ in de productie te constateren, kunnen we dat
beamen als we nagaan wat er ongeveer in 1934 op Protestants-Christelijk gebied
verschenen is?
Die belangrijkheid is een teer punt; verscheidenheid is er zeker, vooral wanneer
we het begrip letterkunde niet al te dogmatisch opvatten.
Maar Van de Hulst hebben we dan toch, al vijf en twintig jaar! Men zal niet
aarzelen zijn werk ‘kunst’ te noemen. En de kinderen, straks de tweede generatie,
die het voorrecht heeft daarbij op te groeien, zijn gelukkig nog aan het wóórd te
weinig toe, om niet voor de záák heerlijk-toegankelijk te wezen. Uit het kind
schrijvende, voldoet hij aan de enige voorwaarde om er voor te schrijven. Van de
Hulst maakt altijd de indruk op me van een gelukkig mens te zijn, ook als schrijver.
Hij schiep zich een eigen genre, bereikte daarin meteen ongeveer het beste, verkwikte
en vernieuwde zich steeds aan het eeuwig-kinderlijke, dat hem aantrekt, bleef buiten
het problematische, de strijd, het experimenteren der ‘ouderen’, vermooide het
onderwijs en hielp mee de voorwaarde te scheppen voor een natuurlijker verhouding
tussen kunst en volk. Al is zijn werk cultuur-historisch (wat een woord!) te dateren
op vóór de oorlog, het zal zich daaraan niet storen en nog voor onafzienbare tijd het
bezit blijven van onze jeugd. Ter gelegenheid van zijn jubileum verscheen de achtste
druk ‘Van een klein meisje en een grote klok’, verlucht met vier aquarellen van Sierk
Schröder, de tweede druk van ‘Rozemarijntje’, en: ‘Rozemarijntje naar school.’ Ik
aarzel niet vooral die Rozemarijntjes meesterwerkjes te noemen.
Goede jeugdlectuur gaf Diet Kramer in ‘Razende Roeltje’, Nel v.d. Vlis in
‘Herrie-Let’ en Rudolf van Reest in ‘Zo'n kleine Duitser’.
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Van de jeugd naar de poëzie il n'y a qu'un pas, althans naar de poëzie in het algemeen.
De poëzie in engere zin, de versproductie van onze dichters, is doorgaans niet zo
open en toegankelijk. Bovendien wordt onder poëzie bijna uitsluitend lyrische
kleinkunst verstaan. Waarom? Ik ben daarom Eekhout dankbaar, dat hij - reeds in
1933 - zijn poëtische bewerking van ‘Gilgamesj’, Soemerisch-Babylonisch Epos in
Twaalf Tafelen, deed verschijnen, waarin Soemerisch-Babylonië en
Zeeuws-Vlaanderen elkaar onverwonderd ontmoeten. Ook in zijn ‘Osmaansche
Strofen’ zoekt hij, meer nog dan naar motieven, naar een grondige ontwikkeling van
zijn reeds rijk taal-apparaat, dat in wezen anti-modern is. Wat bereidt zich in Eekhouts
werk voor?
Van behoefte aan poëzie op langer adem geeft ook blijk het fragment ‘Haninna’,
dat Dr. W.A.P. Smit, na lang zwijgen, publiceerde in het lustrumboek van de
Christelijke Auteurskring ‘Het Heerlijk Ambacht.’ Wap Smits werk heeft een vrij
hoog minimum aan distinctie en fijne dichterlijkheid, die hier de Oosterse felheid
van de Hoogliedmotieven tempert en vergeestelijkt.
In ‘Het Heerlijk Ambacht’ draagt Jan H. de Groot een Spreekkoor bij: ‘Het
Spookschip’, waarin wel wat veel geparadijsd wordt, maar dat toch een frisse schets
is van wat hij in dit genre nog wel eens geven kan en dat we dringend noodig hebben:
poëzie van langer adem, minder vreemd aan het episch-dramatische dan de
eenzijdig-lyrische verscultuur.
Gilgamesj, Haninna, de Vliegende Hollander en, om niet te vergeten, Willem de
Mérode's bewerking van XXX Psalmen, zijn voor mij symptomen van een mogelijke
kentering van het wel wat lang durende getij der enkel-lyriek. Op die kentering hoopte
ik destijds reeds, toen ‘Opwaartsche Wegen’, A.J.D. van Oosten's ‘Rattenvanger van
Hameln’ en Leo van Breen's vertaling van ‘The Ballad of Reading Goal’ publiceerde.
Ook een robust vers als ‘Fabriekspoort’ van H.M. van Randwijk
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wijst misschien in die richting.~1) Vertalend, nadichtend of zelf scheppend, desnoods
nog binnen het lyrisch domein, ziet de dichter toch om zich heen in ruimte en tijd en
herinnert zich de duizend mogelijkheden der literatuur.
De grondvraag is deze: is de poëzie een mooie aarzeling voor het leven, droom,
klacht of vlucht, of nabetrachting, of durft ze het leven en het object áán? Het is voor
mij Marsmans belangrijkheid, dat hij hevig-korte levenscontacten heeft gehad en de
moed daartoe. Want gevoel hebben alle dichters, verbeelding vele, maar
heldenmoed......? Daarom haat ik de cynische levenstoon in de moderne poëzie, die
kwalijk-verborgen lafheid is. En wanneer nu dichters, die zich noemen naar het Leven
met een hoofdletter, het leven met een kleine letter, en het object, niet aandurven,
dan moeten ze het praedicaat ‘Christelijk’ maar weglaten. Laat intussen de Christelijke
critiek en het Christelijk essay onvermoeid wijzen op de duizend wegen, die voor
den bode des Konings openstaan.
Van Willem de Mérode verscheen in 1934 nog het ‘Doodenboek.’ De Mérode is
in zijn periode van rijpheid getreden. Ook hier moet men altijd weer denken aan
aria's op de g-snaar, met donkere tonen en glaszuivere flageoletten, een klankenregen,
die soms een orkestrale veelstemmigheid suggereert...... tot weer een kaal aangestreken
g ertussen U eraan herinnert, hoe virtuoselijk hier op één diepe snaar wordt
gespeeld......
Noch over Jan Ietswaart's bundel ‘Het Gedroomde Leven’, noch ook over de reeks
‘Nobel’-verzen, waarin Eekhout, Jan de Groot, Muus Jacobse, G. Kamphuis, de
Basschaerde en Bert Bakker o.a. aandacht vragen, kan ik afzonderlijk handelen. Ik
moet me beperken tot de - wat de inhoud betreft tamelijk representatieve verzamelbundel ‘Het Derde Réveil’, bijeengebracht en ingeleid door K. Heeroma.
Hier vindt men de meeste jong-Protestantse dichters bijeen: Willem de Mérode, Roel
Houwink (deze beiden staan eigenlijk onderling

1) Ook moge ik wijzen op G. Kamphuis' bewerkingen van oude Engelse balladen.

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

158
en gezamenlijk apart van de overigen), H. de Bruin, Jan H. Eekhout, Jan H. de Groot,
W.A.P. Smit, W. Hessels, Muus Jacobse, H.M. van Randwijk en Jan Ietswaart. Terwille van de lijst zijn afgesneden de figuren van G. Achterberg, G. Kamphuis,
Martin Leopold, Han G. Hoekstra en Leo van Breen. Bij een minder
literair-dogmatische opzet zou de inleiding, dank zij Heeroma's onmiskenbare
intelligentie, zeer instructief hebben kunnen zijn, zij het dan ook nogal Costeriaans
geïnfecteerd. Nu is de bundel als verzamelwerk onvolledig en tweeslachtig, half
analytisch, half ‘profetisch’. Jammer.
De Christelijke Auteurskring vierde zijn eerste lustrum. Bij die gelegenheid
verscheen een verzamelbundel proza en poëzie, waaraan nagenoeg alle leden van
die kring hebben bijgedragen, onder de titel ‘Het Heerlijk Ambacht’, ontleend aan
Van Deyssels uitspraak: ‘Toch is het een heerlijk ambacht, dat hij (de schrijver)
gekozen heeft.’ Het boek is werkelijk prachtig uitgegeven en met name de wijze van
illustreren is een merkwaardig experiment. Het gaat voor mij, als lid van de redactie,
moeilijk aan, verder iets over de inhoud te zeggen. We zijn blij, dat het zoo goed
ontvangen is. - Ondanks uitgebrachte critiek op de opzet, blijf ik ook ‘De Tien
Geboden’ een interessante, deels wel mooie verzamelbundel vinden. De novelle
‘Mevrouw Van Dam’ van Mevrouw Kuyper - Van Oordt behoort tot haar zeer goede
werk, dieper van psychologie dan sommige andere novellen.
Wel moet ik sommige critici toegeven, dat het jaarlijks ter perse leggen van zulke
verzamelbundels op den duur er toe kan leiden, dat de auteurs niet meer komen tot
innige en langdurige concentratie voor groter werk.
Toch is er een stapel grote verhalen en romans: ‘Ruth’ van Jilles Limburg, ‘De
Kloof zonder Brug’ van Rie van Rossum, ‘Bartje’ van Anne de Vries,1) ‘Deining’ en
‘Batig Slot’

1) Zal eerst in 1935 verschijnen.
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van G. Mulder, ‘Te mogen leven’ van Mary Pos en ‘Polderland’ van Jan Knape Mzn.,
werk dat naar zijn aard, of naar het aanvangsstadium, waarin de auteur verkeert, niet
dan incidenteel of potentieel met literatuur te maken heeft. Nu er meer auteurs komen
heeft de veelschrijverij in 't geheel geen zin meer (zo ze die ooit had); ook voor de
z.g. volksschrijvers klemt de eisch van strenge zelftucht en concentratie. Rie van
Rossum heeft geest, maar geeft die te veel in kopergeld uit. In Mulders ruigheid zie
ik wel een belofte. Anne de Vries kan een fijn verteller worden.
Aan Novellenbundels van de hand van één en dezelfde auteur verscheen ‘Kort
Oponthoud’ van P.J. Risseeuw, waarin mooie, gevoelige dingen staan; ‘Geuzen’ van
Jan H. Eekhout, ‘Jonker Costijn’ van Mevrouw Hendrika Kuyper - Van Oordt, werk,
dat hier niet behoeft geprezen te worden en ‘Kostgangers Gods’ van C. Rijnsdorp.
De Christelijke uitgevers zijn zeer actief geweest: er is nog een stevige roman ‘In
beide handen’ van Mevrouw Sevensma-Themmen, terwijl de zesde druk van Diet
Kramer's ‘Begin’1) op de markt kwam, tezamen met de romans ‘Opstanding’ van
Wilma en ‘Menschen in Malaise’ van P. Korthuys. Bovendien debuteerde Hein de
Bruin als romanschrijver met ‘Wat blijft’.
Bij Mevrouw Sevensma vinden we niet, als bij Risseeuw, symptomen van
stijlvernieuwing. Zij schrijft nog geheel volgens het verouderd romanprocédé, soms
werkelijk goed, soms ook een beetje braaf. Een radicale stijlrestauratie zou haar talent
kunnen redden, mits die van binnen uit mogelijk is. Maar zulk een restauratie voert
ook tot andere thema's dan bezwaren bij gehuwde schrijfsters; wat betekenen die in
onze tijd? Moge het haar gelukken uit de stemmingsschrijverij los te komen. ‘Wat
Blijft’ van Hein de Bruin is zoo rustigjes-weg van veel moderner allure; hier zijn
een aantal poëzie-rudimenten uitgestrooid over een nogal begrensd gegeven.
Overigens ook een goed boek

1) hier volledigheidshalve vermeld.

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

160
voor leraars om oudere pupillen aan te bevelen. Korthuys is met zijn ‘Menschen in
Malaise’ minder gelukkig dan met enkele zeer goede novellen, die ik van hem ken:
‘Kerstmis 1930’, destijds afgedrukt in ‘Opwaartsche Wegen’ en ‘Tropen’, uit ‘Het
Heerlijk Ambacht’. Wilma vertegenwoordigt in het proza het - als het niet al te
oneerbiedig klinkt - literair piëtisme. Haar werk ligt mij persoonlijk minder, maar
het zou een grove onbillijkheid zijn van deze plaats niet met nadruk te wijzen op de
bewondering van velen onder haar lezers, waardoor ze wordt gedragen en de liefde
tot haar Heiland, die haar leven en werk vervult. Ten slotte zij vermeld een belangrijke
studie over Jeremias de Decker (academisch proefschrift) door Dr. J. Karsemeyer.
Zo blijken, over het geheel beschouwd, verlangens en practijk nog tamelijk ver
uit elkaar te staan. En hier is het de plaats even te memoreren, wat tot overbrugging
gedaan wordt. Er is, behalve de reeds genoemde Auteurskring (Secr. G. Kamphuis,
Emmawijk 5, Zwolle), een Chr. Essayistenkring (Secr. J.P. Meertens, Prinsengracht
1101, Amsterdam) en een Verbond van Chr.-Lett. Kringen in Nederland (Secr. J.
Allon, Rembrandtlaan 43, Heemstede). Van het letterkundig maandblad ‘Opwaartsche
Wegen’ is eindredacteur Mr. R. Houwink, Prof. Lorentzlaan 54, Zeist. In verschillende
Chr. bladen en tijdschriften wordt letterkundige voorlichting gegeven. In de
‘Nederlander’ houdt Q.A. de Ridder een letterkundige kroniek bij; onder Risseeuws
redactie is het Zondagsblad van de ‘Rotterdammer’ zeer actief met populaire
voorlichting; de ‘Standaard’ komt jaarlijks met enkele boeken- of kunstnummers. In
de ‘Heraut’ kroniekt Mevrouw Kuyper - Van Oordt, in de ‘Reformatie’ Dr. C.
Tazelaar, die ook in ‘Stemmen des Tijds’, met dr. W.A.P. Smit, literair-critische
arbeid geeft. Aan volledigheid valt niet te denken; wel wil ik ten slotte niet onvermeld
laten wat ‘Het Korenland’, uitgave van het Ned. Jong. Verbond, waaraan verschillende
jongeren medewerken, aan voorlichting verstrekt.

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

161
Ook de uitgevers gaan min of meer radicaal rekenen met de veranderde houding van
het Chr. publiek. Hun huisorganen worden aantrekkelijker. Uiteraard kan van zulke
reclame-uitgaven niet de leiding uitgaan, die nodig is, al verheug ik me óók over
literatuurprediking onder firma-deksel.
Eén ding hebben we voor: ons lezerspubliek laat zich voortreffelijk organiseren;
ondanks alle verschil van mening, wrijving desnoods, vormen we een duidelijk
afgetekende groep, waarin (de Auteurskring symboliseert dat zo mooi) zowel
patriciaat, middenstand, als kleine burgerij, behoudende en vooruitstrevende
tendenzen, ouderen en jongen samenwerken. Tot niets in staat, tot alles geroepen.

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
CORNELIS RIJNSDORP werd geboren 19 September 1894 te Rotterdam-Delfshaven,
woont te Rotterdam, Beukelsweg 30a.
Debuteerde met verzen in 1923 in ‘Stemmen des Tijds’ en ‘Opgang’.
Van de hand van dezen auteur is verschenen:
‘Koningskinderen’, Roman, 1930, 6e druk 1932. Duitsche vertaling onder de titel
‘Simon Haenhuysen’ van wijlen Dr. Franz Dülberg (Buchhandlung des
Erziehungsvereins Neukirchen Krs. Moers) 1934. ‘Eens Christens Reis’, Spreekkoor;
‘Het Wonderbare Discours’ (brief aan een zieke); ‘Kostgangers Gods’, novellen.
Ter perse is: ‘Ter Zijde’ (ad spectatores), een bundel studies over muziek, kunst
en literatuur.
In bewerking: ‘Eldert Holier’, roman van het cultuurleven.

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

162

Hoe ik tot schrijven kwam
door Jef Last
Hoe ik tot schrijven kwam, wie zal het zeggen? Mijn Nederlandsche leeraar op de
H.B.S. liet mij een opstel maken voor straf. De straf was, naar mijn meening,
onrechtvaardig. Dus schreef ik drie volle pagina's, waarom ik dat opstel niet schrijven
kon. Ik geloof dat het de eerste keer was dat ik van ons gewone opstelschema, het
navertellen van een verhaaltje, afweek. Later gebruikte ik mijn H.B.S.-opstellen om
te experimenteeren. Onze directeur, dr. Kolkert gaf ons eens vijf onderwerpen op
om uit te kiezen. Ik schreef over alle vijf opstellen één bladzijde en kreeg voor iedere
bladzijde één punt, maakte, tot mijn groote verontwaardiging dus precies 5. Ik was
n.l. gewoon de hoogste cijfers voor mijn opstellen te krijgen, maar moest dan in een
bepaald genre blijven, dat dr. Kolkert als het mijne beschouwde. Om mij te wreken
schreef ik een tragische geschiedenis over den dood van een kikeri. Het opstel werd,
met alle ontroering die dr. Kolkert in zijn stem kon leggen, voor de klas voorgelezen.
Toen hij mij echter vroeg wat dat voor een kikeri was dat schaatsenrijden ging en in
een sigarenkistje werd begraven, kon ik hem alleen maar zeggen, dat ik het zelf
evenmin wist. Het resultaat was een 9 voor het opstel en een bende strafwerk.
Veel ernstiger dan die opstellen, die tenslotte met algebra en meetkunde, tot mijn
huiswerk behoorden, nam ik de jongensverhalen op die ik voor het Padvindersblad
schreef en, boven alles, mijn gedichten, want die moést ik schrijven. Ik was, in 1914,
in Engeland geweest en had daar, voor het eerst, in de zwarte textielstreek om
Blackburn en Manchester, het arbeidersleven leeren kennen. De indruk was
onuitwischbaar en met uitzondering van mijn eersteling: ‘aan de Nederlandsche
huzaren’, zijn de eerste gedichten die ik geschreven heb alle geïnspireerd door mijn
kameraden uit Lancashire. Pas toen ik student werd en bovendien sterk onder den
invloed van Albert Verwey stond, begon ik een reeks sonnetten en individualistische
gedichten te schrijven, waarin ik voornamelijk
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over mijn eenzaamheid en onbegrepenheid klaagde. Slechts in zooverre is deze
periode voor mijn ontwikkeling van beteekenis geweest, dat ik mij destijds grondig
in de techniek van rijm en maat ingewerkt heb, iets wat veel van onze jongere
socialistische dichters helaas al te zeer overbodig achten.
Als matroos op visscherij en groote vaart wilde ik mijn kameraden voor mijn werk
interesseeren. Ze zeiden echter: - Wat heb je nou aan een liedje waar niets in staat
en dat je niet eens kunt zingen! In ‘Bakboordslichten’ probeerde ik toen hun eigen
leven te schilderen. Soms, zooals in ‘Curaçao’ lukte het, al te dikwijls bleef het nog
werk van den man die door het venster kijkt naar de anderen. Het beste waren de
liedjes, maar het heeft geduurd tot 1934, eer ik er, in Leon Contran, een komponist
voor heb gevonden.
In mijn jeugd heb ik veel dingen willen worden: - genieofficier, architekt, zeeman,
koning van de Sahara. Indien er één vak is waaraan ik zelfs nooit gedacht heb, dan
is het ‘schrijver’. Ook toen ik later in de politiek ging, had ik niet de bedoeling ‘kunst’
te geven, maar agitatie.
Natuurlijk moet die agitatie goed zijn, wie stottert kan geen goede rede houden.
Daarom legde ik mij er op toe mijn werk zoo goed en mooi mogelijk te maken, want
voor de arbeiders, die ik mij als mijn publiek wenschte, kan het werk nooit goed
genoeg zijn. Mijn inspiratie kwam niet van zelf, maar ik lokte haar, door mij bewust
op een bepaald doel te koncentreeren. Was zij er echter eenmaal, dan speelde de
muze mij dikwijls parten en liet ik mij verleiden tot artistieke kapriolen en
intellektueele saltomortales. Mijn geheele ontwikkeling als schrijver is één
voortdurende strijd tegen deze grillige romantiek, één poging om mij begrijpelijk,
zuiver en eenvoudig uit te drukken.
Ik wilde geen schrijver worden maar ondervond: - Man glaubt zu schieben und
man wird geschoben. Mijn eigen werk dwong mij op wegen die ik, had ik niet
geschreven, misschien uit lafheid of luiheid zou zijn ontweken. Schrijven is voor mij
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zelden een vreugde, meestal een marteling, het dwingt altijd weer tot een eerlijkheid
en een zelfonthulling die in het kille Hollandsche klimaat beslist ongezond is.
Bovendien zijn mijn werk en mijn leven onverbrekelijk verbonden. Het was mijn
eerste, onuitgegeven, roman: ‘Van een jongen die een man werd’, die mij er toe
dwong op zee te gaan en mijn leven voor goed met dat van het proletariaat te
verbinden.
Het ging mij als Gide die in: - ‘Si le grain ne meurt’, over zijn eerste boek schrijft:
‘Et je n'aurais plus su dire bientôt qui de nous deux guidait l'autre, car si rien
n'appartenait à lui que je ne pressentisse d'abord et dont je ne fisse pour ainsi dire
l'essai en moi-même, souvent aussi, poussant ce double en avant de moi, je
m'avonturais à sa suite, et c'est dans sa folie que je m'apprêtais à sombrer.’
In Nederland bestaat de wet: - ‘Wie eens schrijft blijft altijd auteur.’ Die wet
beschouw ik als een vloek. Niet schrijven is onze eerste taak, maar strijden en leven
en alleen uit die strijd en dat leven kan een waarachtige literatuur groeien. Op het
kongres der Sowjetschrijvers zei kameraad Libjedinsko:
- ‘Er is een omstandigheid die ons verhindert onze helden in al hun grootheid te
teekenen. Laat ons ronduit bekennen, wij kennen hen te weinig. Vraag een
willekeurige schrijver wie zijn beste vrienden zijn en in welk millieu hij toeft. In 99
van de 100 gevallen zal zijn stereotype antwoord zijn: kunstenaars en schrijvers.
Maar wanneer Joeri Oljescha het leven der komsomolzen wil teekenen, is het toch
duidelijk dat hij onder die komsomolzen moet leven en dat het niet voldoende is zoo
nu en dan de vergaderingen van onze jeugd bij te wonen.’
Daarom komt Libjedinsko tot de konklusie dat de schrijver buiten het
schrijversmilieu moet leven.
Ik ondervind deze woorden als diepste waarheid. Niemand kan een mensch
schetsen, waarvan de karaktertrekken niet embryonaal in hemzelf aanwezig zijn,
maar evenmin kan iemand een werk uitbeelden dat hij niet zelf gedaan heeft. De
kolenmijn, die de bezoeker ziet, is een volkomen andere dan
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die waarin de kumpel werkt. En bovendien, iedere uitbeelding van een ander mensch
is onmogelijk wanneer men die mensch niet met zijn heele hart liefheeft of haat, of
zoo mogelijk, tegelijkertijd beide. Liefhebben en haten kan men echter slechts die
menschen tot wie men door arbeid of strijd in voortdurend levend kontakt staat.
Als ik het goed na ga kwam ik tot schrijven omdat ik in zulk levend kontakt stond
met mijn makkers uit het proletariaat. Ik schreef omdat hun strijd mijn strijd is en
omdat ik geloof hun door mijn schrijven wapens voor dien strijd te kunnen geven.
Het scheppen van schoonheid is niet voldoende in een tijd waarin alle schoonheid
door een komenden oorlog met ondergang bedreigd wordt. De schoonheid die ik
zoek en voorbereiden wil is die van een betere en gelukkiger menschheid. Daarom
weet ik dat mijn werk niet af en gaaf en volkomen schoon kan worden als dat van
de klassieken. Wie op de barrikade staat krijgt noodzakelijk handen die zwart en
smerig van het kruit zijn. We hebben te lang in de modder gekropen dan dat we zelf
schoon zouden kunnen blijven. Wij stellen ons opgaven die nog boven onze kracht
gaan en niemand beter dan ik zelf weet, hoe ik bij iedere opgaaf die ik mij zelf stel,
telkens te kort schiet. Maar ik geloof dat de mensch groeit met het doel dat hij zich
stelt.
En zelfs wanneer wij zelf, revolutionaire schrijvers die uit de bourgeoisie komen,
niet meer groeien kunnen omdat onze wortels in te ongezonden bodem lagen, dan
zal, hoop ik, het proletariaat en zijn literatuur toch groeien door ons werk.
Ik schrijf om anderen tot schrijven te bewegen, proletariers die eens, beter dan
wij, zullen zeggen wat er te zeggen valt over hun klasse waaraan de toekomst behoort.
Ik schrijf om de hinderpalen uit den weg te ruimen die hun het uitzicht beletten en
om, zoo mogelijk, de lucht van Holland te reinigen die nog al te nevelig van
Calvinistische damp is. Ik schrijf en reeds meen ik te zien dat naast ons, uit het
proletariaat zelf, andere krachten voortkomen en opstaan, zooals mijn vrienden
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de Kom, Freek van Leeuwen en Van der Geest, die eens onze taak zullen overnemen.
Voorloopig is er nog veel te doen, veel meer dan onze kleine groep revolutionaire
schrijvers aan kan. Ik zou mijn oude werk willen herzien en verbeteren, Liefde in de
Portieken bij voorbeeld, waarvoor ik een geheel ander einde in mijn hoofd heb; ik
zou een roman willen schrijven over de tragedie van onze jeugd, over een
Hollandschen arbeider die het in Rusland tot direkteur van een der grootste fabrieken
gebracht heeft, ik zou een nieuwe Vliegende Hollander willen dichten: de vogelvrij
verklaarde strijder van onzen tijd, ik zou het beste van onze buitenlandsche vrienden
willen vertalen. Zal ik er den tijd toe hebben? De gebeurtenissen zullen het antwoord
geven. Maar ik zal strijden of schrijven blijven, (want dat is het zelfde) totdat ik
afgelost wordt van de post waarop het proletariaat mij gesteld heeft. En dan zullen
anderen mijn werk verder en beter voortzetten.

Biografische bijzonderheden omtrent den schrijver van dit artikel:
JEF LAST werd geboren in 1898. Vader zeeofficier, later hoofdinspecteur van den
arbeid. Lagere school, H.B.S. 5-jarige kursus, studie Chineesche letteren, mijnwerker,
visscher, matroos, assistent bedrijfsleider Ned. Kunstzijdefabriek, grond- en
fabrieksarbeider in Amerika, leider filmdienst Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling,
chauffeur, onderwijzer, journalist, schrijver tegen wil en dank, agitator.
Films: Branding, Furcht für die Welt.
Gedichtbundels: Bakboordslichten, Liedjes op de maat van de rottan, De wind
speelt op het galgetouw, Opstand, Kameraden, Verleden Tijd, Twee werelden.
Proza: Branding, Marianne, Liefde in de Portieken, Het stalen Fundament, Partij
Remise, Zuiderzee, Voor de mast.
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De vrouw als huishoudkundige
door H.M.S.J. de Holl
Wat een schampere lach zou er nog geen eeuw geleden door de wereld zijn gegaan,
als iemand had durven opperen, dat er enig wezenlijk verband zou bestaan tussen de
kennis en bekwaamheid van de huisvrouw en de wijsheid uit school of boeken! Zo
klaar als glas was toch voor iedereen, dat een meisje slechts één bestemming had
voor haar leven, n.m.l. die van echtgenote en moeder. De doelmatige natuur gaf haar
bij de geboorte wel mee de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor de
huisvrouwelijke taak, welke zij dan vinden kon in het eigen gezin of dat van anderen.
Aldus had, vele eeuwen lang, de publieke opinie de functie van huisvrouw
gedachteloos gewaarmerkt als een soort mechanische werkzaamheid, waarvan de
vrouw slechts in de praktijk, aldoende, het naadje van de kous te weten kon komen.
Geleerdheid en verstand hadden daarmee niets uit te staan, veeleer werden zij geacht
uit den boze te zijn. Dit bijgeloof, ten opzichte van de levenstaak der vrouw, heeft
taaie wortels. Nieuwe scheuten daarop zien we, ook in onze moderne samenleving,
altijd nog opschieten. Kan men b.v. niet telkens weer ontdekken, dat er mannen,
zowel als vrouwen nog zijn, die geloven, dat gelijktijdig met het lichamelijk
moederschap het inzicht voor verzorging en opvoeding der kinderen verkregen wordt?
En dit ondanks enige, tot iedereen duidelijk sprekende feiten. Eén daarvan is het
ontstellend aantal kindergrafjes in de tijd, toen het moederinstinct hoogtij vierde,
enerzijds, en een opvallend grote teruggang van het sterftecijfer onder zuigelingen
en kleuters anderzijds, nadat artsen en hygiënisten de moederlijke intuïtie geschoold
en verrijkt hebben met kennis en bewust handelen. Een tweede feit is, dat de moeder
met haar instinct hulpeloos staat tegenover vele conflicten van ouders en kinderen,
waarin de kinderpsycholoog met zijn wetenschap opheldering en raad heeft weten
te brengen. Het is hoog tijd te gaan begrijpen, dat voor het hedendaags gezin kennis
en boeken vertrouwder gidsen zijn, dan instinct en intuïtie, die hun grote waarde
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enkel ontwikkelen bij het leven in onbedorven natuurstaat.
‘Jullie huisvrouwen hebben het tegenwoordig toch vrij wat gemakkelijker, dan je
voormoeders’ hoort men vaak beweren. En het jonge vrouwtje van heden knikt dan
vaagweg van ja, veelal met een beduusd gevoel, want heimelijk kan zij haar taak
niet zo gemakkelijk vinden. Maar is dat ook zo? Heeft b.v. de industriëel het
tegenwoordig gemakkelijker dan voorheen, omdat zijn klepperende machines item
zoveel stuks van zijn massaproduct afleveren per minuut, als eertijds zijn
handenarbeiders per dag? Of de handelsman, omdat in de vertrekken om zijn privé
kantoor de schrijf- en rekenmachines honderd maal vlugger werken, dan de
ouderwetse klerken? Zeker, de huisvrouw en haar uitstekende hulp uit den goeden
ouden tijd waren ‘nooit klaar’ en moesten alle arbeid met eigen lichaam verrichten,
maar zij waren meesteressen op haar gebied, want niemand wist beter. Nu daarentegen
zijn wetenschap, techniek, industrie en handel op het terrein van de huisvrouw
binnengedrongen, om ‘voor te lichten’, of het zich als afzetgebied toe te eigenen. Zij
bombarderen om strijd de arme huisvrouw met propaganda en reclame voor methoden,
praeparaten, apparaten, waarover zij geen oordeel heeft, waarmee zij geen raad dus
weet. Bovendien is de moderne echtgenoot niet meer tevreden, enkel met een goed
toebereid maal en een ordelijke gang van zaken in huis. Hij wil met zijn vrouw als
kameraad praten over onderwerpen, waarin zij gemeenschappelijk belang stellen.
Hij wil, dat ze mee uitgaat in de auto of op de duozit. Hij neemt als vanzelf sprekend
aan, dat zij het huishoudgeld administreert naar de eisen van een zakelijke
boekhouding, de kleintjes thuis weet bezig te houden naar de moderne opvattingen,
de groteren kan helpen bij hun huiswerk en hij verlangt, dat zij haar uiterlijk verzorgt,
zodat hij steeds trots op haar blijft bij uitgaan of ontvangen van vrienden.
Laten we ronduit erkennen, dat de hedendaagse huisvrouw het alles behalve
gemakkelijk heeft, omdat zij feitelijk geen
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uitweg in de verwarring van haar plichten ziet. Dan kunnen we erin komen, wat niet
hetzelfde is als goedkeuren, dat vele jonge vrouwtjes haar werk ontvluchten door
erop uit te gaan, omdat ze de verantwoordelijkheid ervan niet kunnen overzien. En
dan hoeft ons dat ook niet zo heel erg te verontrusten, als we maar bedenken, dat de
taak van huisvrouw door eeuwenoude tradities een vaste vorm had verkregen en dat
een nieuwe norm, overeenkomstig veranderde economische verhoudingen, niet in
enkele decennia tot stand kan komen.
Het tempo van het nieuwe leven permiteert ons niet meer de geroutineerde
huisvrouw. Het eist de vrouw huishoudkundig, d.w.z. in betrekkelijk korte tijd
wetenschappelijk voorbereid voor haar werk. De ervaring zal haar daarna wel leren,
wat zij van haar kennis voor een bepaald gezin als ballast over boord kan zetten, of
wat de moeite van het uitbreiden loont. Om misverstand verder te voorkomen is het
goed hier eraan te herinneren, dat wetenschappelijk in het kort betekent: kennis op
grond van vaste regels, verkregen door onderzoek en bewijs. Dit in tegenstelling met
de kennis, die berust op intuïtie, persoonlijk inzicht en eigen ondervinding. Het
Huishoudonderwijs heeft, door zijn manier van werken in de ruim 40 jaar van zijn
bestaan, het recht verworven wetenschappelijk te heten, ten opzichte van de
huishoudelijke kennis. Het richt zijn vakken, van theorie zowel als van praktijk, naar
de uitspraken van de algemene wetenschappen, waarmee ze verband houden. Het
laat aan de practische toepassing de eigen proefneming vooraf gaan, om uit de
resultaten de voor het doel geschiktste aan de leerlingen voor te leggen, met de
verklaring van ‘waarom’ en ‘hoe’. Daarom kan het Huishoudonderwijs bewust gericht
worden naar de expansie of inkrimping van de tijdsomstandigheden.
Denkt een man wel eens na, over de veelzijdige taak van de hedendaagse
huisvrouw? Het doel van deze bladzijden is de huishoudelijke kennis in rubrieken
te verdelen, elke rubriek iets nader te beschouwen en de boeken te noemen, die
hierover
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in het afgelopen jaar verschenen. Slechts wanneer het niet overgeslagen kon worden
zonder de eenheid te verbreken, zal de lezer een werk uit een vroeger jaar aantreffen.

Hygiëne van voeding, woning, kleding.
Voeding. Aan deze eerste van het trio wordt nog altijd de meeste aandacht besteed,
door den wetenschappelijken mens voorop, door den leek als gevolg. Want we beleven
uitermate het populariseren van kennis. Eten is een levensbehoefte. Al wat leeft in
natuurstaat volgt zijn instinct, of geslachtenoude ervaring, bij het zoeken naar voedsel.
De mens in de cultuurstaat echter heeft geen tijd voor zoeken, noch voor het wakker
houden van zijn instinct. Hij leert van kind af ‘eten wat op tafel komt’ en dit hangt
veelal af van sleur en van wat ervoor betaald kan worden. De leek-huisvrouw kiest
het voedsel, waar de gezondheid en werkkracht van het gezin uit opbloeien moet.
En nu wordt zij uit haar gewoonten telkens opgeschrikt, door de dwingende vermaning
haar gezin toch vooral genoeg ‘minerale zouten, vitaminen, plantenbasen’ enz. te
geven!
Opmerkelijk is, dat de menigte, evenals zij meer vertrouwen heeft in kwakzalverij,
dan in de officiële geneeskunde, gemakkelijker luistert naar de klinkende stem van
den voedingsleek, dan naar de gematigde taal van den wetenschappelijken
voedingskundige. Horen of lezen we van: ‘moderne voeding’, ‘nieuwe inzichten in
de voeding’, dan is er vast een voorstander van vegetarisch of rauw voedsel1) aan het
woord.
De boeken van Dr. Birchner-Benner2) zijn altijd het lezen waard, als men maar
onthoudt, dat de redeneringen niet van algemene, maar van bepaalde opvatting
uitgaan. Een ander geval is het met een werkje, dat zich aankondigt als ‘Het
Voedingsboekje’3). Wie niets van voedingsleer afweet, zal na lezing van dit boekje
niet werkelijk wijzer zijn. En wie eerder wel eens iets erover las, zal zich verbazen
over verscheidene passages in een ‘leerboek’, waarin bewijs en experiment opzij
worden geschoven voor verzinsel en theorie.
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Wie als plicht begrijpt globaal voedingskundig te moeten zijn, als men voor
volwassenen en kinderen het dagelijks voedsel kiest, vindt genoeg lectuur erover
van wetenschappelijke kant, waar men die ‘nieuwe of moderne inzichten’ zeer goed
kent, maar die kwesties onpartijdig bekijkt en niet méér zegt dan conscientieus is te
verantwoorden. Op zulke gidsen kan de huisvrouw vertrouwen. In de
‘Gezondheidsbibliotheek’ verscheen een boekje4), dat in een damestasje nauwelijks
plaats inneemt, dat duidelijk en leerzaam is, vegetarisch en rauw voedsel en alcohol
bespreekt, en achterin een tabel geeft van de waarde der voornaamste
voedingsmiddelen, ook wat betreft hun vitaminen. In ‘De Vitaminen’5) spreken
schrijvers eerst over de karaktertrekken van de bekendste vitaminen en geven daarna
hun tabellen van voedingsmiddelen. Veel van deze gegevens berusten op hun eigen
onderzoek. Dr. Charlotte Ruys6) verenigt de drie onderwerpen van hyg. zorg in één
bundeltje. De voedingskwestie beschrijft ze in het 1e ged. meer in detail dan Prof.
Wolff, waardoor haar boekje zeer geschikt is voor wie iets meer, dan de grote lijnen
wenst te kennen. Ook hierin aan het slot de voedingstabellen met opgaaf van waarden
aan vitaminen.
Voor de verzorging van haar gezonde zuigeling vindt de moeder raad in twee
eenvoudige boekjes, één van Prof. Gorter7) te Leiden en één van arts Steketee8) te
Ermelo.
Woning en kleding. Wie denkt, dat het door de woningwet in onze huizen nu wel
in orde zal zijn, vergist zich deerlijk. Wat helpt hygiënische woningbouw, indien de
bewoners die niet in het belang van hun gezondheid weten uit te buiten? Daaraan
mankeert nog veel. En al is er, na de revolutie door de Reform, weinig meer over de
kleding geschreven, daarom is alles nog niet O.K.! Men denke slechts aan de schoenen
der vrouw en de gebruikelijke kleding van den man! De huisvrouw kan in bewoning
en in klerenkeus goede leiding geven. Het eerder genoemde werkje van Dr. Ruys6)
kan in het 2e en 3e ged. haar hierbij van veel dienst zijn. Ook in de ‘Kleine
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Huishoudreeks’9) bevindt zich een beknopte, aan te bevelen handleiding. Onder de
bevolking der Nijverheidsscholen schuilen de a.s. huisvrouwen, duidelijk genoeg
dus, dat dit boekje voor de huisvrouw in 't algemeen dienstig is. Talrijke illustraties
lichten de korte wenken toe.
Sport. Deze vraagt den helen mens, moet dus rekening houden met zijn voeding,
kleding, rust. In de ‘Gezondheidsbibliotheek’10), in een werkje van het bekend handig
formaat, treffen moeders met sportlievende kinderen belangrijke gegevens aan, over
de invloeden van sport op, en haar eisen aan de gezondheid van de beoefenaars.
Sociale hygiëne. Geen gezin bestaat als een eiland in de samenleving, vrienden
en arbeidshulp komen ons huis binnen. Wij gaan naar ontspanningsoorden, zitten in
trein en tram. De kinderen komen op school en in hun club in nauwe aanraking met
den ouders onbekende tijdgenootjes. Welke gevaren bedreigen hen daarbij? De
gebundelde opstellen11) van Hoofdinspecteur Eykel geven daarvan een inzicht, door
te verhalen van wat de overheid of particulieren doen in het belang van de
volksgezondheid.

Warenkennis; woninginrichting.
Warenkennis opent een onafzienbaar veld, want zij bedoelt aan te brengen een juiste
critiek op al wat men koopt. Dan denke de vrouw eens aan het meubilair, de vloer-,
raam- en wandbedekking voor alle vertrekken in haar huis, voor trap, gang, keuken,
badkamer, enz.; aan de spijzen en dranken en wat bij hun bereiding behoort; aan de
gereedschappen en materialen voor het rein houden van huis en huisraad en het
wassen, aan stoffen voor kleren en huishoudgoed. Oef! En toch...... geen goed besteed
geld zonder warenkennis! Boeken erover, voor allerlei ontwikkeling en aandacht,
zijn er genoeg.
In de ‘Libellen serie’12) verscheen een beknopt handboekje met vele betrouwbare
wenken; in de ‘Kleine Huishoudreeks’13) een uitgebreider dito, voorzien van
illustraties. Dan
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zijn er een aantal andere14), die de stof, of onderdelen ervan, wat uitgebreider
behandelen. De Huisvrouw echter, die zich vóór haar huwelijk aan ander werk wijdde,
kan zich practisch warenkundig maken door bestudering van een volledige
handleiding15), ruim geïllustreerd, die haar sterk zal maken tegenover leveranciers,
haar huishoudhulp en de reclame voor ‘huishoudnieuwtjes’. Wie tenslotte haar
warenkennis wil bouwen op de basis van scheikundige kennis, kan ook gading
vinden.16)
Woninginrichting hoort te berusten op hygiëne en warenkennis. Na die twee mogen
beurs en persoonlijke smaak een woordje meespreken. De laatste kan ontwikkeld
worden door lectuur en goed uitkijken. De vrouw, die zich aldus op de hoogte heeft
gesteld, zal bij het bouwen of vernieuwen van haar nestje de dingen kopen, die haar
een vreugde blijven. Vier fleurige ‘Libellen’ handelen in algemene toon over installatie
van de keuken17), bergruimten18), kunstlicht19) en het woonhuis20) in z'n geheel. Twee
bundels21) bieden vakkundige lectuur over woninginrichting naar modern inzicht,
met mooie reproducties naar foto's en andere illustraties van interieurs en meubels,
ontworpen door Nederlandse kunstenaars. Paul Bromberg heeft deze collectie bijeen
gebracht en geeft, in een interessante inleiding, belangrijke wenken over doelmatige
verdeling van de woonruimte, juiste keus en gerieflijke plaatsing der meubels. Deze
bundels geven ook aanwijzingen voor vernieuwing van verouderde interieurs. De
‘Kleine Cultuur Bibliotheek’22) geeft iets dergelijks op bescheidener schaal. De
Bibliotheek v/d. Huisvrouw o/h Platteland23) verschaft een duidelijke bespreking van
bouw en inrichting van de woning, wetenswaardig eveneens voor de huisvrouw in
de stad.

Opvoeding en kinderkennis.
Dit belangrijke deel van de taak der moeder zou in dit verband niet mogen ontbreken.
Het wordt echter elders in dit boek afzonderlijk besproken.
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Koken.
Belangstelling voor wat op tafel komt hebben alle leden van het gezin. Hieruit is
verklaarbaar, dat er steeds nieuwe kookboeken verschijnen. Hieronder zijn een tweetal
Dieetrecepten24). Het is veelal moeilijk varianten te bedenken op het aan een patiënt
veroorloofd voedsel. Deze boekjes kunnen daarbij voor de huisvrouw een goede
leidraad zijn. Is zij echter gewend vegetarisch te koken, dan kan ze het onder b
genoemde missen, en uit haar gewone recepten alle keukenzout weglaten. Het
Electro-Kookboekje25) maakt in zijn inleiding de aspirant-gebruiksters vertrouwd met
de constructie en de behandeling van de electrische kookapparaten, en wijst daarna
de weg naar routine en zuinig omgaan met electriciteit, door in elk recept, elk menu,
van de talrijk gegeven voorbeelden, de pannensoort, de schakelstand en de duur van
de laatste op te geven. Door de Haagse Recepten26) loopt als leidend motief de
Receptenleer, waardoor koken niet blijft ‘doen’, maar groeit tot begrijpen. De
handleiding voor de Indische tafel27) zal de a.s. ‘handschoentjes’ zeker interesseren.
Wie een goede oven heeft, vindt voor het maken van eigen gebak een eenvoudig
boekje28) en een uitgebreider29), het laatste voorzien van vele gekleurde en ongekleurde
illustraties. Een klein gidsje van een collega30) zal wellicht een huisvrouw aantrekken.
De drang aan de huisvrouw hulp te verlenen in deze tijd van bezuiniging, heeft reeds
een paar publicaties op het geweten. Eén bepaalt zich uitsluitend tot het
kookdepartement. Over ‘lekker’31) valt nooit te twisten; fantasie bezit de schrijfster
in elk geval. Het tweede32) bestrijkt het gehele materiële deel van het huishoudgebied.
Begrijpelijk, dat het zich overal tot de oppervlakte bepalen moest. Zal men zich niet
met alles kunnen verenigen, goede wenken kan menigeen er in vinden. Voor telkens
4 weken in elke maand geeft een kalender33) in boekvorm voor elke dag 3 menu's.
Natuurlijk zal deze collectie, met de ervoor aangegeven dagen, voor geen enkel gezin
passend zijn. Toch zal menig zuchtende huisvrouw
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door het raadplegen ervan een goede inval krijgen, en ineens weten, wat ‘we vandaag
moeten eten’.

Onderhoud van woning en inventaris.
Hierin schuilen heel wat zorg en werk. Wordt dit laatste zonder kennis gedaan, dan
komt het duur te staan, doordat het ene te vroeg slijt, het andere beschadigd, een
derde verwaarloosd wordt. Een betrouwbaar handboek34) hiervoor is z'n geld waard,
want goed onderhoud bespaart. Een, dat in 17e druk bestaat, behoeft geen ‘krans’.
De tekst is in drieën verdeeld: I. De werkkast en het werkmateriaal; II. Het werk
(hierbij ook dat dagelijks of over langere perioden terugkeert); III. Losse wenken.
Een klein bundeltje35) bevat een mixtum van raadgeving, is toch geen bont mengsel,
omdat de erin opgenomen wenken alfabetisch geschikt zijn. Geld besparen door
kleine reparaties zelf te verrichten, is de illusie van menige handige huisvrouw, de
resultaten echter verblijden haar niet altijd. Een degelijk studieboekje36), met
afbeeldingen, kan haar wijzer maken. Vermoedelijk echter zal zij, door gebrek aan
tijd voor training, manlief vaak te hulp roepen.

Behandeling van de was.
Ondanks de toenemende gewoonte van de was buitenshuis, blijft in elk gezin allerlei
over voor behandeling aan huis, zoals zijden en wollen stukken, kleedjes, kinderkleren,
enz. Met één keer verkeerd doen, kan een stuk bedorven worden. Daarom is 't goed
zich te laten voorlichten. Een symbolisch blanke ‘Libel’37) geeft raad voor het wassen
en het daarbij benodigd materiaal. In de ‘Kleine Huishoudreeks’38) vindt men een
uitgebreider raadgever, die bovendien bespreekt het reinigen met benzine, verven,
opmaken van allerlei stoffen en stukken, enz. Vlekken uitmaken wordt een steeds
hachelijker onderneming, omdat chemie en techniek de stoffen hoe langer hoe
geheimzinniger maken. Weest dus zo verstandig een gidsje te
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raadplegen. Dit jaar verschenen er twee, een39) vrij globaal, het ander40) met blijk van
meer ondervinding.

Kleding en handwerken.
Weinig wordt er gepubliceerd als leiding bij het zelfmaken van de kleding. In '34
verscheen het 3e deeltje van een zeer goede uitgaaf41). Het geeft patronen, afb. en
alle nodige aanwijzingen voor kleren voor vrouw, man en kind. Verder kwamen er
twee ‘Libellen’42) aangevlogen met ideeën voor sierhandwerken in huis.

Beheer van de huishouding.
Dit gaat over geld en tijd. Het huishoudgeld moet logisch over de vermoedelijke
posten van uitgaaf verdeeld worden, (begroting, budget). Daarop volgt het boeken
van de werkelijke ontvangsten en uitgaven. Dit is belangrijk. Een jaar van trouwe
boekhouding verschaft voor het volgend jaar de gegevens voor een zuivere begroting.
Een Huishoudboek spaart tijd; vele zijn er in de handel. Men kiest tussen twee typen:
a43), de benaming van de benodigdheden zijn gedrukt en open voor invulling van de
bedragen; b.44) men schrijft zelf de naam der posten op.
De tijd wordt over de roosters van werkzaamheid verdeeld. Uren van opstaan, van
de maaltijden, thuiskomst der ambulante gezinsleden, huiswerk, ontspanning, enz.
zijn de vaste punten, waartussen de bezigheden van de huishouding worden vastgelegd
(werklijst). Of de werklijst in het geheugen bestaat (de huisvrouw alleen), of
uitgeschreven wordt (personeel), orde en stiptheid erin zijn de eisen, om het spook
van onrust of nervositeit uit huis te weren. Pas na geruime tijd van proef en
ondervinding kan de huisvrouw, enkel voor haar eigen huishouding, een positieve
werklijst vaststellen. In het begin echter kunnen goede voorbeelden haar houvast
geven. In het onder34) genoemd handboek o.a. kan ze die vinden. Samengevat met
enkele andere practische gegevens, vindt ze ook werkschema's
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in een ‘Libel’45). Een andere ‘Libel’46) brengt de huisvrouw enige gegevens uit de
wetten en gewoonten, met betrekking tot haar personeel.

Efficiency.
Dit is geen rubriek, maar de leidende gedachte van de huisvrouw door al haar
regelingen heen. Men kan die gedachte lezen uit haar woninginrichting, haar beheer
van tijd en geld. En waar zij botsen zou tegen, voor haar wil of financiën,
onverzettelijke bolwerken, daar moet zij haar stem met die van vele andere
huisvrouwen verenigen, bij het luide roepen om doelmatige en voor haar arbeid
geriefelijke woningbouw. Een uit de Nederlandse idee ontsproten handleiding voor
efficiency in de huishouding is er nog niet, wel zijn er drie voor Nederland bewerkt,
van Buitenlandse, oorspronkelijk gestudeerde vrouwen. Dit laatste is opmerkelijk.
Het eerste kwam tot ons uit Amerika47), het tweede uit Duitsland48), het laatste uit
Frankrijk49).
De beschikbare ruimte liet niet toe de aangehaalde boeken inderdaad te bespreken,
ze konden slechts systematisch gerangschikt worden. Misschien is hierdoor bereikt,
dat de huisvrouw gemakkelijk overziet in welke rubriek zij haar kennis wil
vermeerderen. De boeken daarvoor kan zij dan bij haar boekhandelaar op zicht
aanvragen en zelf kiezen, wat in haar geval het geschiktste is.
Misschien wordt ook, met de hier gegeven respectabele boekenlijst, bereikt man
en vrouw, ouders en jonge mensen, te overtuigen van de brandende noodzakelijkheid
de oude paden te verlaten van het bijgeloof aan een mystieke, huishoudelijke aanleg
in elke vrouw, een aanleg, die zou groeien zodra het meisje trouwt of haar hulp in
dienst van anderen aanbiedt! In onze tijd past de nuchtere, zakelijke overweging, dat
kennis, waardoor dan ook, niemand komt aanwaaien, dat men zich die moet veroveren
met opoffering van tijd, kracht en geld, dat ditzelfde geldt voor de huisvrouw, die
de zorg heeft voor
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de woning en het gezin. Zij schept de sfeer van rein- of onreinheid, van orde of
wanorde, van warmte of kilheid, de sfeer, waarvan de invloeden op lichaam en geest
van de huisgenoten zo sterk zijn, dat ze doorwerken in de samenleving van nu en de
toekomst.
Uit die boekenlijst blijkt, dat ‘huishouden’ geen werk is voor een dommekracht,
dat er verstand en kennis voor vereist worden, om op een waardig peil te blijven, en
dat een huisvrouw tijd moet vrij houden voor vaklectuur. Maar eveneens, dat het niet
van haar te vergen is, zich in alle onderdelen van haar vak te specialiseren. Ze mag
tevreden zijn zich door lezen van alles zó op de hoogte te houden, dat ze tijdig
opmerkt, wanneer er ergens iets begint te haperen en weet, waarheen zich te wenden,
om schade aan haar gezin te voorkomen.

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

180

Biografische bijzonderheden omtrent de schrijfster van dit artikel:
H.M.S.J. DE HOLL, geb. 1870; bezocht H.B.S. met driej. cursus; werd vervolgens
opgeleid voor Apothekersassistente, was als zoodanig 6 à 7 jaar werkzaam. In 1900
leerares aan de Huishoudschool-Laan van Meerdervoort, den Haag; van 1905-1913
Directrice aan de Huishoudschool te Amersfoort, daarna directrice der huishoudschool
te Den Haag. In 1925 wegens gezondheidsomstandigheden eervol ontslagen.
Vervolgens reizen in Zwitserland, Italië en Frankrijk. Sinds 1927 weer hier te lande
gevestigd.
Werken: het Nieuw Geïllustreerd Kookboek (1930) en in 1931 de zesde, geheel
herziene druk van ‘Ik kan koken’ (1e uitg. in 1911). Sinds October 1931 Redactrice
van De Huishouding, Halfm. Tijdsch. voor de moderne Huisvrouw, tevens Orgaan
van den Nederlandschen Vrouwenbond voor Huishoudings-Organisatie, waarvan
mede-oprichtster en Bestuurslid.
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Onze kinderliteratuur
door N. van Hichtum
Wanneer ik onze tegenwoordige kinderboeken vergelijk met die, welke ik zelf in
mijn jeugd bezat, - wat een verschil!
Als ik nog denk aan de zinnen, die onze jonge hersenen toen te verwerken kregen,
dan verbaas ik me erover, dat we toentertijd tòch nog zo dol op lezen bleven!
Op enkele uitzonderingen na immers was de taal stijf, houterig, en doorspekt met
allerlei - voor kinderen totaal onbegrijpelijke woorden, uitdrukkingen en beelden.
Zo is mij b.v. een zin bij gebleven, die voorkwam in het geschiedenisboek, dat
omstreeks 1870 nog op onze dorpsschool werd gebruikt. We lazen over Napoleon's
tocht naar Rusland en - ik zie het nòg staan: ‘Daar echter vond hij de eindpaal zijner
overwinningen.’
We lazen beurt om beurt een stukje uit dit boek voor, en onze meester nam zelfs
niet de moeite, deze geheimzinnige clausule te verduidelijken aan z'n grotendeels
eenvoudige, onontwikkelde dorpsleerlingen!
Zelfs ik - het tamelijk belezen domineesdochtertje - wist er geen raad mee.
Wat heb ik niet gepeinsd over die ‘eindpaal’; hoe dat mysterieuze ding er wel zou
uitzien, en: door welke duistere machten die ‘paal’ juist dáár geplant was, opdat
Napoleon die zou vinden!
Later, toen ik zelf kinderen had, was er in de kwaliteit van de schoolboeken al een
grote vooruitgang gekomen.
Toch was de taal der leesboeken nog vaak zo stijf en ‘schools’ dat ik ze bij 't
voorlezen feitelijk geheel moest vertalen, evenals ik dit dikwijls deed met buitenlandse
kinderboeken.
Toen kwam Nellie van Kol ons - eerst in ‘de Vrouw’ en later in een prachtige en
krachtige brochure, vertellen hoe zij dacht over de aan kinderboeken te stellen eisen;
en opeens werden we allemaal wakker! We zagen hier duidelijk tot uitdrukking
gebracht, wat ons voordien slechts vaag had voorgezweefd; en pas had Mevr. v. Kol
dan ook het kindertijdschrift

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

182
‘Ons Blaadje’ opgericht, of van alle kanten stroomden haar de bijdragen toe. Mevr.
Van Zeggelen zond uit Indië haar prachtige schetsen, Ida Heyermans gaf haar
gevoelige sprookjes en vertelsels; en zelfs enkele Vlaamse schrijvers lieten zich niet
onbetuigd. We begonnen hogere eisen aan kinderlectuur te stellen. In die tijd
verschenen ook de nieuwe, eenvoudig en levend geschreven school-leesboekjes van
Ligthart en Scheepstra.
Meenden vroeger velen, die zich nooit aan ernstig werk zouden hebben durven
wagen, dat ze voor kinderen best een verhaaltje konden samenflansen, nu thans onze
beste auteurs zich op dit gebied begonnen te bewegen, werden door een steeds
groeiend deel van het publiek hogere eisen gesteld.
Dit was de kentering.
Het peil onzer jeugdboeken steeg, taal en stijl werden zuiverder en eenvoudiger,
en de kinderachtige toon verdween, naarmate het echt kinderlijke meer en meer tot
zijn recht kwam.
We kregen echte, frisse kinderboeken, met steeds betere illustraties van goede
tekenaars. Ook voor de kleintjes begonnen dezen plaatjes te tekenen, waarbij de
saaie, flauwe oude rijmpjes van ‘kortstaartjes’, ‘snaterbekjes’ enz. niet meer pasten.
Nelly Bodenheim illustreerde onze oude volks-rijmen op een wijze, die zo prachtig
aansluit bij de geheimzinnige voorstellingen, welke veel kinderen zich daarbij maken.
Meer en meer stijgt nog steeds het peil van de illustraties waarmee onze
kinderboeken worden verlucht, al hebben we het ideaal, dat ik mij stel, nog altijd
niet bereikt. Dit ideaal bestaat hierin, dat tekst en illustratie zo zeer ineen behoren te
smelten, dat ze een ondeelbaar geheel vormen - zoals dat b.v. bij mijn ‘Afkes tiental’
het geval is. Daarom verheug ik me er ook steeds over wanneer auteurs als L.
Roggeveen, Rie Cramer, David Tomkins, Tjeerd Bottema, Hazelaar en anderen hun
eigen werk illustreren. Al zijn de plaatjes van enkele hunner niet altijd technisch
volmaakt, er zit toch leven en pit in, en ze verhogen de indruk van 't geheel.
Behalve dit ideaal heb ik er nog meer. Ik koester b.v. nog
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altijd de hoop, dat er eens een boekwinkel zal zijn, waar alléén goede kinderboeken
worden verkocht. Op den duur zou zo'n zaak m.i. best kunnen bestaan, mits - het
publiek meer meewerkte door steeds het beste te vragen, inplaats van zich maar alles
in de handen te laten stoppen. Als de mensen zich er wat meer rekenschap van gaven,
dat goede boeken voor hun kinderen evenzeer nodig zijn als goede kameraadjes, ze
zouden niet langer afgaan op de raad van onervaren verkopers, maar zelf ernstig hun
eisen stellen.
Helaas, er heerst nog zoveel onkunde, zoveel laksheid op dit gebied. Men schijnt
nog veelal te menen dat een kinderboek alleen vermaak of spanning moet geven.
Hoe dan verder de inhoud is, komt er niet op aan.
Ja 't is waar, dat, sinds velen van ons jaren en jaren achtereen hun best hebben
gedaan om de mensen te doen inzien, welk een stevige kameraad een goed boek voor
hun kind kan zijn en welk een slechte invloed er kan uitgaan van een ander, dat
dikwijls alleen uit winstbejag en zonder innerlijke ernst werd neergepend, - wèl velen
tot een beter inzicht zijn gekomen.
Maar zij, die elk jaar opnieuw al de nieuw verschenen boeken op hun schrijftafel
krijgen, moeten toch soms wel haast moedeloos worden bij het zien van zoveel
absoluut onbeduidends en beneden-middelmatigs, om van het slechte niet eens te
spreken. Stel u voor, wat een troost het voor zo iemand moet zijn, uit die waterige
soep toch nog af en toe een echt stevig, voedzaam balletje te kunnen opvissen.
Er zijn de laatste jaren een paar boekengidsen verschenen, samengesteld door
ernstige mensen, en elk van deze heeft zijn nut gedaan.
Ook de bibliothecaressen van kinderleeszalen, die veel in de gelegenheid zijn, de
smaak der kinderen van verschillende leeftijden te bestuderen en gegevens te
verzamelen over de indrukken, welke deze kinderen opdoen uit de hun verstrekte
lectuur, geven steeds gaarne inlichtingen.
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Deze dames hebben, alvorens deze betrekking te aanvaarden, haar vak grondig
bestudeerd en namen b.v. kennis van de enquètes, in verschillende landen ingesteld
naar de soort lectuur, die bij kinderen van verschillende leeftijdsgroepen het meest
in de smaak valt. Het resultaat daarvan heeft b.v. een Duitse specialiteit er toe geleid,
de kinderen naar hun leeftijd en smaak in verschillende groepen in te delen.
Die Duitsers altijd met hun ‘vakjes!’ Maar er is hier toch wel iets te leren uit hun
aanwijzingen!
De leidsters der kinderleeszalen hebben b.v. met hen kunnen constateren, dat de
inhoud van de eerste boekjes, die men de kinderen geeft (na de allereenvoudigste
linnen boekjes met alléén afbeeldingen van bekende dieren en voorwerpen) rythmisch
moet zijn. Dat wil zeggen dat hun geest juist nu het meest ontvankelijk is voor
eenvoudige rijmpjes (liefst de oude, bekende!) die ze meestal verwonderlijk gauw
van buiten leren.
Worden ze wat ouder, dan komen ze in de zg.: ‘Struwwelpeter-periode en
interesseren zich b.v. verbazend voor de lotgevallen van kleine stouterds, die
ongehoorzaam zijn en daarvoor gestraft worden, (b.v. Piet de Smeerpoets, de aardige
boekjes van Mevr. Midderigh - Bokhorst, ‘Van een jongetje dat niet gewassen wilde
worden’ en andere.)
Van af vijf jaar beginnen de meesten zich vooral voor sprookjes te interesseren.
Dan eist de fantasie haar rechten en zouden ze liefst telkens opnieuw allerlei
wonderverhalen horen vertellen of voorlezen. - Deze periode duurt, volgens de
theorie, bij velen tot het achtste of negende jaar. Er zijn er echter ook, die veel langer
deze soort lectuur verkiezen - vooral de echte, oude volkssprookjes, zo vol poëzie
en eenvoudig pathos - uit verschillende landen. De eeuwenoude sprookjes van
‘Roodkapje’, ‘Klein Duimpje’, ‘De Wolf en de zeven geitjes’ enz. komen nu weer
tot hun recht. Er zijn ook heel mooie nieuwere, b.v. die van Andersen, onze Ida
Heyermans, Mevr. Cohen - de Vries, Mevr. v. Oven - v. Doorn, de aantrekkelijk
vertelde sprookjes van Mevr. Kuipers - v.d. Koogh en anderen.

Roel Houwink, Rondom het boek 1935

185
Men zij echter over 't algemeen voorzichtig met bedachte sprookjes. Allerlei dwaze
fantastische bedenksels zonder enige artistieke waarde komen soms op de markt. Er
zijn er bij, die zelfs schadelijk kunnen werken door hun onzuivere fantasie. Houden
we ons liever aan het echte! Want heus - het aantal van hen, die op dit gebied iets
waarlijk goeds kunnen scheppen, is zéér gering!
Als de jongens zo'n jaar of tien zijn, komen ze, volgens de psychologen, in de
‘Robinson-periode’. Ze haken dan naar boeken vol avonturen, vooral ook in vreemde
landen. Ik heb dit vroeger zeker instinctmatig gevoeld, toen ik voor hen mijn Kafferen Eskimoboeken schreef. Ik had in die tijd verscheidene z.g.n. ‘Indianenboeken’
gelezen en al gauw begrepen, dat deze in veel gevallen niet op enige kennis van het
werkelijke leven en nog minder van het voelen en denken dezer volken mochten
bogen. Van het leven der kinderen kwam men bovendien nooit iets te weten. Ik begon
nu over de Eskimo's te lezen en schreef eerst ‘Koedlago’ en toen ‘Sipsu’. Later ging
ik ook het leven der Kafferkinderen zo grondig mogelijk bestuderen. Een heel werk,
-, want er was véél lectuur over hen. Eindelijk wist ik er genoeg van om er onze
kinderen enigszins een voorstelling van te kunnen geven en begon te schrijven. Op
dezelfde wijze heeft ook Grace Moon haar taak opgevat en, daar ze zelf lange tijd
leefde te midden van de Indianen, over wier kinderen ze vertelt, hebben haar boeken
dubbele waarde. Laura Adams Armer kent eveneens het volk, waarvan ze vertelt in
haar prachtig boek: ‘Van Indianenjongen tot medicijnman’. Ook Mevr. Maas - Irving,
die mocht putten uit de aantekeningen van een bekend Noordpoolreiziger, schonk
ons het door mij vertaalde boek: ‘Kek, de jonge koper-Eskimo’.
En dan hebben we nog altijd de onsterfelijke ‘Robinson Crusoë’! Al deze boeken
zijn zéér boeiend geschreven en de jongens vragen ze telkens weer in de
kinderleeszalen.
Ze zijn ondertussen al echt in de avonturen-periode gekomen, waarin maar al te
velen te lang blijven steken! Wanneer
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ze n.l. in de gelegenheid zijn om zonder enige kritiek rijp en groen op dit gebied te
lezen, dan wordt hun smaak ongevoelig voor het diepere en fijnere, dat van de door
ernstige mensen uit innerlijke drang geschreven werken uitgaat; - dan laten ze deze
allerbeste kameraden op de levensweg links liggen. Ze verliezen tevens hun smaak
voor zuivere taal en goede stijl, omdat ze de boeken door razen om maar aldoor
nieuwe, steeds gewaagder avonturen in gedachten mee te maken.
Zeker, er zijn genoeg werkelijk avontuurlijke boeken, ook van Nederlandse auteurs,
die we hun gerust in handen kunnen geven - al munten deze in vele gevallen niet uit
door verzorgde taal en stijl. Daar zijn allereerst Valkema Blouw en Ph. Exel, die
werkelijk goed schrijven, en verder J. Wagenaar en enkele anderen. Gebrek aan
plaatsruimte belet mij, meer uitvoerig hierop in te gaan, maar even moet ik nog wijzen
op het gevaar van openbare bibliotheken, waar de jeugd maar rijp en groen in de
handen wordt gestopt.
Even wil ik hier ook wijzen op de bij de jongens zo geliefde boeken van Karl May.
Ja zeker, deze auteur is een verbazend boeiende verteller niet alleen, maar in zijn
boeken komen ook steeds dezelfde brave figuren voor, die ten slotte voor alles raad
weten. Het is een moeilijk vraagstuk! Wie een paar van zijn boeken gelezen heeft,
zal er geen kwaad in zien. Maar - hij produceerde er zo'n massa! Ik geloof wel bijna
80 stuks! En een jongen, die eenmaal aan dit werk verslaafd is geraakt, kan er niet
van ophouden, vraagt steeds naar meer - en wordt dikwijls immuun voor alle diepere
en fijnere lectuur, die juist zo véél tot de vorming van zijn geest en hart zou kunnen
bijdragen. Hij verliest maar al te licht de vatbaarheid om echte schoonheid te genieten
en loopt bovendien gevaar, op den duur meegesleept te worden in allerlei avontuurlijke
stromingen.
Daarom, ouders, let op de lectuur van uw kinderen! Indien ge de tijd vondt om
alles te lezen wat ze in handen krijgen, ge zoudt begrijpen hoe dit op hen moet
inwerken.
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Mijn artikel is nu al zo lang geworden, dat ik niet meer kan uitwijden over
meisjeslectuur. Gelukkig hebben we op dit gebied tegenwoordig veel, waarvan
vormende kracht uitgaat en wat steun geeft in de moeilijke bakvis-periode. Daarnaast
echter verschijnen stromen van de absoluut onbetekenende soort!
Ik meen nu wel voldoende uiteen te hebben gezet van hoeveel belang het is, in elk
gezin een bibliotheekje te vormen, waarin alleen het beste wordt opgenomen. Dit is
dan een soort veiligheidsklep tegen invloeden van buiten, en vooral als ouders zelf
de meest waardevolle boeken samen met de kinderen hebben gelezen en besproken
en af en toe gewezen op mooie gedeelten, genieten ze er dubbel van bij 't herlezen,
omdat ze nu al vast de loop van 't verhaal kennen en dus meer rust hebben om te
letten op alles, wat ze anders misschien niet eens hadden opgemerkt. Mijn raad is
dus: leest zoveel mogelijk de meest waardevolle boeken de eerste keer mèt uw
kinderen en, hebt ge daarvoor geen tijd of aanleg, kiest dan voor hen tòch iets uit het
werkelijk goede. Zo vormt zich dan langzamerhand een waardevolle huisbibliotheek,
die zeker door de meest ernstige kinderen meer dan eens herlezen zal worden èn aanbevolen aan hun kameraden. Op zo'n manier werken dan ook de ouders, die deze
zaak serieus opvatten, tegelijk mee om de smaak te helpen vormen van het kringetje,
waarin hun kinderen zich bewegen. Zó kunnen dan onze kinderen èn hun boeken
tevens werkelijk goede kameraden worden voor anderen.
Voor hen, die geen tijd mochten hebben om zelf met de kinderen hun lectuur te
zoeken, geef ik hier enige namen van auteurs (voorlopig alleen Nederlandse, omdat
deze lijst anders te veel plaats zou nemen) wier werk waard is, een plaatsje in een
huisbibliotheek in te nemen:
Mevr. van Zeggelen, Cor Bruyn, Ida Heyermans, Mevr. Asscher - Pinkhoff, Mevr.
Selliger - Elout, Mevr. T. Hellinga - Zwart, Theo Thijssen, L. Roggeveen, Clémence
Bauer, S. Franke, Mevr. v. Oven - v. Doorn, A.M. de Jong, Joh. Kuiper,
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Diet Cramer, Mevr. Kuipers - v.d. Koogh, David Tomkins, Mien Labberton, J.
Hazelaar, J. Faber, Mevr. Zoomers-Vermeer, Sanie van Buttam, W.G. v.d. Hulst
(christelijk), Mevr. Riemens - Reurslag, Marie Schmitz, Joh. Fabricius en nog veel
anderen, om van de vele vertaalde werken niet eens te spreken. Hoeveel onvergetelijke
standaardwerken bezitten we niet, zoals b.v. ‘Alleen op de wereld’, ‘Robinson
Crusoë’, ‘Onder Moeders vleugels’ en ‘Op eigen wieken’, van Louise Alcott, ‘De
kinderen van de grote Fjeld’, van Laura Fitinghoff, de ‘Dr. Dolittle’-serie en zoveel
anderen - te veel om hier op te noemen. Men raadplege, wil men er meer van weten,
de pas verschenen boekengids: ‘De kleine Vuurtoren’, van de dames Kluit, de Gaay
Fortman en De Wolff, die van het echtpaar Hellinga, of een andere.

Biografische bijzonderheden omtrent de schrijfster van dit artikel:
NIENKE VAN HICHTUM (ps. v. Mevrouw S. Troelstra-Bokma de Boer), geb. 1860
te Nes (bij Dokkum), stamt uit predikantsfamilie, bezocht dorpsschool en kostschool,
had van jongsaf een grote voorliefde voor de natuur en voor boeken, was
medewerkster van Nellie van Kol en heeft nog steeds een zeer werkzaam aandeel in
de ontwikkeling der kinderlectuur. Haar ‘Afke's Tiental’ betekent een mijlpaal in de
geschiedenis der kinderlectuur.
A. Eigen werk:
De geschiedenis van de kleine Eskimo Koedlago. (Derde druk). Oehoehoe of: Hoe
een kleine Kafferjongen Page bij de Koning werd. (Vierde druk) Oehoehoe in de
wildernis. (Vijfde druk). Een kaffersche heldin of Hoe Oehoehoe Oezinto zocht.
(Tweede druk). Sipsu de knappe jongen. Een Eskimo-geschiedenis. (Vierde druk).
Afkes Tiental. (Negende druk). Kleine schetsen. (Uitverkocht). Friesche schetsen.
(Uitverkocht). Beide grotendeels opgenomen in ‘Moeders vertellingen’. Zwarte
Jacob van de Valkenburg. De wonderbare avonturen van Tom Duim. (Tweede druk).
Jelle van Sipke Froukjes.
B. Verzamelingen:
Oude- en Nieuwe Verhalen. (Uitverkocht; grotendeels opgenomen in ‘Moeders
Vertellingen’). Moeders vertellingen (Derde druk). Kajakmannen (Tweede druk).
Gouden sprookjes van Gebr. Grimm. Vertellingen. Verhalen uit de Duizend en één
Nacht. Het Groot Vertelselboek. Het Nieuw Vertelselboek. Het groot
Winteravond-boek. Het Wereldsprookjesboek. Sprookjes en vertellingen uit verre
landen. Het gulden
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Sprookjes en Vertelselboek. Sprookjes en vertellingen uit de Landen der
Middernachtzon. De mooiste wonderverhalen van Wilhelm Hauff. Sprookjes van
Hauff. Vertellingen en Sprookjes van Overal. Sprookjes van de Oude Plantage.
Russische Sprookjes. Oud-Fransche Legenden, bijeengebracht door S.
Troelstra-Bokma de Boer. Oud-Fransche Sagen. Volksoverleveringen en Sprookjes,
bijeengebracht door S. Troelstra-Bokma de Boer. (verzamelingen voor ouderen en
daarom onder eigen naam uitgegeven). In samenwerking met Cor Bruyn: Uit het
Sagenland. I. Europa (Tweede druk). II. Onze Overzeesche Gewesten. III. De
werelddeelen.
Ter perse: De droom van den Herder (een sprookje).
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De kennis van natuurkunde en techniek en haar beteekenis voor den
modernen mensch
door Ir. P. Telder
Het was één van die zeldzame avonden, die een mensch zich na jaren nog herinnert.
De Juliregen stroomde buiten op de duizenden bladeren; de hond drukte melancholiek
zijn neus tegen de ruiten en wij luisterden met z'n vijven in het schemerend lamplicht
naar Prof. Ehrenfest, die op zijn eigen wonderlijke, maar buitengewoon boeiende
wijze een college gaf over de modernste natuurkunde. En plotseling, zonder eenig
verhand schijnbaar met de rest, vroeg hij ons: weten jullie, waarom wij nu zooveel
machines bezitten? En gaf tegelijkertijd zelf het antwoord: omdat de jongens van
alle tijden ze zoo zeer gewenscht hebben......
Dat antwoord is mij, als zooveel andere dingen van dien avond, altijd bijgebleven.
Want is het niet zoo, dat machines en techniek op millioenen jongens een geweldige
aantrekkingskracht uitoefenen? Daar stellen ze met hun gansche hart belang in; tot
diep in den nacht zitten ze bij hun zelf gemaakte radiotoestel; zij maken modellen
van vliegmachines en spreken over ‘kisten’ met een technische kennis, die ons
verbaasd doet staan. Wij hebben nog uren gefietst om de eerste ‘aëroplaan’ werkelijk
de lucht in te zien gaan; nooit vergeet ik dien windstillen herfstdag, toen ik voor het
eerst in Heerenveen een mensch zag vliegen. Voor ons was het een wonder; de
jongens van onze dagen zijn er volkomen mee vertrouwd. En wanneer ik over deze
dingen nadenk, valt het mij in: voor jou is een trein iets doodgewoons - maar vertelde
je grootvader destijds niet van de ontzaglijke sensatie, die hij beleefde toen hij voor
het eerst met een spoortrein reisde? Wat zou een mensch uit de zestiende eeuw nu
verstomd staan kijken!
De natuurkunde en de techniek hebben de wereld veranderd. De stoommachine,
de gasmotor en de dynamo hebben een revolutie veroorzaakt, waarbij de Fransche
totaal in het niet verzinkt. Er zijn natuurkrachten losgemaakt, die veel sterker zijn
dan alle menschenkrachten van de heele wereld samen.
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De mensch is heer en meester geworden over milliarden paardekrachten; hij staat
midden in het circus en klapt met de zweep. Hij is met zijn telescopen dieper in de
wereldruimte doorgedrongen dan men ooit denkbaar had geacht. Met zijn microscoop
doorgrondt hij den microkosmos. Hij doorzoekt de aardkorst en berooft haar van
steenkool en petroleum; hij stijgt omhoog in de stratosfeer. Zijn boodschappen reizen
met de snelheid van het licht; zijn vliegtuigen geven de aarde de afmetingen van een
middeleeuwsch staatje. Machtige mailstoomers varen over de oceanen; men waant
zich in de groote zalen aan boord op den vasten wal en glimlacht medelijdend bij
het zien van ‘De Halve Maen’, het minieme scheepje van Hudson. Wat gisteren in
Londen gebeurde, ziet men vandaag in de Amsterdamsche bioscoop; men spreekt
even gemakkelijk met Bandoeng als met Den Haag en in het rijk van den
Phohiomroeper gaat de zon nooit onder. Zoo is de wereld in een paar eeuwen tijds
veranderd en de vraag rijst: Is de mensch ook veranderd?
**
In één opzicht is de moderne man niet veranderd. Net als vroeger is in elken man de
jongen blijven leven, de jongen met zijn interesse voor motoren, voor radio, voor
technische problemen, voor natuurkunde. Maar dìt is anders geworden: de kennis
van deze dingen is veel algemeener dan vroeger. In de oudheid en in de middeleeuwen
droeg alle kennis van natuurkunde en techniek een geheimzinnig karakter. Er waren
enkele ingewijden; de anderen bleven leeken, die met verwondering toezagen. Toen
Hero van Alexandrië ontdekte, dat een gas bij verwarming uitzet, gebruikte hij die
ontdekking om de deuren van een Isistempel op mysterieuze wijze te openen en te
sluiten, waardoor de menigte in den waan werd gebracht, dat de godin zelf de deuren
bewoog. De eerste mensch, die zich met het vervaardigen van horloges bezighield,
werd van verstandhouding met den duivel beticht. Velen weigerden om door de
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eerste telescoop te kijken. Toen Otto von Guericke door zestien paarden zijn beroemde
halfbollen van elkaar liet trekken, was de verwondering der verzamelde keurvorsten
onbeschrijfelijk. Nu wordt op alle middelbare en technische scholen, vaak ook op
de lagere, onderwijs in natuurkunde gegeven. Elk modern mensch weet iets van
motoren, van licht, electriciteit, geluid, vliegmachines, auto's. Men kan ook zonder
aarzelen de stelling poneeren, dat een mensch in onzen tijd van deze dingen iets
weten moèt. Want wij leven, of men het toe wil geven of niet, in de eeuw der techniek,
in de eeuw der toegepaste natuur- en scheikunde en geen werkelijk levend mensch
kan toch met dichte oogen door de wereld loopen?
Overal drukt de techniek haar stempel op: op de productie, op het verkeer, op de
distributie, op het heele dagelijksche leven. Niemand kan een dag leven, zonder op
een of andere wijze van machines gebruik te maken. Ik weet wel, dat daar een groot
gevaar in schuilt, maar de zaak ligt nu eenmaal zoo. Wij rijden in treinen en auto's;
wij fietsen en luisteren naar radio en gramofoon; wij eten machinaal gebakken brood
en koekjes; wij lezen elken dag onze krant; de stof van onze kleeren is machinaal
vervaardigd - in het kort: ons heele leven is innig met de machine verweven. De
stofzuiger en de naaimachine komt men overal tegen. De eene mensch weet er veel
van, de andere weinig. Maar eenige kennis hebben de meesten. Welke beteekenis
heeft die kennis nu voor den modernen mensch?
**
In het bestek van dit korte artikel kan ik maar op enkele dingen wijzen. Voor wat ik
er nu van zeggen ga, kies ik mijn uitgangspunt in een drietal teekeningen, die een
Engelsche vriend mij een paar jaar geleden toezond. De eerste teekening stelde een
heiden voor, die knielde voor een zelfgemaakten afgod. En er onder stond: I know
- ik weet. Bij dezen mensch is alle verwondering weg; hij weet precies - dat denkt
hij
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althans - waar hij aan toe is. Hij heeft zijn afgod zelf gesneden en via den afgod
regeert hij eigenlijk zelf. Het deed mij denken aan een gesprek, dat ik meer dan tien
jaar geleden in een bus hoorde voeren. De eerste autobussen waren niet anders dan
verbouwde Fordjes; toen kwamen langzamerhand die groote reiswagens voor twintig
en meer menschen, met die geweldige motorkappen. Wij zaten naast den chauffeur
en iemand zei, wijzend op dien grooten motor: je zou er bang van worden. Waarop
een Delftsch student antwoordde: Schei uit, je regeert hem met een druk van je voet.
Die heiden en die student zijn voor mij eenigermate representanten van dezelfde
geesteshouding. Men verheerlijkt de techniek en maakt er vaak zijn afgod van; maar
tegelijkertijd voelt men zich boven dien afgod verheven en wil men hem regeeren.
Elke autobezitter weet daar iets van: je bewondert de auto, maar je verheugt je er op
om straks die 40 of meer P.K. te beheerschen; er komt in je hart iets van trots en
overmoed. Ik las laatst ergens van een boer, die tegen den dorpspredikant zei: Nu
hoef je geen biddag meer te houden voor het gewas, want we hebben nu de kunstmest.
Vaak is er reden genoeg voor die overmoedigheid. Wat een prachtig gezicht is het
niet om een modern zeeschip1) de haven te zien uitvaren; ze vertrekken met de
regelmaat van een klok en de hevigste storm berokkent in den regel niet meer schade
dan wat vertraging. De orkaan kan razen en de golven huizenhoog opjagen - het
schip vervolgt zijn weg. Dat was anders in den tijd der zeilschepen; toen was de
mensch op zijn schip afhankelijk van weer en wind, toen vreesde hij de
natuurmachten. Verleden najaar liep ik op een stormachtigen avond op het strand bij
Noordwijk; de zon ging in een woeste lucht onder, de witte golven braken op het
strand, wolkenflarden joegen langs den hemel. Het was alles woeste, wilde, ruige
natuur. Toen flikkerde er plotseling een klein en helder lichtje onder de wolken en
een oogenblik was er gebrom van moto-

1) Men leze: J.W.J. Baron van Haersolte: Vaarwel!
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ren. Rustig koerste het vliegtuig op de duisternis aan; misschien - dacht ik - misschien
zitten ze nu aan boord rustig te lezen, misschien zeggen ze even tegen elkaar: wat
waait het weer buiten! De vliegmachine trotseert en overwint den storm, de mensch
zegeviert over de natuur. En in het laatst van de vorige eeuw meende men, dat die
overwinning volkomen was, dat menschenverstand het geheimzinnig heelal
doorschouwd had als een machine, die volgens vaste wetten liep. De kennis doodde
de verwondering en schiep de overmoed.
In deze sfeer ligt naar mijn meening ook het vraagstuk van techniek en oorlog.
Prof. de Sitter schrijft in zijn prachtige boekje ‘Kosmos’ deze merkwaardige woorden:
‘De groote wetenschapsmenschen zijn evenals de groote artisten vervuld met een
geest van deemoed...’. De eerste vliegmachine bracht blijdschap en verwondering;
maar de deemoed is slechts voor enkelen en dan komen wij, die het ‘weten’ en wij
gebruiken het vliegtuig om elkaar te dooden. In de sfeer van het ‘ik weet’ worden
de techniek en de natuurkunde misbruikt. De moderne oorlog zal een technische
oorlog zijn, waaraan alle deemoed vreemd is. En het zal een vreeselijke oorlog zijn.1)
De machines zijn beladen met brisant- en brandbommen, met gasbommen en wellicht
buisjes met doodende bacteriën - elk op zichzelf bewonderenswaardige producten
van techniek en kunde, maar terecht gekomen in de verkeerde sfeer. Dan staat de
mensch nog wel midden in het circus, dan klapt hij nog wel met de zweep - maar de
paarden slaan op hol en hij roept te vergeefs. En in deze sfeer van overmoed versta
ik de vraag van Albert van Dalsum: ...... geeft het ons niet een gevoel van ondergang,
ondanks onze technische overwinningen, waar wij zoo prat op gaan?2)
**

1) Men leze hierover ‘Gas!’ van Yge Foppema.
2) Ik vestig hier de aandacht op het uitnemende boekje ‘Techniek en Wereldbeschouwing’ van
Dr. Ir. A. Korevaar.
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De tweede teekening stelde een man voor, die in een laboratorium met zijn microscoop
een praeparaat onderzocht. Het onderschrift luidde: I want to know - ik begeer te
weten. Dat is een heel andere houding. Deze mensch heeft eenige kennis opgedaan
en deze kennis heeft in hem de begeerte doen ontbranden naar meer. Hij weet, dat
zijn kennis beperkt is, maar hij zoekt haar voortdurend uit te breiden. Lezer, de
natuurkunde, de scheikunde en de techniek zijn ieder op zichzelf vaak zoo boeiend
en interessant, dat ik mij altijd verwonder over de menschen, die er achteloos aan
voorbijgaan. Dit land is een land van Avontuur; de hier beleefde avonturen boeien
je vaak even sterk als een detective-roman. Juist ons land produceert veel boeken,
die U dat land binnenvoeren, zonder dat ge uw bagage behoeft aan te geven. Ik noem
‘Het Heelal’ en ‘Het nieuwe Natuurbeeld’ van Sir James Jeans; ‘Het mechanisme
der Natuur’ van Andrade, de bundels Natuurkundige Voordrachten en een boek als
‘Inleiding tot de kennis der scheikunde’ van Dr. Pil.
‘Ik begeer te weten’ - dat is een motto voor elk modern en waarachtig levend
mensch. Dat was ook het motto van Sir Isaäc Newton, een der grondleggers van de
natuurkunde en mechanica, van wien een tijdgenoot zeide:
Nature and natures laws lay hid in night.
God said: Let Newton be - and all was light.

Hij ontdekte de zwaartekracht en schreef een aantal ‘beginselen’, die nog altijd
klassiek zijn. Vóór James Watt was de stoommachine niet meer dan een lomp en
onhandig toestel; men pompte er water mee uit de kolenmijnen en ze verslond enorm
veel brandstof. Toen kwam Watt en transformeerde haar door zijn condensor en zijn
stoomschuif in de machine, die op het eind van de achttiende eeuw een nieuw tijdperk
inluidde. Van Faraday is de dynamo afkomstig; voor ons dè bron van licht en kracht.
En omstreeks 1860 vond de Belg Lenoir de gasmotor uit, waardoor de al eeuwen
lang bestaande
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ideeën van auto en vliegmachine gerealiseerd konden worden. Deze vier menschen
staan als ‘Urheber’ aan den oorsprong van onze moderne natuurkunde en techniek.
Wie nu van deze dingen ‘begeert te weten’ ontmoet in zijn leven de verwondering1),
een verwondering, die overgaat in bèwondering. De hedendaagsche motoren zijn
technisch zoo volmaakt en ingenieus geconstrueerd, dat men er geen woorden voor
vinden kan. Het moderne onderzoek van het Heelal met zijn nevels en sterresteden
vervult een mensch met eerbied en ontzag. Wat dankt de geneeskunde niet aan de
techniek en hoe scherpzinnig zijn de proeven opgesteld, die het onderzoek naar de
samenstelling der atomen inleiden! Nu denk ik nog niet eens aan onze moderne
wegen en bruggen, aan de verfijnd geconstrueerde radioinstallaties, aan schepen en
auto's. Er zijn stroomingen in de literatuur, die de techniek niets dan kwaad in de
schoenen schuiven en de machines veroordeelen. Wie ‘begeert te weten’ zoekt eerst
het goede in de dingen en niet het kwade. Een vaak gehoorde opmerking is deze:
Het is alles zooveel minder mooi geworden. Is dat zoo? Een landweggetje in al zijn
eenvoud is vaak prachtig, maar is een moderne, goed-aangelegde betonweg2) niet
van een bizondere schoonheid? Vroeger was een zeilschip met zijn wolk van zeilen
iets onbeschrijfelijk moois; ik herinner mij een film als van de ‘Pamir’ en een boek
als ‘Wind in de zeilen’ van W.L. Leclercq. Maar klopt ons hart ook niet sneller, als
we een prachtige mailboot bij Hoek van Holland in zee zien steken? Zijn onze
moderne bruggen en gewapend-beton constructies leelijker dan de oude trapgevels
en poortjes? Ze zijn ànders, maar minder mooi? Er zijn nog altijd menschen, die
petroleumlicht mooier vinden dan electrisch licht; maar is electrisch licht niet veel
helderder en goedkooper en minstens even mooi? Prof. Zwikker schreef een boek
‘Verlichtingsleer’;

1) Aardige dingen staan hierover in ‘Radioleven’ van W. Vogt.
2) Ik vestig de aandacht op: Ir. Unger en Zwiers: Moderne Verkeerswegen.
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misschien is het voor een leek wat moeilijk, maar het doet Uw bewondering groeien.
De eene mensch vindt een Dieseltrein leelijk; de andere vindt ze mooi. In de sfeer
van mijn tweede teekening tracht men er het mooie aan te ontdekken. De toekomst
is aan de Dieselmotor en om die reden heb ik niets dan lof voor het initiatief van de
spoorwegen1). Menige Europeaan komt in New-York diep onder den indruk van de
uitzonderlijke schoonheid der wolkenkrabbers - In de oudheid onderscheidde men
vier elementen: lucht, aarde, vuur en water. Maar men wist, dat er nog een vijfde
moest zijn, de ‘quinta essentia’, die belangrijker was dan de vier andere. De mensch,
die ‘het weet’, leeft bij aarde, vuur, lucht en water. Maar de mensch, die begeert te
weten, zoekt de quinta essentia.
**
Is die quinta essentia er in de Natuurkunde en Techniek? Mijn derde teekening zegt:
‘ja!’ Voor ik U die teekening beschrijf, tracht ik U eerst uit te leggen, wat ik bedoel.
Albert van Dalsum stelt ergens deze vraag: Is onze Westersche cultuur niet arm,
omdat zij het contact, het onmiddellijke, niet bedachte contact met de ‘hoogere
realiteit’, die achter de feitelijke ligt, niet meer kan terugvinden? - Ik weet, dat velen
deze armoede op rekening schuiven van de moderne natuurkunde en techniek, die
dat contact in den weg zouden staan. Maar nu is dit het prachtige: dat deze twee
tenslotte de tendenz hebben om dat contact te herstellen. Wij zijn gelukkig niet stil
blijven staan bij de wetenschap van de vorige eeuw. Toen ‘wist’ men zoogenaamd,
hoe de dingen in elkaar zaten. Daarna kwam de tijd van het ‘ik begeer te weten’. En
nu, juist in onzen tijd, begint het aan de kimmen te dagen en te lichten. Achter de
wereld der feitelijkheden licht en vlamt in de verte de hoogere realiteit.
Omdat Prof. Ehrenfest ons dat op dien Juli-avond uiteen-

1) Over dieselmotoren: Ir. H.E. Corporaal: Diesel-electrische tractie.
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zette, blijft mij die avond het meest onvergetelijk. Ik geloof zelf te behooren tot de
menschen, die van natuur en techniek meer begeeren te weten. En ik staarde mij
blind op de feiten; mijn oogen waren ingesteld op het nabije en op het concrete,
zooals een mensch bij avond kijkt naar een luchtballon en dan de eeuwige sterren
niet ziet. Ehrenfest zei tegen ons: kijk verder en kijk dieper. Daar is de quinta essentia,
daar is het contact met de andere wereld. Wij waanden ons gevangen in den ban der
causaliteit; elke oorzaak had haar vastomschreven gevolg, ontsnappen uit den
kringloop was niet mogelijk. Nog hoor ik Prof. Ehrenfest betoogen: Gooi een gulden
op, wat is het, kop of munt? Niemand kan het met zekerheid voorspellen. Gooi hem
tien keer op; misschien is het acht keer munt en twee keer kop. Gooi hem honderd
keer op - nu worden de verschillen minder groot. Misschien is het nu drie en zestig
keer munt en zeven en dertig keer kop. Maar gooi hem een millioen keer op en de
wet komt te voorschijn: de helft is kop en de helft is munt. Maar deze wet is het
resultaat van een geweldig groot aantal toevalligheden. Niet de wet is primair, maar
het andere, het toeval, als je het zoo noemen wilt. Achter de wet schuilt het toeval,
het onberekenbare, het verrassende...... achter de feiten woont het andere. De groote
geleerden hebben het altijd gevoeld; ik denk weer aan het woord van de Sitter: de
groote wetenschapsmenschen zijn altijd vervuld geweest met deemoed. Zij wisten
zooveel, dat zij achter hun weten den verren horizon zagen lichten. Newton wist
zooveel dat hij zich voelde als een kind op het strand, dat zoo nu en dan een fraai
gekleurd schelpje vindt, maar voor zich den oneindigen oceaan blijft zien. Bij de
beoordeeling van de beteekenis, die de kennis van natuurkunde en techniek voor den
modernen mensch hebben, moet men zich niet blindstaren op de overwinningen, die
in de sfeer van ‘ik weet’ bevochten worden. Daar heerscht de overmoed, juist omdat
men te weinig weet. Maar wie begeert te weten, komt tot de deemoed, omdat hij iets
ziet van het
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contact met de hoogere wereld. Sir James Jeans spreekt ervan, wanneer hij zegt, dat
voor hem het Heelal geen machine meer is, maar een gedachte. En mijn teekenaar
zag het wat anders, maar hij voelde de dingen net zoo aan. Want hij teekende een
mensch, die ergens midden in de eenzaamheid neerknielt op de aarde en hij schreef
er onder:
God knows - God weet het.
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