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Kort commentaar

Het gcbU[lt m niet geheel JuüL ,,Wie VoLgt" ') ab ,,romm" 8aii
te die; dit neemt echter niet weg, dat de bekende en 8ympathjeke
$ch=Bter Anke 8ervw met dit, haar Png8te werk opnieuw Hn
treffend cd boeiend boek aan haar ge3tadig groeiend oeuvre heeft
»egevoegd
.@ké Servaea boudt van bet ldn4 het bleek ook nu weer. Dit keer
= het echter de jeugdige deunquatje8, die met den kbderrechter
:n aanraking komen, welke haar bel&ng8telling hebben gewekt en
-vier lot ui bier met ~p m veel liefde be8chrÜft- ZU doet Wt
:onder ormuk, eenvoud% gevoehg en zuiver, r een meelevende en
pende vrouw, die allrst gegrepm werd door het vele, v88k
:oo navrante khiderjeed, Mt met het mkelijke ,,Wie Volgt" de revue
j&&8eerL
:TeeI mHr dan mLMadigem in het klein, zjjn deze kinderen het Macht-

>tfer van bepmjde dlghHm; beklaagden Her, LUn ui veelal
.nKel Mklag, en loo ~ tm ovemtaan van ~ wezèll& ,

·eel meer ml ,e dd", de meedoogencle errwL
jèt vnendeltjke en ~ ~. dat den rechter van dit boek

.meit, — een rechter die, evenals de 8chrÜfster, a@w het oog
;encht houdt op het 3cheppen van mogeWkheden voor en jetere

oekomm.
xtl, cHe het werk van Anke Scw&c8, We — en met ten onrechte —
2ea3 veler gympathLe gewonnen heeft, met bel&ng8teIlïnK volgen,

-jilen ook mn et boek met' vTeUme kenïm nemen. Qaar werk mo

e8cheiden cd stil van ^il Ï3 een bÜ WWtek Boclaje ; bovenclien

2Vëll haar doordringende deKnpues, timr zuivere mi, haar ge-

neWbdd, & noott g wordt, het een & pmw in *

Wratuur van heden.
Ó

idinder gdukbdg 18 Nico mn 8uchtelm dit keer m« ^et 8µkgeitje
nn Venm" ' ), een LamelUK fmmüxhe ge«hiedema waaj1n WTj
en bewoner vm de pLaneet Vmm eeo bezoek men Wengen am (Ié
vereld van onze d8gen. — oen wereld. die, geifjk te voorzien Is. een
!jet »~ ~hwen tndruk op hem mmkt 'het Khoej der
vereld  trouwmB zejdm nverhetfend").
Zet gegeven lemt acti ïut»tekend voor ecu geemge en oÜtenc|e
paLyre, en 8j8 zoodanig was V&ki Suchtelen8 Splegeltje dan jok je-
ïoekL Evenwel: de bedoeIlng w8a beter dan het resuitaat- ,-Iet
'Megeltge mn Venw" 18 Met m genoeg om geemg, en te doorztehüg,
3 k, te pwmg om bÖtmd te am. Het gmcbut
i nogaj xwmr en grut. Yen hoort heL % ~ v&Il gpre~ reeaa
o mULen af8tand QaderbU rollen en in gte]ling gebr'acht worden. Men
tU9t het onverhed8che, en men ml8t voct81 We fhuikmde Mierpte.
·al pr1kkm met namjden m mUdm met 4eerm (. doch
Nen8gev&arlÜk), d&L do goede myre cLgen 18 en het ochertaen loo
'ooraencl m het Men loo l«pend mmkt Het zou mü
enmm verwDnde=, &Ï8 ook degenm de het met Van Schuch-
·!mg wertmgtngm In dm grmd van de taak ~8 mn, een aerge-
:k grcd gacbut — &18 ~T*tlng — minder w&ameerm. MS m
omt het voor, dat dlL voor een mteüectueel m L met de
eetgende &tmo«twr Is om een gevmt &18 door Nico van Suchtelen
ndemorhen, uit te vechten. Op Dem8 de Rougemontb .,journal d'A-lle-
mme" kan mm mt: edo ook ck) Aermann .mn
Lie Revoluüon da NtM%ud', maar op het plan van ,Alet Spi+
2lC]é van Vemw' Lb g (mcume meer mogelUK terwül het 8j8
-m8ueke prataüe ver beneden het peil blUft. dat mm bÜ een ver
.3 Van Suchtelen zou mogen verwachten. Hier ontbreekt elke mtel-
Ktueele en eke BetfbehH~Mng.
.dAL m8 h mt Nico Van 8uatejen zÜn .Ning" opoêdL9
.trmelt met  werk, ci8t KA rEpuL&ue êll K[jR t8j%tm meer waaraig

m meer repntaüet voor en zn mrmonle met de loor :jem,
ikeng vmegere werken, verworven !even83uj].

~ &j8   )e~cL boo v

"Alk vem
m vm b h~t üch van &Üê moo~hrÜvm m jtemjm
naxe-up v; un doo md p !8 m w a,n>
iWMr, maar douw wordt CHt % hem 'n nieuwe vorm van .,.iteratuur.'

Ken betreurt dit te meer, omdat Van B hét ~ zónder ae
weMrëven gewoonheid kan Mlm. AU bemhikt over een voldoende
merpe en genuanceeMe vIde en over een gen BLerke inner·.
Mke b om um verhmj rLatuur1tjk, J.L mmder nadrukkelÖke
1aEuurtUkhdd te d, der dat opgewonden dikken van voo±
jacht en gegevem. waaman hU Qch th8jLB maar aj te vaak te tjuitèn
3 gegaan. Vooral het tweede verhaal. ,,De Bede' bad Lngehcm-
jener, met r zeLrbeheergchLng ge8chrUven moeten wOMen. —
t'rouwem, het verhaal wr>rdt gMm m dien "roo v&n :ierveuze
g waarin de gebeurtem88en moeten hebben piaau gehad. m
ut l het en. het opteekenm van cUe gebeurteMmm eem
'L8at8 had, toen cüe g~mng =a lang gewekm w88 voor de erKerj-
ung ,Aat het gchnkbeeld dat mü had &chtervoW& door ~W w88
'pgeroepexl, en geen eigen Lelf8tancug leven tiad % voeren kon". m
ïaarmee voor «n ,,zck) groot en ruim gevoel van ~, iat !k
migend over den Voorhout naar hüÏ8 liep, gelukjdg 8j8 m w¢n kinder-
rid, eer dw nachü de kge8talten fn het 3chUnBel vm net
zacntücht meer=hrDrrlpelde[L"
X erken direct. dat het vm, het mch do verpLaaLseI1 en

·rajepen in ekere nrledm gubeurtmimen. opnieuw een spaxuung
eweegbrmgt, maar a~  t8 (1&d rêêd8 ~ nuance ien daa>
nede nlndameÏlteel) andem — &l w83 het MechO om het ükk lr'c)m

t&t met het ter1jgbukkm op oen ,.overwonnm" Klik verledm gepaam
:8&l. In ,,De Bedelare8" ectiter mmt voortdurmd gemgge=m. c1M
e ver het verhaal Ln tfde xpannïng, :net lïenzelfden vck
:itten en veroeten emst hêeft opge[eeKend. waarrneae ijl] ']e8uicls ioc

'.rin d&M kwam. tot um nkr1tjp zn tien nêü3 Y8Jl .ije waeiam.

-a mm ae ome mveüen ~L waarmede Leo van b ae Bene-
izave ,,De Peperbud' 3) openL bêmerkt uien opitueuw oeu ieemte m
· ·jnlang8 nier +pmkm verzamelbundel .,:n Aanbouw" Jok V&Ll
=n heeft dp genoemd appèl ontbroken, en mt ondank8 net feit.
ft nti een der bel&nmkgte vertegenwoorc|lEem Ib v&n de genemüe
.- aanbouw".
CLè inzet van ,,eD PeperbuW' doet met 8 iutam mar *
2rvQlgdeeltje8, &1 begmp Ik niet goed, hoe een üörgeWke rêêK8 hier,
: Nederland, moet wQrden voortgezet. WÜ mjjn met 5tjgter mk aan
·'oeae novell=hrÜvem, Ina8r mllicht houden de uitgevers nog meer
'cen (opemm1nKm) Ir petto. La8t Qn8 hopen'
-derdaaA, Van Breen hééft m met mn bdde vernalen — aet jje
:!del8re8" nog meer 'lao cLat met Alet Gebit" — 'prizonder ve[,
. zün héL geen van beide, v()lmaakte ,:remes. Vaar tjti "jezit jen
:il en de doordringende en mceiii ke ?sycholog]e. jiê .jen 7éoorm
:ve|LlBt verraden. HU beehikt over een na[uurj)k en opmerKejljk "-a-

-nt. wat niet wegneemt, dat htl üjn k&nBen meer ian eerw '7er-
cck en L0n multaten meer aai, èêl18 'jnmerT, ïélf8 verTue[t, joor
[hebbemen waaram hU stellig niet moé8t toege'veD m vertelt te

·)gewonaem te jutdmchüg. M wIl QO© :e véél eDateeren, en jat
maaat bet effect, jutd en vooral naarmate wtj het opwindende mo-
ent nmerm. Met LUn telkem herhaald .,Maar nu me bedel&="' bic-
mei htl het ugendeel van = verhoogen aer sg; :ia ae cterae
:aai zegt het nfeta meer, het zrr1teert dan aileen nog maar: 3cl is
iotaeltng niet meer aan een truc, en men otadert viug even 'jemer
.n te men, hoe vaak hü onB daar nog op sracteeren WIl. aet behoort
l dtê ¢oDh&nagE) overgangen, welke, evëD8l8 het herhmjde ,joêd"
»ar goea"'. een geënerveerd karakter aan ae je8chr1jvlnE moeten
ïven, maar aie m werkelUkhdd geen =uwen gm. Hoeveel meer
u QlC het Këv&j zÜn gew=t ten hoeveel aangrUpender )9k &c)ü
ardoor .,De Bedel&re8" um geworden ). als tui dit verhaal m3uKer,
Aonleker had ge meer.,.— ^ng3 ujn :ieus jëü8 weg, )p 4è

Een L&jjci vOL 3cbQµonhe1d" qj » een xmena m stene jQéK. =
:ïnoe roman v8a mgewoon :ot, ."tet speett "m "Ade 'mn

.e Noormannen: 3èt verhaalt hoe 4eze tegen net eina van .je nexenae
euw 3aar -jaland. en '7&naaar weer naar uiana, en 7amaaar,
 bèt ~ dd. meer zuid naar ,. Wd" trokkm,

-e een auurmme v m het lmutgenw iam moê8t woram

«egevm. uj« opge 8j8 de Noormannen w8ren tegm ae 
mie overvajlm vm een tuKKmujden-overmacnt. Dtt Mblo eb·

:miren.  ae her1nnenng noou gmmi lb wegge w =

-"egevm van  roman. cne '.Dt ~ pug epoe zb 'mtge

Xeel at vermogen mdper1L door guamundur Kajn~ nrecQn8u1]eem
an .je aand run een rweewl .locumenten en je ïaml!leek van

e ~re[achen van net -j8wjd8che 3cn1ereLland Snaere
:rLeeft voor m& &cherp, reeet, grocmcn m overmigena — umaer cm
doch V8Xl rcmme ran « 9oMd-
Zet pr8chmt weraen 0nge[wUfeld de gmajten. tiet Aïid :amt

men aan ae men, m mei =gekeem: men pehoërt deze 

-iet te vemtaan aoor een mia van net ap terrüddm waarv8n
mj teven. De natuur womc nauwelUKB en. zm tocn neert mm

tan net and een compieet Dêêbd van mae

:éze men8chen staan nog in &Llê8 vl8jc bÜ qrb, en tege!tjk um ui ons

"cHkomen d gEworaen. De tegenwoormge men8ch !8 &18 hét ware
en nmw m m19emDel Mtr'eMef van dien ren menmn. ummt
It mo i& werKeWk zoo w, 3ehcMde de gctLrUver met nm toevlucht

3 nemm tot e ge~ten (m Ie werkeWkheLd van ce

nor ckib n rie roepm. ïiül vond de rmanten ervan nog om ach heen
··1 m mlf — wellicht met een vert>eten hamwee naar cue ttlclen

- -n 8jecnt8 de verbeemng van een ajchter  nocmg om marmee
:e wereA "d vermaan en voor {)nB ieri ;even :e wemen J.l. tot een
wmae en vounaakt reêele ome te he~heppm. ttlertn ij gudmuridur
"mnban ved m. = .,Land ml 3choonmcr' 'b een. in

i um omvoua. h m m&chug 3ock gewomm wer een m.
3ca ae memchen nog zooveei 'renementer en onvoor¶m^meWker 'iat-

"me warm w8l wn, vmeugende 3urKenuldjeB. Qëcht8 mn. en .mn
'°jg DëdüCtlt, gMüMdë de zeidmme momentm aai wt] hét mgrvtte

mxigetje ae m lév%8 duwen ~DreKm en venoocnen«u
-zzeiL Mm kan met een dc)ck 8jb mt weer «oiea Kmgm voor ~

n; men Kan weer ljegmpeKL jAt ie me nee Bcnoon8te p+
'!ct w88 van god8 =eppLng, en iat an cüt jnaarLK8 aen 'iaj- n-

'«en !8. Yen voelt met mjcel maar meaeüjden uier ien mensm,

ijk mam uimr &1 re v8&k net gevw !8......

'""! 3RUNINQ

1tmve Hollandia ?mkkerU, mam.

; je WereidMbllotheek N.V.. Ams[em&m-5IowTmk. 3andoritwerp
·.m g·, Rueter.

ü90t m l &11 .Uwum n . V ., -Lm8LeraauL
L MeulentiotL a m8Leraajn.
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