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Neen, het 18 n iet v rtendellj k een art laten +cmëtei t, die een zooveel
blfjmoediger naam draagt, voor .,De Put" uit te maken. Maar waarom
zouden arüsten ontsnappen mn datgene wmman geen enkele groe-
peering, die te veel in ztchzêlt b1tjft opges1Dten en du3 aan een zekere
zelf-genneKzaanlheid gaat ljjden, op den duur ontsnapt, n l. een
lfChtelQk muffe, duffe atmosfeer. Er kunnen, zelM bY de ..heider-
Aenden", die de kunstenaars zqn. rare dingen gebeuren. Het kan b v.
gebeuren dat een buitenl&ndgche dame, die al jaren de Nederlandsche
taal machtig is. haar entréé maakt (en &1terchRrmant3t maakt) en
nochtans gedurende enkele jaen het We]Iet je volhoudt Kéén woord
Nederlandsch te vemtaan, zonder dat een der gecharmeerden bemerkt.
dat er Mechts een gpe1letje werd gespeeld (onk met hem). De zelf-
genoegzaamheid maakt een mensch minder op zijn qui-vive, en als zfjn
gezelschap bQ 'n buitenlmdsche in den smmk valt, fg men nog
wereld-vergetener dan bü bfnnenlandsch gebruik. — Ik suggereer
hfermede niet, dat een dergelUk voorval nu Juist precies in bedoelde
9ocfëtelt heeft plaat8 gehaA, maar het feit, dat men In sDortge1tjke
mflieux — mflleux, waar men de we rejd, en vmt met de wereld samen-
hann zqq nadnIkkeltlk ,,door" heeft — p1Qtge)!ng Op zoo'n mrdfge
vermsMng kan stuften. bewtjst wel. dat het welnfg hotfe]tlke ,.put"
niet geheel of niet altÜd onrechtvmrdlg nf mnAche!ijk mt de lucht

gegrepen hoeft te zfjn.
" Dergelijke zaken beg1nt men onwj]Iekeung te overwegen, aj9 men de

Nederlandsche verzen lêë8t van Gfm Rftmhl. een HnngaArgche, die
tegen het efnde der vorige eeuw nmr Hoiland kwmn, en uit wIer
bundek tham een bloemlezing werd samengesteld door Hendrik de
vne8, onder den titel ,,Keur uit Liefdevetzen v8n GÏz& Rft8chl" i)
Met elk vers twh sttjgt de verbaMng. Men vermoedt iets. dat op
bovenvermelde historie üikt, of dat een herh&1ing zou kunnen ztjn
van de julia-grap. Na twintig verzen herlee8t men de lnleidtng. Na
veertig verzen doet men d8t nog een¶, om tenMotte het heele boekje
in één ruk uit te lezen en het maar op gezag van den inleider, voor
goede munt te accepteren- Hoe k&n men &nders ? Henri Borel, lezen
wIj in de inleiding, heeft haar destijds ontdekt: Frederik van Eeden
noemde haar een der grootgte dichteremen van haar tijd: Willem
Kloos haalde deze ,,Honche N&chteKaal" fr &Ï8 het .,zingende

kind" jacob Imël de Haan. dc3tijdg onderwtjzer te Voorschoten,
Hof in do htPide vp~AchtinF vAn een nieuwen bundel", de kinderenmet krijt op het p)avelsel schmven: .,Glza Rtt3chl komt!", t&1qke
beBchouwingen (,.gedegen artikelen") werden mn haar gewtjd, en
tendotte: de' tnleidfng, evenaN de mmengtelIing van dezen bundel,
is mn nfemend minder dan Hendrik de Vries. Dit ztjn a)lemm1 namen
waarbjj men aan geen mf8vergtand of julia-herhaling meer denken
kan (of mag). en die otj9 verplichten elke gedachte aan die begoo-
chelin gen. welke een gecharmeerde zelfgenoegzaamheid gomttjd8 toe-
laat, van ons af te zetten. Als ik ond&nk8 voortdurencl aan al die
zaken moegt denken en u tham daarvan vertel. dan deel fk u daar-
mede g1echts mUn Indruk van deze verzen mede. en daarmede ook
mqn oordeel. Geïntimideerd echter dcK)r al de namen. die Glza Ritschl
voorafgaan, voeg ik er echter onmiddejli.jk aan toe, dat mijn ver-
bazing kl&&rblökelqk te wtlten is mn een volmaakte onontv&nke1ak-

hetd voor dft soort poëzie.
Tk kan het niet helpen. maar ik moest toch even achterover leunen
In mijn stoel en wat 3]&ppedaniK uitlachen, toen Ik lm:

Dan, o dan 18 t gednan met de deugd.
T'ba n ie 't QiÜ·o hAmqtnchtMiik 7.nenm
Met eikaar, door elkaar, in weelde en pracht,
Een bedwelmend genieten. dag en nacht...... (blz. 14)

Op blz. 33 jëé8 ik het navolgende gedicht:
M3 9Ü m door den dood verliezen moet,
Zult 9U dan weenen om mtj?
m &ïb 9tl een ander ki=n doet,
Zult 9Ü dan denken en yyW ?

AjB Ik dtK)ven 8j8 een 8ter zaj atmlen,
Met mijne liefde gmot.
Dan kom ik des n8cht8 temeer dalen,
En Ik Kub u docKL

Iemand, aan wien ik dit gedichtje volkomen ernAig voorlm. maakte
er promp een &ïtder slot aan: ,,en ik Bi& die ander dood". Dit J8
met bepaald eerbiedfg, maar er blYkt uit, dat er meerderen ztjn die dit
,,zIngende kind" niet meer ZOO au sérieux kunnen nemen ak desttjds
bYQarh1qUA|4U het EpF?al ia epwRoqr

W meer dan één .Aan8tochtelUk" gRcht herinnert men zIch dfe
merkwaardige g1ot3t rophen van blz. 12:

O, ik kuste haar wild en innig, —
m lachte maar-.....

Ineens riep ze: toe, niet zoo dolzinnig,
Bedaar, bedaar!

Toch 8t er vM (merkw)aardige dingen in dezen bundel. In de in-
jeiding wordt b.v. het mvolgende geciteerd:

Om me been Wlte,
Het water onru8ug m diep,
En ik aan beiden vertellende
Mjjn diep en stil verdriet.

3jjn blik wekte mYn 3lujmerende mei.
). wonderlÜk licht dat toen m me viel.
.'ammer dat het al zot) verre jgt
)nbereikbaar als het 8terTe-ljcht.

.Lar)(loenlÜk in zijn 8tunte|ighelc] ot" ondanks zyn gtunteligheld) 18

.act gedicht op blz. 52:

"Trooli.jk klinkt muziek m het huis,
:Pc hoor het bruidslied zingen.

Velk een feest, welk een gedruwch,
jveral bruiloftMingen-

"erlichte zaal met gians en praeht,
Zn ik sta er buiten te beven.

·ch, mijn Lief, in deze nacnt
3eroof ik mij van t kven.

Xtceren w7j nog :

"lij ver weg ,— en vrij,
Ic 3ti] aileen — en schrei
)ver veel verdriet
:iij weg en zeker blÜ.
Je tjjd gaat snel voorbij
3n hü kent mjjn jfjden niet. (blz. 60)

:Dch heeft men zoo het vermoeden, ,lat weinige heldere en zmvere
3trophen, welke dit werkje bevat, zonder het voorbeeld van Hern-ian
;orter niet Ke8chreven zouden ztin ' ZOO ,,HoTlgaar8ch" :s deze nachte-
;aaj nu ook weer niet!); evenwec ook haar beste prociucten D)tjve
verre bfj haar voorbeeld achter. DesaLniettemin moet men toegeven,
lat Giza Ritschl een zeker deel der aandoennigen, weike je .iefde
in dit geval een ,,hopelooze liefde") in een men3ch OPWëkt, wer"kelQk,

ai het dan eenjgmrj8 kinderlÜk, ondergaan heeft; aan deze gevoelens,
3ternmingen, gedachten geeft z{j uitdrukking met een 8om8 *koor-
.jjk-achtelooze onbeholpenheid, en een enkele maal treft zI.j daarbij
"en volkomen zuiver, en dan inderdaad ontroerend, accent. ,,Lingend
kind" 13 waar3chijn1ijk nog de beste karakteristiek voor deze ,Hon-
gaarsche Nachtegaal". Maar zooajs ik zei: voor het wOnder van dé7.2
?oëzie 8cbÜn ik niet niet ontvankeljjk.
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0

,Orkmn", in de uitgave van de Zuid-Hollandschc L'itgevcrsnlaatschap[)lj
.g een klein mee8terwerk
:iet gegeven gchtjnt nauwetµs een gegeven, en ai1errmns[ volcioende
'oor een ,.roman": een schip r8akt in een orkaan, en ".mjwel het
neele boek door blijft het in dezen orkaan. Op dat gchip geheurt
:ettel\jk niets bijzonderg, men ziet het alleen langzaam maar zeKer
:ot een wrak worden gebeukt. Ook cmtwikkelt zIch tjjdem jier

, ork&an en op dat 8chip geen connict of !et3 dergelijks- Niets var
dk alles. Deze mman beschrijft slechts de verschillende ph~s v&i
den 8torm, de verschillende phmes van het chip dat, volrriaakt var
.Ie wereld geïsoleerd, zUn ondergmg tegemoet gaat (doch er nog ;uis
aan ont3napt ), en tenslotte de reacties der opvarenden op dit ge
Seuren. Al deze phmeg en reacties ztjn niet slechts meesterlijk er
.neeglepend besch reven, On gemeen van atmosfeer en p lmtiek, p!
3gychologi3ch tegelijk verfijnd en 3terk, maar ui werden tµpk :n eei
werkelijk groote visie opgenomen, een visie welke zich niet naciruk
keltjk aandient, maar telkens, a.h.w. door de patrÜgpoorten van we]ni1
jeteekenende paradoxale gebeurtenimen, zichtbaar wordt, en die haa
aanwezigheid verraadt door een koud, naakt, gnmmlg licht, dat nie
?onder goedige humor over de ge5eurteniwen gltjdt.
Ije vertaling van Johan van der Woude Is meer cian een ven&linË
m is een prachtige hemchepping -- Richard Hughes' roman volko
men waardig.

3ENRT BRUNTNC

') A, A. M. Stols, Uitgever, M~tnat 1939.
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