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Het stemt tot voldoening, dat Ds Jaspers zelf het masker der anonyiaiteit van zijn aangezicht heeft gelicht.
Nu kan ieder, ook bij verschil van gevoelen, hem met
respeki tegemoet treden, een respekt, dat zich noodzakelijkerwijs van een anonymus terugtrekt, omdat hij
zelf zijn persoonlijkheid bij zijn schrijven verloochent.
Omtrent zijn verklaring, welke hij de classis Arnhem
doed toekomen, wachten wij perst nadere gegevens af.
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Noo één week Beduid.
Het brochure-comité is in wording.
Men oefene nog één week geduld.
Dan wordt er naar ik hoop meer van gepubliceerd.
HEPP.

DIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
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lu tiaar bewonderenswaardige tafelrede noemde onze
Koningin haar Moeder „oms aller Moeder".
Een treffende typeering.
De gevoelens, welke ons volk, dat voor het wettige gezag in den Staat buigt, ten aanzien van de KoninginMoeder koestert, zijn het best te vergelijken met de gevoelens, welke een volwassene zijn moeder toedraagt.
Den 7den J a n u a r i 1879 door h a a r huwelijk met Koning
Willem III staatsburgeres geworden, den lOden J a n u a r i
daaropvolgende voor het eerst door haar volk begroet,
is haar naam onafscheidelijk aan Nederland verbonden.
Zij heeft een eigen sfeer meegebracht, een sfeer van
reinheid, van vroomheid, van waardigheid, van zorg.
Dat ons Hof óver de wereld in zoo zeldzame eere staat,
is niet het minst aan haar te danken.^
Met zorg heeft zij den toen reeds bejaarden Koning
omgeven.
Met zorg heeft zij haar kind tot Koninginne opgekweekt.
Met zorg heeft zij als regentes geregeerd.
Met zorg heeft zij zich, toen haar regeertaak was beëindigd, op den aohtei'grond gehouden.
Met zorg oefent zij ook thans nog weldadigheid en haar
naam wordt door duizenden lijdenden gezegend.
Zórgen hebben op haar lieve gelaat voren getrokken.
Maar zij is er niet door overmand.
Zij is een voorbeeld van vrouwelijke evenwichtigheid.
Als een landsmoeder beweegt zij zich rustig, vriendelijk, met een teer hart onder haar volk.
In welk land vindt men haars gelijke?
Avorden. Allen echter, dio nog in duisternis wandelen,
hebben zich eveneens aan hun geloof vast te klemmen,
/.oo ze niet verloren willen gaan, want weldra zullen ize
op een harde proef gesteld worden.
Dit nu is een profetie: Jeroeschalajiem zal ons allenen
mij in het bijzonder worden tot een vurigen oven, die
niet gretigheid ons zal opslokken en verteeren, doch
vvij zullen er uit opstijgen als gereinigde vlammen,
•ontastbaar voor het zondige volk, en zoekende regelrecht den weg naar den Hemelschen Vader. En wel broeders en zusters bind ik U op het hart, voorbereid te zijn.
Groot- en kleingeloovigen, lauwen en ijveraars l e t o p
Uw z a a k , besteed Uw tijd aan waken en vasten en
aan de overwegingen van Gods werk. Dit toch is mijn
last en mijn voorspelling: Bidt en werkt, want het uur is
nabij." 6)
lu het tweede deel worden de intrigues tusschen de
vprschillende figuren, die de schrijver in Jezus' naaste
omgeving brengt, nader uitgesponnen, waarbij de zinnelijke liefde een voorname rol speelt. De auteur teekent
.lezns aan het einde Zijns levens, in Gethsemane^ in het
«lozelschap ook van enkele vrouwen, onder welke Maria
Magdalena. Het wordt zóó voorgesteld, dat Jezus juist
een paar dringende waarsclmwingen gehad heeft van
den raadsheer Jo'zef en van Claudia Procula, de vrouw
van Pilatus, in verband met wat tegen Hem beraamd
wordt. Dan grijpt Maria van Magdala haar psalterharp
en gaat spelen. Dan staat er:
„Vooi den Christus waren dit de laatste oogenblikken van de arm-menschelijke ontroering in zijn tragisch
leven. Hij zat nog buiten het gezelschap op de bank
voor Jehoeda's huis en naast hem bevond zich Johannes. De muziek bekoorde hem, bracht over zijn zinnen
een lichten roes, waaraan hij zich gaarne overgaf. Hij,
lic wereldweter en de wereldwijze, zag bij het luisteren naar het zingend psalterion die gansche wereld in
vage schittering voorbijtrekken, en een laatste weemoed huiverde langs zijn zenuwen. Hoezeer do hysteriïïche ziel van de harpiste voor hom niet meer kon
zijn dan een lichaamloos schema, was de belangstelling, die lüj voor haar koesterde van een groote liefde
oti droefheid. Uit den wissolzang der toonrijen sidderde
*'en leven op van ijdelheid, hartstocht, verlangen, zonde
en boete. Gesteund door haar aandachtig gehoor steeg
plotseling een Idagend minnelied omlioog, dat voor
ileze mijlgangers naar andere gewesten zijn beteekonis
reeds verloren had. Hun liefste was het Rijk der Hemelen, dat zij met hetzelfde heimwee zochten als de
jonge bruiid den prins van haar maagdelijke verlangens."
p a een tusschenspel klinkt het dan in de hof der
verlatingen:
„Mijn vijanden spreken van mij
Én die op mijn ziel loeren, beraadslagen tesamen,
Zeggende: ,,God heeit hem verlaten;
Jaagt na en grijpt hem.
Want er is geen Vei-losser.
O God, wees niet verre van mij;Mijn God, haast U tot mijn hulpe."

Wij beschouwen haar dan ook als een Godsgeschenk
voor Nederland.
Wat de Allerhoogste ons in haar heeft gegeven, doe Hij
ons nog zeer lang behouden.
HEPP.

LITERATUUR EN KUWST.
„Tantalus", door Jo van Ammers Kuiler,

n.
A r t i k e l I gaf na eeu korte toelichting van
d«n naam „Tantalus", een weergave van de
elementen, die in het oeuvre der schrijfster
al meer tot openbaring kwamen: met name haar
aeiging tot overdadige luxueuse enscèneering,
alsmede de Freudiaanscha conceptie.
t i t laatste werd nader geiC03ntuserd in een
kort exposé van al de werken van 3o: v. A.—K.
,,Tantalus" echter plaatst niet de vrouw, maar
den man in het centrum.
.
Tenslolte wordt een enkel woord gewijd aan
het naturalistisch standpunt van de sc!ir'jfster,
die haar kunst te veel aan het deisseilige bindt.
Het gegeven van „Tantalus" is betrekkelijk eenvoudig. Evert Tideman, de rustelooze droomer, altijd op
zoek naar de vervulling van zijn gepassioneerde jeugdillusies, heeft
als
gehuwd man een séjour
in
Parijs. De soliditeit van zijn geconsolideerde positie
in de wereldfirma van zijn schoonvader, de veilige
beslotenheid van een eigen home, de groote vrouwenliefde van een rechtlijnige natuur als zijn vrouw. Thora
Vogel, — dat alles belet niet, kan niet beletten, dat hij
weliswaar geen wetenlooze Don Juan blijft „maar een
groote domme jongen, die (zooals Robert Donald het
uitdrukt) altijd weer denzelfden waan najoeg. . . . , die
iedere keer opnieuw de dupe was van zijn eigen
illusie" (p. 69). Een jeugdamourette in Parijs ontboeit
de eerste laffe heldenkracht en twintig jaar later, als
ons verhaal aanvangt, is het precies op dezelfde plaats,
dat onder Freudiaansch opvallend-gelijke
omstandigheden dezelfde weeke historie zich herhaalt met twee
American girls, Violet en Margaret.
Robert Donald, de jeugdvriend, speelt in zekeren
zin de Mefisto-rol van verleider en philosoof-cynicus.
Hij is de paranymf van • Evert's struikelingen, en nu-endan (wanneer hij aan eigen' cynisme inboet) ook diens
réveilleerend geweten, dat hem waarschuwend naroept:
„Jouw Thora is meer waard dan vijftig paar DollySisters". Het is ook Robert Donald, die straks als
logé in het huis te Westerwoud aan ^ Thora den raad
geeft, om haar oude begrippen van huwelijk en trouw
te laten schieten, en te komen tot een „i'evisie van
begrippen, waarmee je bent grootgebracht en die je
geleerd zijn als de eenig ware en juiste". „We moéten
„De schemering was donker genoeg om te beletten,
dat men de groote ontroering van don Profeet kon
waarnemen. Hij weende, niet uit smart of verdriet, doch
louter van de overmaat van ontroering. De woorden
van den dichter, zuiver op zijn eigen toestand van
toepassing, hadden door de muziek en de veelheid
der stommen zoodanig aan kracht gewonnen, dat de
zenuwspanning der verschenen dagen brak als een kristal, dat door een gelijkgestemden toon eensldaps tot
in zijn ondeelbaarheden verbrijzeld wordt." ^)
En zoo wordt hier dan de ontmoeting met den'Satan
get eekend in Gethsemane:
„Aan het eind van den Hof bij: de kloof stond een
straalbundel bijna loodrecht op den grond en was de
maan in het zenith zichtbaar. Hier ontmoette Jezus
den Satan. Hij was een lange, schrale, flegmatische
verschijning, zijn neervallend opperkleed was van zwarte
zijde, versierd met zilveren sterren. Zijn glad gelaat
werd gekenmerkt door mooi gewelfde brauwen en een
slappe plooi ter weerszijden van den mond. Hij had
die vertrouwelijkheid over zich, welke, hoezeer zij voort
moet spruiten uit jarenlange bekendheid, toch ahe intimiteit uitsluit. Op onverschilligen toon opende hij het
gesprek:
„In lang niet het genoegen gehad."
De Christus gaf natuurlijk geen antwoord, trouwens
dat had de ander ook niet verwacht, het was 'geenszins
zijn verlangen een redeneering op touw te zetten, hiji had
een doel, waar hij regelrecht op af ging.
i
„Ik kom je waarschuwen" zeide hij, „ze zijn op weg
om je te balen. Ik heb de heeren daar juist gezien.
Die schoft van een Judas loopt voorop."')
Ik spaar U het verdere van de poging om Satan's
laatste verzoeldiig van den Heiland te moderniseeren
in hodendaagsche fantasie, 't Eind is, dat de Duivel in
een visioen Jezus toont, wat er straks op Golgotha
geschieden gaat, waarbij de Heiland dan zichzelf aan
het middelste kruis ziet hangen, zóó, dat Hij het niet
langer uithouden kan:
„In zijn ooren klonk het triomfantelijk gegrinnik van
den Booze en zoozeer Avas zijn huiverende ziel onder
diens hypnose, dat zijn bewustzijn heen en weer slingerde op het rythme van de droge staccato's, die uit
den duivelschen gorgel rolden. Een reuzenvuist scheen
hem aan te grijpen en hem te schudden, tot het
hart hem stilstend en zijn oogen uit hun kassen
sprongen, om hem ten slotte neer te smakken in een
bodemloozen afgrond, waarin hij viel, v i e l . . . . " S)
Ik ga nu verder maar zwijgend voorbijl aan de zeer
realistischgekleurde hoofdstukken, waarin heel de gang
van het proces en de kruisiging-zelf wordt verhaald. In
een slothoofdstuk, getiteld „De Zoon Gods", spelend na
de verwoesting van Jeruzalem, la-ijgt het beeld van onzen
Heere Jezus meer va.n Zijn wezenlijke trekken terug
en valt hel al te menSchelijke en fantastische weg,
als de schrijver ons teekent de tosht van bedevaartgangers, die de Kruisweg loopen door de verwoeste stad,
onder geleide van den apostel Johannes.
„De menigte was een troep ongelukkigen, wier gebed een smachting was, ja' een verschrikkelijke wanhoop ware geweest, indien het geloof niet als een rots
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die inzichten immers wel herzien, nu er zooveel is
omvergesmeten, ^ a l we vroeger zoo netjes op rijtjes
en in vakjes hadden gezet, nu de verhouding tusschen
marmen en vrouwen zoo totaal anders is geworden."
Donald vertegenwoordigt dus het liefdesbegrip, dat wisselt mot de practijk, met de koersen der levensmarkt
en de huwelijkstrouw, die alleen kaswaarde heeft, zoolang de omstandigheden en eigen aanleg die mogelijk
maken. Welnu, deze pragmatische liefdesidee vindt haar
philosofie in deze persiflage: „Trouw, „de echtelijke"
wel te verstaan, is geen kwestie van wilslffacht of
van zelfbeheersching, maar eenvoudig van a a n 1 e g".
En tegenover dezen duisteren achtergrond nu van
Donald's brutaal-cynische levenswijsheid en van Tideman's onbeheerschte liefdesnervositeit, prijkt de reine,
warm-vrouwelijke zielsgesteldheid van Thora Vogel,
Evert's vrouw. Geniaal is hier de karakterteekening
volgehouden van een zakendochter, groot gebracht onder
de strenge principes van tucht en eerbaarheid, maar
wier liefde schrijdt tot de grens van het uiterst begrijpen van Tideman's zóó hevig met haarzelf contrasteerende natuur. Tegenover de zakelijk-zedelijke critiek,
die haar eigen milieu van vader en broers intuïtief
tegen den decadenten, altijd absenten Evert Tideman
doet gelden, neemt zij altijd onmiddellijk-vanzelf den
immer gehekelden echtgenoot in bescherming. Het is
eveneens haar liefde, die telkens weer de steeds verkapte èn ontmaskerde „hobbies" van haar man pijlsnel naar hun gevoelswaarden taxeert en ze duldt, en die
eveneens dit stellig weet, dat wat h a a r besliste, hechte,
rustige vrouwelijkheid hem geeft toch het eenige is,
wat hij nooit missen kan. Bij het doorgronden van
Thora's ziel bereikt Jo v. A.—K. dus ook haar voortreffelijkste resultaten. Hoe prachtig is het gevoeld, dat
n i e t de levenswijsheid van Robert Donald h a a r welwillend, m a a r niet kunnend hart tenslotte dien vrede
geeft, waarvan het in alle schommelingen steeds verder
wegwijkt, maar dat het de b r o e r is, de alledaagsche
zakenman, Bernard met de conventioneel-practische principes van alle leden der familie Vogel, in wiens beperkt
fatsoensbegrip zij telkens weer eigen begrip en eigen
persoonlijkheid hervindt, en die het vermag zonder een
enkel woord haar verdofte ziel in tranen te breken.
Het eerste boek, dat de handeling zet in Parijs en
Westerwoud, geeft de hierboven vermelde moreele verstoordheid aan, die het huwelijksleven der Tidemans
teisterend vernielt. Het tweede beschrijft de zakenreis
van Evert in Amerika; het terugvinden van zijn cynischen mentor Robert Donald; het losse Amerikaansche
leven met z'n week-ends en „moon-bathings"; het
krankzinnig verliefd worden van Tideman op Gyp, de
geëmancipeerde
zus van
Donald's geëmancipeerde
„vrouw". Dan een dancing-night in een feestpaleis en de
in hun bewustzijn had gelegen. Haar verbinding met
den Christus was nauw en onverbrekelijk, bij monde
van Johannes werden haar smeokingen rechtstreeks gebracht tot voor Gods troon. De stem van den Apostel
was als die van een beer in het woud, grommelend
van smart en toorn, telkenmale als hij zijn noodkreet
herhaalde.
„Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt",
waarop het volk antwoordde, somber als een donkere
veelstemmige wind:
„Erbarm U pnzer."
Het was geen gebed niéer in mensehentaal, maar een
eentonig maatgezang van natuurgeluiden, een lied om
troost met vraag en antwoord in zijn moeizame geboorte.
Het was het zinnebeeld van de verlossing, de barenswee
der opstanding, die in het gebed aanzwol en minderde,
schokte en verslapte, totdat eindelijk de ziel in tranen
haar vrijheid kon uitjubelen!"
En de Romeinsche veldheer, die dit bidden meemaakt, (dezelfde, die als jong officier het bevel had bij de
Kruisiging) prevelt vol bitteren weemoed (en hiermee
eindigt het werk):
„Wij hebben ons zwaar aan hem bezondigd. Want
zonder twijfel is hij in vleesch en heen de Onzienlijke zelf
geweest." S)

Veel behoef ik zeker niet te zeggen over dezeü,roman
uit het leven van Jezus". Reeds vonden wij gelegenheid
te wijzen op het onmogelijke van elk pogen om eea
biographie van den Heiland te schrijven, zelfs al zou
dat gebeuren in strikte gebondenheid aan de Schrift
gegevens. Maai" het fantaseeren van een roman over
het levea van Jezus Christus, met verwerking daarin
van alle elementen, die, naar moderne opvatting, niet
mogen ontbreken, is en blijft, hoe ook uitgewerkt, een
profanatie.
Ubink slaat hier en daar een toon aan (het zal U
reeds zijn opgevallen), die ons in de nabijheid van den
Christus volkomen ontoelaatbaar voorkomt. Ondanks de
goede bedoeling (zie het voorwoord), kunnen wij niet
anders dan dit romantisch Jezusbeeld verwerpen, dat
oms de blik op. onzen Heiland slechts vertroebelen kan.

1) Uitgegeven door ,1. M. MeulenhoH te -\msterdam in- het
jaar 1919.
^) A.w. I, pg. 46/8.
3) A.w. I, pg. laO, 128/9.
*) A.w. I, pg. 204/5.
») A.w. 1, pg. 21Ö/7.
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