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kiem te ontdekken, een boek dat op geen
enkele wijze blijk geeft uit een groote en
machtige gevoelsbehoefte geschreven te zijn.
En wat „De Roman van een Student" be-
treft, waarvan de bestaansoorzaken meer
voor de hand liggen, ook juist omdat de
schrijfvaardigheid, de knapte en viefte van
compositie, ja ook de „opmerkingsgave" en
wat men tot op zekere hoogte menschen-
kennis zou kunnen noemen, in dit boek
ten-toon-gespreid, een dieper, krachtiger,
hartstochtelijker persoonlijkheid dan zich
mevrouw van Ammers hier toont, zoozeer
van nut geweest zouden zijn, spijt het mij,
dat de natuur haar gaven zoo Sint-Nikolaas-
achtig verdeelt — óf, als ik mij bedrieg, en
ook deze jonge auteur wel grootere dingen
in zich bergt dan zij in haar eersteling
toonde: dat zij zich niet in volheid gaf, zich
inspande tot het uiterste, zooals wij nu
eenmaal het recht hebben te eischen van wie
de pretensie hebben onzen geest te verfris-
schen, onze levens te vermooien met de
producten van hun arbeid.

Ik gaf te kennen, dat de bestaansreden
van mevrouw van Ammers' „Roman van
een Student" tamelijk wel voor de hand lag.
Daarmede werd dus gezegd, dat dit boek
geschreven is uit een duidelijk herkenbaar
gevoel. Doch dit gevoel: schrik voor de
verwoestende macht van hefdeshartstocht.
is door zoo ontelbaar vele oudere schrijvers
zoo onzegbaar veel krachtiger en indruk-
wekkender geuit, dat juist wanneer wij
daaraan denken het werk van deze nieuwe
schrijfster ons kinderachtig en minder dan
middelmatig lijkt. Alleen wanneer wij ons
na lezing herinneren, hoe handig vlug en als
met elegante sprongen dit eerste boek in
elkaar gevingerd werd, wat aardige en zelfs
wel fijne dingetjes er hier en daar in voor-
komen, stijgt onze waardeering weer, gaan
wij zelfs iets beters van mevrouw van Am-
mers verwachten en komt de cnchristelijke
wensch in ons op, dat haar eens iets heel
ergs in haar leven overkomen mocht, een
pijnigend, wondend leed, waaruit, geteeld

en geleid door haar talentvolle vaardigheid,
als een schoone bloem uit geteisterden
grond, iets van werkelijke kunst voor cns
zou kunnen ontbloeien. Of dan leed alleen
de noodige diepe zielsondervindingen geven
kan? Ik Weet het niet. Misschien dat ook een
groot geluk denzelfden invloed zou kunnen
hebben. Nemen wij dan onzen onchristelij ken
wensch weer terug en hopen wij voor mevrouw
van Ammers, dat de hemelen der diepe levens-
visie haar eens op de meest hemelsche wijze
mogen worden geopend!

„De Roman van een Student", waarvan
mevrouw van Ammers een boek maakte, is
eigenlijk de, wat men noemt: te ver gevoerde
flirtation van een aanstaand ingenieur te
Delft met een gevaarlijk onscrupuleus dok-
tersvrouwtje daar ter stede. Als een heel
gemakkelijk spelletje — de opwinding en
het hartzeer waarvan zij gemakkelijk dra-
gen kan — maakt Conny van Voorden
Fred Walda's jonge hoofd op hol, zóó zelfs
dat hij zijn eigen lieve meisje om haar af-
schrijft en, na begane zonde met de be-
tooverende verleidster, trouwplannen maakt
met haar. 't Duurt niet lang, want als blijkt
dat het verwende vrouwtje — zij had hem
voor rijker gehouden dan hij is — niet veel
lust heeft te wachten tot Walda zal zijn
afgestudeerd — iets waar zij, in aanmerking
genomen de geringe studielust des jongen
mans, wel eens schoon gelijk in hebben
kon — zijn die plannen als bij tooverslag
verdampt; Fred verlaat zijn hartelooze be-
minde om haar nimmermeer terug te zien.
Heel erg diep lijkt ons (daardoor o.a.) zijn
liefde niet, noch eigenlijk tragisch zijn lot:
wij zouden zelfs alle hoop hebben dat Elsje,
Freds teedere verloofde, zich wel weer zal
laten vermurwen en de heele geschiedenis
binnen weinige jaren (zoo niet. maanden)
vergeven en half-vergeten zijn, had niet de
schrijfster zelve ook zoo iets gevoeld en goed
gevonden den toestand op 't laatste moment
te compliceeren en te verergeren door Freds
mama (een vrouw, die wij te voren maar
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weinig hebben leeren kennen) te doen ster-
ven aan de gevolgen van een twist met hem
over zijn „verhouding" tot de pikante Conn)'.
De dood is altijd iets heel ergs en doet ons
verstommen, waar wij hadden willen mom-
pelen over een storm in een glas water — -
maar toch, wij constateeren met zekere
schaamte over onze ongevoeligheid, dat dit
plotseling sterfgeval ons maar weinig
heeft ontroerd, en dat wij het nu wel ge-
looven willen, maar het toch een beetje
érg toevallig vinden. En welk een ontzet-
tende straf heeft de schrijfster — blijkbaar
ietwat wuftelijk spelende voor Rechtvaar-
dige en Wrekende Godheid!—voor haar arme,
naïeve hoofdpersoontje verzonnen! Zij had
toch waarlijk wel wat clementer mogen zijn!
Al zijn dan „corpsleden" als Frcd Walda
misschien al jaren geleden ,,ontgroend", een
tintje van de kleur der jeugd blijkt hun
soms wel eigen te blijven; Fred Walda had
nu wel les gehad in rekenen en mechanica,
in drinken en fuiven, maar zijn „education
sentimentale" moest hij nu eenmaal nog
doormaken; dat pleegt niet zonder eenige
gevaarlijke escapades te geschieden; was het
dan niet al te wreed hem voor zijn eersten
misstap te straffen met het verliezen eener
wel wat strenge en „raide", maar toch
liefhebbende moeder? Maar neen, zegt me-
vrouw van Ammers, de hartstocht — ook
de jongensachtige — is een vervaarlijk iets,
waarvoor men de jongelui van tegenwoordig,
en in 't bizonder die bandelooze studentjes
niet genoeg waarschuwen kan.

Ja, die jongelui van tegenwoordig!....
Maar heeft deze niets-dan-goeds-willende

schrijfster wel heel goed gekeken en heel
nauwkeurig beschreven, toen zij ons met
haar Walda, haar Van Hegel, Rand en de
anderen, van de hedendaagsche Delftsche
studentenmaatschappij een soort-van-beeld
te geven bedoelde? Dit heeft nu maar
weinig met de artistieke waarde van haar
boek te maken, want dat boek zou gced
kunnen zijn, ook al waren voor al de per-
sonen uitzonderingsnaturen gekozen. Maar

dan zou dat moeten blijken — was het toch
niet een andere onbillijkheid der jeugdige
schrijfster, 't zoo voor te stellen (aan lezers,
argeloozer dan ik) alsof de Technische
Hoogeschool met Walda's, Van Hegels en
Randen is bevolkt, duidt ook dit niet op een
zeker soort „eenzijdigheid", die wij vooral
bij al te vlug en vlot pennende dametjes
plegen aan te treffen, en dan ook wel, met
een minder vriendelijk woord oppervlakkig-
heid noemen? De Delftsche studenten, het is
algemeen bekend, moeten hard werken, heel
wat harder dan de meeste hunner Leidsche,
Utrechtsche of Groningsche collega's, ook
blijven zij — dank zij waarschijnlijk vooral
dit harde werken — langer jong, langer
„jongens", dan de meeste ten minste der
Leidsche en Utrechtsche heertjes; ik geloof
lieusch niet, dat z.g. liefdesgeschiedenissen
als die van Fred Walda, gesteld al dat de
goede stad Delft zulke gevaarlijke snoesjes
als mevrouw Conny onder hare burgeressen
telt, daar dikwijls voor zullen komen, en
daarom vooral maakt het zoo'n grappigen
indruk op me, den omslag van dit boek te
zien prijken met de afbeelding van een stil
Delftsch grachtje, als wilde de schrijfster
zeggen: Zie, zoo rustig-onschuldig ziet
het stadje er uit, en intusschen welk een
verdorvenheid huist en tiert toch maar
voort in de schaduw dier oude boomen en
nog oudere torens! Ik heb verscheidene
Delftsche studenten gekend en ken er nog
wel. Zij zijn — natuurlijk!—lang geen kinderen
meer *). ,,Van Hegel" was geen kwaad ge-
kozen naam voor een hunner. Maar al zou
het zeker eveneens van oppervlakkige be-
schouwing getuigen hen veeleer voor school-
jongens dan voor Don Juans aan te zien,
de schrijfster, die ons wil doen gelooven
aan een getrouwde coquette, haar amants
bij voorkeur uit hun gelederen recruteerend,
heeft toch niet veel kans op succes

Wat mij, bij nadenken over haar werk,

*) Klikspaan heeft het ééns-en-voor-al gezegd: „Spreek
studenten nooit over kinderen, studenten bennen meneeren."
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nog het meest voor mevrouw van Ammers
inneemt is, dat zij, trots haar wil, de coquette
Conny als een pervers wezen en Fred
Walda's bevlieging als een verwoestende
hartstocht voor te stellen, toch soms niet
laten kon een zeker plezier te toonen in de
handige maniertjes der brutale kleine vrouw.
Hoe zij ook haar best doet — persoonlijk het
woordj nemende vaak en ons dus uit de bron
zelve vergastend op haar psychologische
begaafdheid en kennis — u en mij te over-
tuigen dat wij hier te doen hebben met een
gevaarlijke intrigante, die, „met alle midde-
len van haar geslepen vrouw-vernuft in het
smeulende vuur van Freds hartstocht blies"
(zooals het heet op bl. 89), uit de lezing van
het geheele boek behouden wij toch een
zeker medelijden, een zekere sympathie
zelfs, om nu maar niet te spreken van steel-
sche bewondering, voor de looze aansticht-
ster van zooveel kwaads. En dit ligt aan
mevrouw van Ammers-Kuiler, aan haar
woordenkeus en toon, aan haar warme men-
schelijkheid die telkens doorbreekt, ondanks
haarzelve en ondanks de gestelde taak.
Deze menschelijkheid is het — en geenszins
brave volzinnetjes als die over „alle mid-
delen" van een ..geslepen vrouw-vernuft",
waarmede zij haar eigen verhaal nu en dan
als in de rede viel — die mij hoop voor de
toekomst geven. Doch, nogmaals, wil het
werkelijk iets worden met mevrouw van
Ammers' geschrijf, dan zal zij moeten trach-
ten het leven dieper te ondervinden en nog
heel wat meer en heel wat krachtiger vita-
liteit moeten ontwikkelen dan hetgeen daar-
van nu en dan doorbraK tusschen de soms
waarlijk al te banale, gedachteloos neer-
geschreven zinnetjes van dezen roman-eerste-
ling.

Nog even een aardige bizonderheid! Als
in de werkelijkheid jongelui van de jaren en
de maatschappelijke positie van den heer
Fred Walda zich komen te vergapen aan een
amoureuze „hartstocht", is het gewoonte dat
hun papa's, en andere ouderen, spreken van

een stortbad als het beste middel tot af-
koeling. „De jongen moest eens met zijn
kop onder de kraan", het zinnetje ligt in de.
wijze monden dezer ouderen bestorven.
Welnu, ziehier Fred Walda, de student-
amant, gewend aan dagelijks minstens één
koude douche, en dit stortbad als een on-
misbaar onderdeel van zijn toilet beschou-
wend! Denk er voortaan om, papa's, koud
water helpt ook al niet meer!

„De Glazen Graaf" van Henri Dekking,
den geoefenden romanschrijver, is een nog
minder levend, minder doorleefd, nog meer
expresselijk verzonnen, en over 't algemeen
tammer en lusteloozer boek dan „De Ro-
man van een Student". Ik begrijp heusch
niet goed, hoe de heer Dekking er toe ge-
komen is, dezen roman te schrijven, en, toen
hij hem dan eenmaal geschreven had, hem
uit te geven. Wat is, om mee te beginnen,
zijn drijfveer bij het schrijven geweest?
Ons voor de zooveelste maal, in het jaar 1912,
te doen gevoelen den weemoed van het
bijna weggestorven feodale leven — mis-
schien alleen in de uiterste uithoeken eener
achterlijke provincie nog eenigszins voel-
baar — of ons te onthalen op de laatste
stuiptrekkingen van dat organisme in zijn
onhoudbaren strijd met: het modern kapi-
taal, ons hier nu wel wat heel erg poenig
burgerlijk voorgesteld? De jonker, die zijn
bezittingen een voor een verhypothekeert
en ze ten slotte, stuk voor stuk, moet afstaan
aan den nijveren exploitant, is hij het die
het hart. van onzen journalist-romanschrijver,
die, Rotterdammer als hij is, toch wel aan
fellere tooneele.i gewoon zal zijn, zoo zeer
heeft weten te bewegen? Maar neen, sterk
bewogen is de heer Dekking dan ook juist
heelemaal niet geweest. Hij heeft een onderwerp
gekozen blijkbaar, een onderwerp dat hem
wel interessant leek, en hij heeft daar een
romannetje van „gedraaid" (om de gelief-
koosde uitdrukking der heeren van de
krant te gebruiken). De heer Dekking, die
toch eigenlijk wel weet hoe, en hoe alleen,
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een goed boek ontstaan kan — moest zich
eigenlijk een klein beetje schamen.

Matheid, lusteloosheid, sleurende gang,
ziedaar eigenlijk wel ongeveer de akeligste
eigenschap van een roman, die men zich
denken kan. Wij worden er kregelig van,
kregelig van verveling, geeuwerigheid, on-
lust, kregelig vooral ook door een gevoel van
achteloos en zonder egards behandeld, ja
feitelijk een beetje beleedigd te zijn. Wat
verbeeldt zich die schrijver daar wel, dat hij
maar tam en lusteloos doorschrijven mag,
vullend zijn bladzijden alsof het aangenomen
werk was, en dat wij dat maar lezen moeten,
dat het wel goed genoeg voor ons zou zijn!
Men hoort wel eens zeggen dat voor onze
kinderen „het beste nog niet goed genoeg
is". Maar ik zou wel eens willen weten,
waarom wij zelf in dat opzicht met minder
eerbied tevreden zouden moeten zijn dan
onze kinderen! Wie litteratuur wil maken,
of pretendeert te maken, is absoluut gehou-
den tot het geven van het allerbeste dat in
hem is; wat daar maar even onder blijft
komt niet in aanmerking. Dat een gastheer
arm is en u niet veel aanbieden kan, zult
ge hem nimmer kwalijk nemen, maar wel
dat hij u lusteloos of onverschillig ontvangt
— wie dwong hem u te inviteeren?

De heer Dekking, als gezegd, is een ge-
oefend romanschrijver. En dat niet alleen
maar hij i s inderdaad een r o m a n-schrijver,
hij heeft dit nu eenmaal in zich, hij heeft er
een aangeboren talent voor en hij kent het
vak. Hij schrijft dan ook nog altijd tamelijk
goed, ook als hij lusteloos is, zich eigenlijk
maar matig interesseert voor 't geen hij
onderhanden heeft. Ook deze Glazen Graaf
is behoorlijk geschreven, er komen maar
weinig stijlfouten in voor, de schrijver be-
schikte over een flinken voorraad woorden en
wist ze wel ter plaatse aan te brengen. Maar
nou ja, nou ja, als men maar even denkt aan
iets hoogers, iets edelers, wat doet dat alles
er dan toe! Maak duizendmaal liever wèl
stijlfouten, en zég iets, iets dat mij roert,
mij doet mijmeren, mij opheft, iets kortom

waarin gij van uzelf het innigste, edelste
geeft en mij daarin doet deelen. Wat stelt
gij 11, in godsnaam, voor, dat uw tam, slen-
derig, hier-en-daar kwasi grappig, nu ja ook
wel eens even werkelijk komiek verhaal mij,
innerlijk doen zal, terwijl gij zelf, bij het
schrijven, blijkbaar niets van belang hebt
ondervonden?

Vitaliteit is nummer één, vitaliteit is
nummer twee, vitaliteit is nummer drie in
een kunstwerk. Al het andere komt veel
later, is bij het leven vergeleken eigenlijk
niets. Het moest nu eindelijk eens uit zijn
met het schrijven van boeken waai geen
f u t in zit. Het moest verboden worden.
Niet voor niets toch waarachtig hebben alle
groote schrijvers geschreven met hun harte-
bloed. Het kan me niet schelen, dat de
uitdrukking afgezaagd is, des te erger voor-
de akeligheden die haar afzaagden zonder
haar te begrijpen. Voor wie het wel be-
grijpen, is er geen juister beeld. Wie kunst
wil maken moet zich zelven niet ontzien,
hij moet zijn wonden openrijten, de pijn.
moet hem een wellust zijn, zonder pijn geen
kunst, en of hij er aan dood gaat, dat raakt
ons niet. Wij verlangen niet, dat het hu-
moristisch of satyrisch zal zijn wat ge schrijft.
Maar zoo ge, ondanks uw pijn en door uw
pijn heen, nog kans ziet te lachen en geestig:
te zijn, welnu, des te beter, wij zullen u toe-
juichen en huldigen. Denk echter vooral
niet, dat gij ons wel paaien kunt met uw
goedmoedige grapjes enuwlaag-bij-de-grond-
sche, zoogenaamd humoristische typeeringen,
waar wij beu van zijn en misselijk van worden.

Dit alleen maar om den heer Henri Dek-
king aan te sporen als hij weer eens wat
schrijft, ons zijn volle maat te geven. Want
met niets minders zijn wij tevreden *).

H. R.

*) De lusteloosheid waarmee De Glazen Graaf is ge-
schreven wordt o.a. bewezen door de bitter slechte correctie.
Een van de voornaamste personen heet op bl. 108 (her-
haaldelijk) Greetje, op bl. 170 en verder: Daatje. Tal van-
z.g. vreemde woorden zijn geheel verkeerd gespeld. Voor
apanage, op bl. 105: apentage, blaque voor blague enz.
(bl. 187). Erger is nog dat (op bl. 217) sprake is van de
romans van... Bossuet! Hoe heeten die?


