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Adriaan mn der Veen

Dc bLogr&iph!0che bU=derhedm van dexen nog jeugdigen 8ch%"ver
m wetnige, bujk¢LL8 bet QowlgB veF8¢heneD ,Jn Opbüuw" '}. De
DOB n~dÖdlHk (jmringende werkelUkhejd 18 troüw@8 Lnstructkf
gmoeg om mchmm eI~ m dew wereld opged8aD. loo niet
volwtrek4 d&n toch Ld vejerlel opdcht üverbodlg te makm, en het
Kne, dagElUkmChB Ibv% Ib vcMo«Lm wS~|v&jlLg en Mwimelmd om
er Ykor vaxi u un at ~ ulterIUk &vcmtuurWker bemaaD g
u~ &&ij  m ml toevoegea Dat % d~cmnk8
een hmrdnekkLK gecontLnuRrde mmoge}ukhcjd mar &Mere ocmjeh
te verhutmn ~  Mrtgmndjg en Met er tmdeo verfoeko.
vIndt In  DKKx~aüU de8 jwem @7 nridartng- ~
benerkt Ir aanW de e tjUmDderbedm W Van der V~
ook = Qn . U . .. ,. - ,I. H ¶mTe t8ti bepenKL mdankm bet
tMmkkeliik enkelvoudig gmndthem& mt zijn geLElchrfften verbiodt m
zoomfn Ub M Imponeert door de tetten vrx1 rljn burKer!tjk beKtwn.
zoomln tmcht hfj te hnpcnneeren öo€)t het tm xUner Xedmkte cd
In Mekvorm vemehenen kl&dTtlden. Het srtjn er RlleH bU Rkmr on-
r Ï5Ë), ver~ld  Me K~hrtftW. müT ~chnft^ 6 bet
kmmerk dragen v&n een cKymmmke)tgke dw-8. mtrmmiFe cd
tKje'ende ]Kkbad.
AMnmmt ve mn hem mGébd 8pedt de Groote Rol". in m
!~roRkeWkm ·mm KepuMeem In a V1mmm3e pmlcdkk ,Ik
" en  m m nu dERnj rK~u« (wnmw uit~evEn Z);
)mns pUhHoeerde hY jj«entnmr '). en In Mmrt vmn dit ~
..m KAnboor co Arelüef" ').
In Ge3d Speelt de CmQCe Rol' telt de ~t~ m ut w&re een
dmkkmae en ke bdKjemmbK  dch M: de oe, Me de
 ejkn& mn de  een kugd Wig voor hm moet
t m In -C'ef" — hMjucimnto verbeeldtnRen, kelder-
&ch« van &tmcMeer m. . toch vu eeo vend neebam
m ~JUK n&Tmnm hu, kketUk JanK dan m ougmchon~
rok — in ,Detmmgm" vêcht een amavrg Kworden lev@akrachL
Mn van de MhMe. weggedmng«i mt eeti vurig ~K 
Wen baar veWld v«b4ktenng en waohoop. mTu~hen KajltDQc en
Axehtef" hemeemt, 8jm Ik wel ¢ een thema. e .,Oef~Ken" 8]eyehLA
evwj &anKeraakt: bet werkt dit uit tot cem uitvoerig, KruxLderlEk
,,'4 m ~ dit verhmj dnet Van der Veen dan m het ware
§ Iettm~~ + eemte .Mtideel" %Üve ttmchen & ~ctu
~  jIm dk m ck toek tot romaxw moetm worden.
In dit verb&&l Ib Mt leven wx>r bet oemt ,miMer1ë" gewordm voor
kuML esj m kwwt beeft hier v het eexmt een meer buiten-
umxAjWk l RU b~ Ach v&jj FUn gegeven KleeM en

~nt er tjSet meer ·ÓÓ pe m bitber bY Mtrokkea EÏU heeft
daA btUkb4&r wel Lmer|Uk év@wWt veroverd op de mQuvemmtm
tjjr:er bekk eemte geehrlfüm d w z tam geh¶rn8Am m en" verbetm

marden mm de drtLMere werkelSkhdd, de WtdchtMe tmeÈd|e
van me=he1Uk ¢h moreel vervaL dfe het )even vm'i de nutea.+ dezer
ealeMng gewordm Ib,
Ab men. gelUk ik elft mtKte ve het cem lééd, en voor het
overtge nïêt9 van Van der Veen kent jem men het hfm, ©em
Ik, In ~ demmfng van CL Het bëzit de bmande Ktmcmeer
van een du, dcjmg kajneTtje ergem hen de vëTtNkkeu v&tt
~toor m whjef, een kamertP vmar gven lkht vKn MMen door-
dringt, w8&r de 8taDk haDgt  ge kleereo (klceren Me r
Rax7 everrzoovele mnkende kamertjea her9nneren} en r de d¶ngrn
Fbmrm — Rek en m — dk geen mHat en- Dit ver.
hmj lcmnd. mrl&Ijgt  mm een wm&Hng lanK de gmchten.
r9&f ekn w1hd &&r = bmdm 12&&f de Mn. wolken, mm ?2&&t
~ d gmuwe en drmzerlge mDtremL t &jjm Khtlnt beter
dan mt vrMtrekt &mNdoem ©7 vün &]m w8t het levm ~ti kjeEn
beetje wmrdevol km m. En tnderdaM, Nlm f5 beter, mmr bet
mn58terB 1b, dat d= &tmmeer de &tm+er en Mt mt dmkere
hok de mtmte werd vm WÏoom levem h€derj, en na «T.e ¢mbmenhK
vemm elke wrevel FUn reCht. Mm moet .,Geld Speelt de GrcxAe
Rol" gel=n hebben om bet reeht (en de nood: het punt vmi uitgmig
ook) mm deze wtem te verrmn, om te bemwn ruit dit Kprv·ken
voortkomt. Eeldm 1&9 ik ~ &&ngrm m~ mn de mm&tKh&p-
pe7Nken md vxn kledne (en dim Room) ËuSden ^n dit
~m  elk p&thM elk Wmoymt ujtwmen. m ook cTk
kuüg Qpneurm (cIté m~t krenkende) d jg. jden moet
kj~a^g güleetd hébbm mder den dYuk vmn m'n wee tot
ondergmg gedcmnd gridn, Qm in dien tQQO - uKy mber en tt%µWk
mkj orrvet'huld, = tnKeh~dm en htkm hcvn~ — te kunnm ·ch+
ven over de trleste mfgèm mn dft eeuwig vtmd Kharre=
tjeKen den 9U"oom in, zonder mder reAultAAt dm een begtgAn d&t men
nmKwMUK3 ~AÜ k&ti meuiea en, tot Blot, de dettnlt1eve vernle¢i-

ging gr vkii. Het verbÜKe=de van de &rmoede Is, d&t niemand de
~*mSke eüeMe er v&a vrmtmt (!rmhwt de b=~Ke m u-
moedlgmde phlimt¢pen), En dat elke poging de= ellende, die een
&&Lbeemgmg L8 van de kldnMe en v8AWte vemederfngen, vcrMaAn-
 Ur ~W  W«ibtm m, '" 'p.'| 'q" '" ·'" 1·' njet3-LeK-
gender kt Allea wU Lll werkeWkhefd zoo erbYnd w
wordt qp ~w emmenUk vmn ~ gr&Ï~ teüt: men ver-
vreemdt ~ Roder ~ meer vm FEm meu guxjt u, men wordt be-
kµ¢belµ: h« W tmUXte ïjiet EÓÓ m~d dM CMm Wgmk op at
re~ der &rmoéde kcm mrdcn, mt het kj« &l]emBal heel erg
akeüg k, dat  wmmk m~d wmdt óoor 6oovecl gheid
ma&r ve~ m3 tóch Liever leto Lutetem Deze reactk B dea
te kweteeMer wmmr hed de tocm, heel dc IKgbere =vQud ~ dit ge-
&chrtftje bepaald wem &k)t de wme jufx voor dëm reactie. — De arme
Lb en Wft met uD oMergmg ala menocti volt Mleen; htl kaa
m t3olét Met V: hU vermipt overemkcmwtlg öe wetten
van  m~ Wj ~ ontmnk#~¢ Ci hU kan niet
ecu" mepm. m Z$t lngektrkerd Ln + Ijoodlot. Hmiddm v8j1 een
wereld die kjMerÈUk-m~. kindcrlijk-wreed. klnderIUk-mmeed
Bend&anbem'mmbekdt:V&uaervvmettder~
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h acL der bdt1gbdd ek, maa:r m dmd dat mm
v0Lkomm begrUpt d&t leuj&tKL die  oateermde wurkda~d be«ft
meegemaakt, haar voor goed ÖCTl rug ~~ dcb w uiet meer In
verdiepm wil, m gr Melb m«r me t8 rnajcen wil he&en. Uit m-
behoüd! Het ant«iermcbt m dit verbmj w ae m; de b
8&11 dit tnm0 m verme]d« zwakke en m vrouwt}e g~Ud, mn
cm1]ltw1mhba&r. en toch mrUft de zoon: .,Eik woord &&iï letB mckm
bmteed cÏ&Ij mjj mu[j moeder lm verloren. Ik doe nleH voor b&&r, ik
kan m3=hberl niet» doen. wy zuilen haar Rmü verlMan. Ik Me het

an mm broem Ik merk het aan mtjzelf. wy willen leven. wy wiüerj

ocEk gRjwX ldUa wdere bmer be€t een mW& W wlj m u
wil Lrouvma m ulxj oagtmumg. m w6ljm w%. Dok mm kLjgerU
broer ruikt het buvm KL. m wiÈlen mét mi tr&~] xlen m Fuch=
hoo m wÜkn um &b ik, weg w v~ Ik mW-
W~ voor mUn r," Ik ken geen BchrÜn«Nkr L tegen
d~ ml ~ dB figuur vaïi dit dllle, vern^rmKÉe Cld ®t-
wrichte vrÜKrwUe. en  ,,d~Mé' ,,~RAj" mt dm 
6ühu vmj cbexi zooa een »elttmchui~g Ra 8j8 bet
w&i·e h0el de bdttere onvermlnug*d der werUd voor de tr1&gecu¢ dür
~C vm ochujd worüt vmge0pmkm. Ib elk e LERBjotte
njeC te berjeldm tot deo hortger [lBar  kkjït beetje perwyoDWk
geluk een gezLuk zoo b m el. d6t het g vezelvl-
ging met het werkeWke leed vrd een mder v-

, Na ,.Geld Speelt de grooe Rol" w ,,Oeiemngm". dat men v njet
moet bmcbouwen 8ÏB = addajm In de Troebeïü  nm bet
.»ndérNmMe". ntet een mo te m mvurWe ujtWg.
Het Ib c¢d Qch mtnïkken  do bekj& Injj vm het 
gende levm, een ,mderduf ken In EkhLar,  cu v&h die
getl¶ke ·d voortvtucbüge udembeebden m de KebeQrÉmL
mx) bet oppervN van (xw tl pm4 op óeo HAem nA
orm bewumnNevEn doen eW. In teder mo levm öem
8pÈegelbee}de[I  de werkeWkhed¢m va»   cmherk+
haar gmrajlmcFrmeeM en ~)tjk WterM jtxdde, vreemd Cd tegeWk
veAmmü ~j- mi '^ 'f rjmL 4j& ma V=
ver tpt dem wereld van grfIUge cd ph&nmwche rencm Inkeert m
gchrt)n er na be)cnopttr, KnetmDter en, m~ ook completer 
uit dm W =&N ~ moge7fjk W. rrl8ar b6t d«lt m het Dcxxljot
van 8j bet ~h~ene: het !wt 0kcht8 voor de aem
Hct mege van d reflexen Lb tMenhLnd hün %ont8&a
ongedwrmgen en helder Kter; jfü ~tten  ved per-
MjKynlUk en Qor3pmnkeWK aocent- ,.Klerkfe m ~ml&nd". 
deze bundel ,.«hetsen" opmt, Ia reedB d&de]#k om m "p"dmm·
ntmr heC c=dd=ljUK volgend ,.HuubjRmtja" (wr m® 
Naj5en etmt ,,Tumcbm Kmtcior en Archler' moet bebben )
w cmdndg suggeMjever. Evenwel. het hoogtepunt vkii .de6En I
wordt m.l. toch KevDrTnd — ond&r1u bet &tmo«tm3 derke .,Ster-
vetube StM" — door .,De *eute]8", de xheU ¶marr~e het P
beduit- -Ik ZB] hieruft een twêéta mten  u w'emebrUvea:
uj Leveren mrj uWtekende Iltmtmtk van V&t) der V b~egelN0
verbeefdLng, %q p=lkh vermogm, um eberp mmprlmerm m
niet bet m!n6t, v&n un %nen, Fw1engEn. en tegB?Uk edo ncmctnïant

gmerY*rdul humor.
.,Voor de te M8 liep ik door de ~, mKn katter 8j v&3t gevubd
met - % bonkten teKen él, ktm rurfe m mtwMChttm
üiµ hand. De vQorbUmgem keken mi mijtmuwmd t7& en achu&
den hun hoQfd. BQ de bw KEkomen welKerden m m , de
veeren waren niet Bterk genoeg. Ik vervo]m mYn weg m Nep Hrigm
velden en wegen de 8]QQt In. De klkNrs keken mjj droef en verwNmd
m mmr mtjn koffer werd mU afgenomen, Duikend oMer wBter-
LeWe8 cd bW~®em, mg fk de kroon van RletÜmger, die v
In het trappmhujB, rechta, h&d gewoond. Ik EUU Mm mnetem c'p"
zoeken, vmr mUR vertnk. MJUn steenen 9womm¢t) 3m mi heen en
HtoULu!n ui\j &18 om m te hennpeNTl &&El mU1n cmdeH)roken proef-
neming. b&mr nu ~ ap u'un gemak gekomen, stroopte ik W
ten8lDtLe —  m* kleerm af, een voor een om de uteemn
&811 het blazen te kRgen. Een 3dddcmtaM tx>og Mch l&Ilg3 m heeu
en pmbeerde, UdejL mfj Ld prikkelen- Ik tfet bem Bchletett. Mven ont-
phicte ljU met een zachte knal. L^ng8 een groene motpwït gtkmm
koen %n beeneo vouwend, 8lL1jtend m kmnkelend, ~ het e'tnde
dra In zicht. Een gruüte g1l©nH met mormn en LnK¢htlngen dwung
mU op Hn ï»nkje ym&r de hïcbt k«jer W&b dan etdem Met behoed-
e klopj% loofde hU de ~trekkelÜkhdd van de bMikhefd TrNnm
huid. de ujne was zw&rt en geperforeerd Er kmpen h€mc)RKrcm16
µütngen tuwhen, met Ke8pLetm koppen, die trmg men- Hjj mm
mUn arm oMer dc =C en wMe nu meewkken- rk herinnerde b¢m
 den t\jd en mjjn jdlQe=he steenen mmkten v8ji de g«legenhdd
gtbrulk hem met um horloge van hét leven te bemoven."
Ak tag mi 4ieen. gezeten Ln een heel gTDotm stoel, KQkend el&&t
de ru!uite om mü lj~ en m'ÜKeT1d wachtead op WÜt niet komm
lou. De hkom omgekeerd Op mUtj bcMd, dw&M cj<jor bet mkt-
figuurtje BtappeL)d. zou Ik liever ljond/erdmW ulUn ledikant met de
U=rUn pooten naar den heuiel mUterL, dan mttcn en de vHren hóorm
trillen ca de eentcMge klok booreu tlkkeh. l&Un ked moert toe m
de varken8ccjtel¢t» mnkerl al8 vl voor de hkom-~mehem
Er Lb Lll een bmndkaat mA:Er lucht. WMr bIUvta dm de hcllè tunlekm,
de &bepetIdE, mmr veerkmchüge ~Wl en waar Ib de zou mee
vujcnde kracht? MÜn ljcbmm W Kea W een veer en rdkt
nmr den hemel. Ik loop kLngB muMge wWen. mÜKL pÜl en boog m de
hand. De lkb&meA om m hE% gAmen- Ih dB verte = de koele
knm, cje blauwe vogm en 4e l4chende metge%elunnm- Meexter. dam
wet qr8, na ana gmtreetd te heb&rj."

Het Lb w88r3chUnlUk a.a-v. dit baLUe imgumt mt vmdtnc tn
©i inleldLog bU at bpekje, aan Rimbaud hedmierL Dat &t ge
ove ook mor vm der Vcm niet tonder g~&r W, t w'tl
de btldWe welke M aan ,,In Aan mm%d. — Over .,In maa-
bouw' «n mdeïm keer.

HENRI BR.

') .,Th Ambcmnv" ver-me7dt BlecbtM: p%= 1&12-191€ te V-
B~ht = geheele jmgd te Sehfedam door. Wbb te Bl
werkzaam bjb redacteur v&a ,,Het Hole WeekblW m
t mn j. G. k dnm 1 jmtmi im vcTbonden &aa
,,Het vuk~d" te 'g Gmvenhage.
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