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'Professor X

E. Vliebergh

overleden.

J4i

' wisten i^rof . Vliebergh
g al zoo
lang verlamd, maar de geest onverduisterd,
steeds doorwerkend en leidend met wijzen
raad; het leek of het zoo nog vele jaren duren
zou. En opeens de mare van zijn dood.

kerst Dr. ,Aug. Lapoma, nu prof.
Vliebergh. `L°asschen beider verscheiden de
dood van den jongen priester Gods E. Poppe.
O. L. Heer roept de besten heteerst tof zich.
Toen in 1900 `17ietsche Warande met
Het Belfortsamensmolt werd prof. Vliebergh
redactiesecretaris. Hij is het vele jaren gebleven, eerst alleen, latersamen metDr. J. Persyn.
Wat prof. Vliebergh voor Vlaanderen
is geweest zullen we in volgend nummer

uitvoerig gedenken.
God Nebbe zijne edele ziel.

De Redactie.

ONS JUBELJAAR
Dietsche Warande werd gesticht in 1885; het Belfort
in 1886. Met januari 1900 werden de twee tijdschriften
samengesmolten tot Dietsche Warande en Belfort. Zoo
gaat ons tijdschrift zijn 25e jaar in.
De redactie wenscht deze gebeurtenis te herdenken
in een geillustreerd feestnummer dat dezen zomer verschijnen zal en o. m. een overzichtelijk artikel zal bevatten over de rol en de werking van Dietsche Warande
en Belfort. Maar zij wil dat deze heele jaargang boven
de andere uitsteke door de degelijkheid van zijn • inhoud.
In de eerste plaats weze vermeld dat Ing. L. J. M.
Feber, lid van de Hollandsche Tweede Kamer, in vervanging van wijlen Prof. Pater De Groot, toegetreden
is tot de redactie. Wat dit beteekent voor Dietsche
Warande en Belfort moge blijken uit hetgeen Dirk
Coster, de gezaghebbende leider van het niet-Roomsch
tijdschrift «De Stem» over den heer Feber schreef
« Een ander figuur, schrijft hij, die dit jaar, door de
snel opeenvolgende uitgaven van zijn werken, defini-,
Lief de plaats innam, die hem sinds lang reeds toekwam,
is J. M. L. Feber, wereldreiziger en schrijver van reis.dagboeken, onverzettelijk-krachtig polemist en litterair
essayist, dramaturg, misschien de eerste universeele fio
guur waarop de katholieke litteratuur na jarenlang(
krachteloosheid trotsch kan zijn. »
(«De Stem», December 1924.)
De eerst volgende nummers zullen werk brengen van
Frederik van Eeden, Prof. Dr G. Brom (Katholicisme
en Romantiek in de 19de eeuw) , Willem Nieuwenhuis,
redacteur van «De Beiaard» (het werk van L. J. M.
Feber, het Tooneel in Holland), E. P. Jac. Scheurs,
Bernard Verhoeven, e. a.
De vlaamsche medewerkers wier namen we niet hoe.
ven te herinneren, blijven D. W. en B. getrouw. In het
Maartnummer zal worden aangevangen met het tweede
deel van «Stil Leven», den uitstekenden roman van
Mevr. S. Claes-Vetter, waarvan we het eerste deel in
1923 hebben gegeven.
,

-7-In het Februarinummer zal het werk van Aug. Snieders worden herdacht door Dr J. Grietens, Vincent
Cleerdin en Ger. Walschap.
Maar Dietsche Warande en Belfort zal bovendien
-- en dit zal niet de minste aantrekkelijkheid zijn van
dezen jaargang een reeks artikelen geven over den
stand der litteratuur in de verschillende landen, de stroo.mingen en voornaamste figuren. Deze artikelen worden
geschreven door vooraanstaande persoonlijkheden in de
onderscheidene landen. Wij kunnen o. m. vermelden
artikelen over de literatuur in Italie door Mejuffer De
Micheli, in Holland door L. J. M. Feber, in Hongarije
door de bekeerde dichteres en romanschrijfster Renée
Erdös.
Deze jaargang moge voor het overige voor zichzelf
spreken. God zegene onzen arbeid.
DE REDACTIE.
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Zes en twintig jaar Vlaamsche vriendschap
door M. E. BELPAIRE.
III.
De eerste bladzijden dezer studie brachten het beeld
van 't Limburgsch leeuwrikske, stelden het als eene
verrassing, eene openbaring voor de oogen van een ge~
slacht, ontwend aan Vlaamsche gezelligheid en gemoe
delijkheid. Door het ongewone zelf sloeg de les in. Maar
nu zijn de witte-broodsweken van deze vriendschap,zoo
geestelijkrteeder, afgeloopen en de lezer zal enkel het
dagelijksche van het leven eens priesters op den buiten
moeten verwachten.
Toch is het leerzaam en verkwikkend dien priester
te volgen in zijn nederige bezigheden, in zijn algeheel
zelfvergeten ten bate zijner kudde, in zijn lustigen, onverpoosden arbeid, de fijnheid zijner onverflauwde dich~
tersgaven, de gulheid van zijn geest en van zijn gemoed. Later ook in zijn gloeiende vaderlandsliefde
Want zoo was Cuppens : een vranke en vrije zoon van
Vlaanderen en tegelijk een beslist overtuigde Belg.
In de volheid zijner beteekenis wil ik dien volgeling
van zijn meester Gezelle ten toon stellen.
Hoe gelukkig hij ook was eindelijk naar 't Ylaamsche
land terug te keeren en op den buiten te kunnen wor
nen, toch moest hij zich aan dat harder leven aanpassen. De winter van 1900 was zeer streng. Noch kerk,
noch sacristij was te Loxbergen verwarmd. Op 15 ja-nuari schrijft de nieuwe pastoor, die kou gevat had
4 Die goede- boeren, die aan alles gewoon zijn, begrijpen niet
wat het is zoo 'n stadsch heerke, dat uit een stil, warm kloosterken
komt en zij beklagen mij niet, gelijk zij ook gelijk hebben. « Mr
Pastoor, gij hebt het lijkens wat zitten », zeggen zij als ik begin
te bassen dat de sterkens voor mij dansen. En ik moet heimelijk
mijn eigen uitlachen. Ge kunt niet gelooven hoe ik somtijds met mijn
eigen moet lachen als ik door die modderige straatwegen plas en
plodder! ... Ik heb hier toch zooveel arme zieke kinderen. Veel
huishoudens van 7, 8, kinderen, die niets en hebben als de dagloon
van den man, 1.25 fr. in den winter, 1.50 fr. in den zomer. Ik
kan het niet gewoon worden die armoede aan te zien. De kink'hoest en de rood vonk is bijna in alle huizen, de meisjes van den
catechismus komen maar voor de helft naar de les en de anderen
staan te beven voor mij dat het deerlijk is. Ik breng ze alle dagen
in de keuken -- de kerk is een ijskelder in den winter -- en dan
zijn ze zoo blij dat de oogskens flikkeren. Zie, hier leert men eerst
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goed beseffen wat een christen arme rensch is en wat verdienste
zij hebben voor Jezus den Arme! lil: sta beschaamd over mijn gemakzucht, mijn aangenaam leven als ik dat aanzie. Ik zie hier de
aardigste binnenhuisjes en kindertooneeltjes die men droomen kan.
't Is een volk, echt vlaamsch en eenvoudig, maar vuur en vlam
van geloof en godsvruchtigheid, juist een volk als ik er altijd een
gedroomd heb. Ook hebben ze mijn herte gansch gekregen. >

Toch dreigde zijn toestand bedenkelijk te worden
« Loxbergen, 24 Januari 1900_
» Ja, naar Leuven gaan ! Ik mag zelfs nog niet meer uit den
huize gaan, zoo komt mij de doctoor te zeggen... Ik zou razendig
zijn, moest ik erg ziek worden en zoo jong sterven, met zooveel
onverwezenlijkte schoone droomen in mijn hert. Mij dunkt dat ik
in den Hemel zelf zou opspelen; ik zou er ten andere zoo gauw
niet in komen want ik zou zeker vele zonden van ongeduldigheid
begaan...
-- ja, ja, en 't heeft nauw gesteken of gij kost uw Cupken helpen
begraven komen; hadde ik mij niet goed verzorgd... dan ware 't
eene pneumonie of pleurésie geworden. »

Ondertusschen was het eerste nummer van 't nieuw
tijdschrift verschenen, en het tweede zou een Gezelle~
nummer zijn waarvoor Cup ook zijne bijdrage moest
leveren. Zijn brief behelst het doodsanctje van zijn
grooten vriend.
« Vraagt maar eens goed aan O.-L.-Heer dat Hij dat leelijk,
kwaad manneken ontzie. Met dit alles plaagt Vliebergh mij en wil
mij komen den kop afslaan zoo ik niet gereed ben met mijn artikel
over Gezelle voor , morgen, den 21 sten. Ik heb er gisteren aan gepoogd en gezweet, 4 groote bladzijden afgesukkeld en toen zag

ik dat het niets beteekende. Het werkt niet als men ziek is. Ik zal
namiddag nog eens probeeren...

Ditmaal moet hij geslaagd zijn, want zijn bijdrage
over : «Guido Gezelle en de jonge Limburgers» was
zeer interessant. Hij beterde ook stilaan :
« Loxbergen, 6 Februari 1900.
» Och, mijn goed Mieke~Moeke, dat gij ook alweér in zooveel
last en leed en angsten zit! Wij mogen niet te hard meer boffen
over ons geluk, O.-L.-Heer zal het moé geweest zijn en Hij wilt ons
nu ook eens op eene andere wijze handelen. Maar zijn wil geschiede; wie 't goede krijgt moet ook het kwade kunnen aanveerden. Ik zit nog even hard met dien belachelijken kinkhoest geplaagd en moet daarbij maar loopen door sneeuw en wind van
het groot getal zieken. Maar zoo leer ik het harde van 't pastoor~
kensleven en zal er het zoete te beter om schatten als 'k zal
komen. Goddank, mijne stem is toch teruggekomen en ik heb
Zondag kunnen preken en zingen naar hertelust. Wij hebben hier
alle maanden zulke schoone plechtigheid, het uur aanbidding van
't Allerh. Sacrament voor het werk der arme kerken. Dan zijn het
plechtige vespers die ik altijd zoo geren gezongen heb, lof en
processie rond de kerk buiten. Heel de parochie doet daar in mee
en ik ben eiken keer diep ontroerd, zoo eenvoudig-grootsch kunnen
die boeren en boerinnekens daar in meédoen. Te lande smaakt men
bij alle godsdienstige plechtigheden een geluk, een gevoelen van
overeenstemming met de aanbiddende natuur, die de stadsche plechtigheden, met al hun rijkdom van kerkegoed niet kunnen geven.Hier

-- 10 schijnt dat allemaal zoo doornatuurlijk en de feesten zijn oprechte blijdagen voor het volk van 't land. Och! hoe ben ik toch
wat dat aangaat, zooveel beter op mijn plek hier als te Luik,
bij die ou versletene pekens.
Het doet mij veel genoegen dat gij mijn Gezelle artikel goedvindt,
ik heb het zoo in een namiddag doorgeschreven zonder herlezen
en was bang dat het niets zou beteekenen. Nu ben ik gerust.
Och Mieke laat ons geduld hebben, in 't kort begint de lente en dan
zal alles weer wel beter gaan...
26 Januari 1900.
« Gij zult verwonderd gestaan hebben toen gij mijn artikel G.G.
ingeleverd wist. Ik heb het in één colère geschreven, omdat het
toch te zeer schande zou geweest zijn indien IK niets gezeid had
over mijn Vader Gezelle dien ik zooveel verschuldigd ben. Och
hadde ik toch dat kunnen doen in gezondheid en kracht !. . .»
Zijne gezondheid was wel degelijk geschokt; hij bleef
hoesten -- kinkhoest of « congestion pulmonaire »
ging naar Lummen, in 't gesticht der broeders, wat uitrusten, maar dat hielp ook niet; hij werd mismoedig,
angstig, zoodanig dat het luidde :
« Ik weet nog niet of ik niet beter te Luik in mijn stil huisje
gebleven ware, ik heb een harde aanleering van 't pastoorsleven
gedaan... Ik ben geen mensch om ziek te zijn, ziek zijn is het
grootste ongeluk dat mij kon overkomen, mijn gemoed is te levenslustig om dat lang te kunnen verdragen.»
Neen, hij was «geen mensch om ziek te zijn»; ook
keerde zijn mismoed plots in vreugde als het beter ging.
« Lummen, 22 Februari 1900.
» Och ! mijn arm Mieke-Moeke, wat heb ik u ongerust gemaakt
door mijn lest droef schrijven ! Ik weet niet welke weemoed en
mismoed er op mij gevallen was; ik meende waarlijk dat het ging
gedaan zijn met mij... booze jongens maken altijd hunne moeder 't
eerste ongerust... Op uw vragen heeft mij de doctoor nog eens
goed onderzocht en mij toen gezegd : « Manneke, gij zijt genezen,
uwe borst klinkt weer gelijk metaal. » 't Was mij of men mij zegde:
Sta op en leef ! Sedert eergisteren ben ik dus weer in eene gedurige blijdschap... »
Haast was hij te Loxbergen dan ook weer terug en
van daar stuurt hij een kaartje over 't Gezelle-nummer:
Loxbergen, 6 Maart 1900.
Het Gezelle-nummer is een monument! Proficiat en dank in naam
van 't heel VI. land. Dequidt's leste artikel schijnt mij 't schoonste
van allen, het weerdigste en het ernstigste. Die der Verriesten zijn
ook heel schoon... Ik ben beschaamd over mijn schamel bijdraagake
nevens al die groote heerera... »
Nu terug te Loxbergen, fleurde hij weer op. « De
lente komt, mijn nachtegaal fluit volop », heet het in
een tweede kaartje, en een brief vol pittige plagerij
volgt alras :
Loxbergen, 13 Maart 1900.
« Neen ! dat is toch te straf ! Drie kijfbrieven te gelijk thuis
krijgen : van mijne drie beste vrienden : U, Mama en Coob. Met
U zal ik seffens afrekenen... 't Is zeker omdat Binnew. u een
nachtegaal heet dat gij durft spotten met een armen, weerloozen,
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algehoesten Cup, die toch zoo veel plezier gehad heeft met onzen
Vliebergh (mijne perel voortaan!) , die volop en volmondig mij
gelijk geeft en u ongelijk in de zaak D. (Gij moogt het wel onthouden!) Ja, ja, ja, driemaal gelijk heb ik gehaald bij Vliebergh..
Gijlie hebt geen begrip van hetgeen een D. is -- dixit Vliebergh...
gij hebt dien mensch gansch onnuttig geplaagd... Ik heb mij bij
kans doodgelachen met al de vreeselijkheden die hij u toeschrijft, ge
zijt erger genoteerd bij hem als Blauwbaard in de vertelselkens...
Neen, serieus, laat ons stiliekens aansukkelen... Vliebergh heeft
prachtig , eenvoudig gesproken te Herck --- op een vergadering -

-

.

mijn Fox was meêgeloopen en heeft de socialisten van Herck (de
kwajongens) van de zaal afgekeft, met zulken moed dat M. de
Deken van Herck heeft moeten roepen : « gaat toch ^ die kwá~
jongens eens wegjagen met dien hond ! »- Vliebergh had, gelukkig~
lijk, niet opgemerkt dat Cups Fox hem toe blafte, eiken keer dat
de boeren grinnikten van genoegen; anders hadde ik wat meêgekregen, zei hij. Hij zal u wel geschreven hebben dat P. de Groot
meêdoet in D. W... Hier in mijn hof floten gisteren wel tien
ver•schillige vogelkens en na Paschen moet ik dichten, ik zal mij niet
meer kunnen inhouden. Mijne tering wordt zeer slepend en ik hoop
dat ze mij zal plagen tot ik 65 jaar ben. Binnewiertz dichtje is eene
vleierij (leelijke Cup !...) Gij zijt geen nachtegaal, gij hebt er wel
liet hert van maar niet de tongslag: ge moet den mijnen nu eens
hooi en, die kan zijne taal!

...Och, ik heb u toch ook al genoeg teruggeplaagd, en 't is
toch allemaal maar gekkerij... »

Met al zijn spotten en plagen was hij toch in de eerste
plaats zeer vrome priester. Op Witten Donderdag :
« Gij kunt niet gelooven hoe ik snak naar de zon en de bloemen.

Ik heb vier maanden lang wreede penitentie gedaan en 0. L. Heer
heeft mij willen toonen dat ik niet moest meenen dat ik pastoorke
geworden was enkel voor mijn plezier. Nu moet ik het kruis
helpen meedragen, gelijk alle priesters die hunne plichten
willen doen en zij zijn zoo vreeselijk groot, die plichten. Ik ben al
veertien dagen bezig om twee ongelukkigen die hunnen Paschen

niet meer hielden, te bekeeren. Zij hebben mij beloofd dat zij
gingen komen dees jaar, maar ik moet het gezien hebben eer ik
er gerust over ben... »

En dat zelfportret
wij hadden weer ruzie gehad:
« Neem mij toch gelijk ik ben, met mijnen humor en mijn goed
hert dat toch iedereen kent en bemint; al heet men mij Cup D...
zoo een drollig wezen dat lacht en weent beurtelings en spot en
gekscheert en kijft en grommelt en bewondert en bemint alles
ondereen. Ik ben vrij en dwangeloos opgegroeid, alhoewel langs alle
kanten verdrukt en misverstaan, maar zij hebben mijne natuur toch
niet onder gekregen en zullen nooit kunnen. Wat later, als de Mei
komt en ik den eersten keer zal getuige zijn weêr van de Verrijzenis
der prachtige natuur, in de natuur zelf en niet meer van verre en
in verbeelding, zult gij verwonderd staan en roepen : hij is verrezen, die wij dood waanden... »
Er moet spraak geweest zijn van eene vergadering

voor « Eigen Leven »
« Paaschdijnsdag tot Woensdag of Donderdag en Vrijdag
heb ik 3 officieren van de cirenadiers te logeeren die hier door
trekken met prins Albert, schijnt het. Schrijf gij zelf maar aan den
Kanunnik dat wij de vergadering zullen uitstellen tot in Mei ; 't
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12 --ware 't beste dat zij in Juni, als de kersen rijp zijn, allemaal eens
naar Loxbergen afkwamen; de West-Vlamingen, de eenigste voor
wie het verre valt, zullen blij zijn eens naar Limburg te komen...
In den zomer kunnen zij te gelijkertijd eens komen voor hun ple
zier, gelijk Vlamingen dat geren doen. Wij gaan dan later ook eens
naar West--Vlaanderen. »

Dat gebeurde dan. ook, in latere jaren, in de villa
van den heer Alph. Janssens, te Middelkerke.
« Ik heb een zangkoor van boerenjongens opgericht om kerkmuziek te zingen met de groote dagen. Met de eerste Communie
hebben zij een schoon lof met deftige stukken gezongen en tegen
Paschen (XL-uren gebed) leeren zij er weér een. Ik heb er mijn
genoegen in die ruwe naturen te zien genieten van het schoone der
echte godsdienstige muziek... Ik heb een prachtige basstem, iets
buitengewoons, een klompenmaker, die noch lezen noch schrijven
kan... Hij zal te Paschen het volgende Paaschlied zingen op de
muziek van « De sage van Koning Hagen » van Rodenbach, dat
in den liederenboek der Leuvensche studenten staat, le deel. Probeert het eens met Tiake, op dat muziek; met een basstem klinkt
het grootsch en ons boerkens zullen er vreugd in hebben
't Is Paaschen dag der dagen — waar op de groote Held
De schepper van het Leven -- de dood heeft neergeveld.
De dood, zij stond te waken, bij 't nieuwe steenen graf,
Toen Hij den plompen steen doorbrak -- en haar den doodsteek gaf.

Daar ligt ze nu ' verslagen — de dood, het zondekind;
Daar ligt ze zelve dood, de dood -- het Leven overwint!
'Verblijdt U, christen scharen, — en vreest de dood niet meer,
Gij ook zult eens de dood verslaan, door de Almacht van den Heer.
Nu klinke uit alle monden -- het blijde alleluia!
Dat elk op God betrouwe --- op Gods belofte sta!
Wij zullen eens, lijk Jezus -- de wreede dood verslaan,
In vreugd verrijzen uit het graf, --- lijk Hij 't heeft voor gedaan!
Dat zijn de eerste verzen die ik te Loxbergen gemaakt heb. Maar
wacht maar eens, 't zijn de laatsten niet. Ik zal nu mogen gaan
dichten in 't kort. Als gij nu nog durft kijven, weet ik niet wat ik
u moet doen. Weest, blij en gelukkig op den Hoogdag van Paschen,
en zingt morgen de Violetten van uw Cupke eens... »

Van verzen schrijven kwam er niet veel. Des te interessanter is die eerste schets van het werk dat hij met
L. De Vocht later zou verrichten. Voor 't oogenblik
rustte hij van de vermoeienissen van den Paaschtijd
uit, met prof. Scharpé, die voor een dag of twee met
prof. Vliebergh was gekomen, en bleef luierikken en
naar bosschen trekken met den pastoor van te lande.
Een luimige brief van de twee vrienden beschrijft hun
leute; naar werk voelde Cup geen trek :
-

" Als gij mij nog lang laat zitten sluit ik inktpot en deur toe
voor drij maanden en ga niets meer doen als wandelen en visschen.»

Ik had toen nog illusies en dacht dat hij aan 't werk
te krijgen was; maar hij was geboren om van 't leven te

13 genieten en het anderen genietbaar te maken. Wat beminnelijk gemoed !
« Wordt ook maar eens kwaad weer », heet het in een brief van
St-Marcusdag 1900. « Gij kent geloof ik, geene kleine menschen
meer. Ik ga mijne colère botvieren » (omdat ik niet kwam,)
« met wat kritiek te maken voor D. Warande voor onze jonge
dichters. Er is nog juist een plaatsken over om den naderenden
donder te breken en u te zeggen dat ik meêleef met u in al uwe
blijdschap « dans la suprème pointe de mon esprit » zou S. Franc.
Salesius zeggen; maar daar rond is het allemaal kwaadheid. Ik zie
maar een ding : gij wilt niet naar Loxbergen komen. Als gij dat
wilt zijt gij 't beste Mieke-Moeke van de wereld. Nu, gij zijt dat
toch wel... » Uw leelijke Cup... »

En nu kwam de Mei. De eerste voor hem op zijn
landelijke parochie. Maar hij bleef treuren dat wij niet
kwamen. Ik was in Antwerpen teruggehouden door allerhande zorgen.
Loxbergen, 1 Mei 1900.
«Een schoone meiboom staat voor mijne grille geplant en ik hoor,
de vaantjes klapperen tot in mijne kamer; dezen morgen honderd communies gehad van jongens en meisjes en schoon de Meimaand geopend : hoe zou ik nog kunnen kwaad zijn op iemand...
zelfs op u... Scharpeke is mijn troost geweest in al mijne `verlatenheid der vier eerste maanden te Loxbergen; wij hebben te zamen
gedweept en gelachen als twee kinderen die wij, geloof ik, in den
grond zijn; maar gij waart en zijt er nu altijd te kort... als gij
tegen 15 juni nog voorwendsels vindt... ai mij... Ik weet ook
niet wat aan mij is sedert eenigen tijd... Ik heb de droefste gedach~
ten van jong sterven zonder iets gedaan te hebben, enz. Vent
te overgevoelig. Och daarom moet gij mij mijne kwade perten
maar vergeven, ik kan mij toch niet meer doen herbakken en 't
is waarschijnlijk omdat ik zoo veel van u houd dat ik zoo zoteischend ben. Ik kom zeker naar Leuven den 9n... en zal reeds
zoo vroeg mogelijk vertrekken en naar Scharpé gaan middagmalen.
Probeert om dat ook te doen met Tia en Hilda, dan kunnen wij
ons wat langer klappen, ons uitkijven of .lachen op ons gemak en
weer de gelukkigste vrienden van de wereld zijn. Ik zal mij zoo
braaf houden dat gij er zult van verstomd staan. Wij zullen dan
ook den datum der vergadering van « Eig. Leven » stellen, want
dit moet toch in leven gehouden worden!... »

De brief is ditmaal geteekend : « uw stoute Cup ».
't Was over de Duimpjes~uitgave dat wij weer in ruzie
lagen in dien tijd; ik had het beheer van hem overgenomen bij zijne benoeming als pastoor. « Eigen Leven »
schijnt ook niet gansch onder de leiding van prof.
Vliebergh gevallen te zijn, zo c als het later geschiedde.
Cuppens was goed om den aandrang te geven, maai
niet om regelmatig door te werken. Onze ruzie was
echter nooit van langen duur : « 't Is toch zoo droevig
als er maar het kleinste wolkske tusschen ons hangt »,
schrijft hij.

14 De zomer was nu voor goed begonnen en hij genoot
er van
3den Sinxendag 1900 (5 juni).
«...Ik geniet nu maar zooveel als ik kan van de zon en mijn
heerlijken hof, en zit er het grootste deel van den dag in, om mij te
versterken en te - droomen. Ik voel eene qroote verandering omgaan
in mij, ik geloof dat ik met eenigen tijd veel krachtiger zal worden
van geest en lichaam, de volle natuur doet mij zoo goed en 't gezonde leven stroomt langs all` kanten binnen.» — Feitelijk was hij
lang zeer lijdend geweest.
« Van werken in den eigenlijken zin
van schrijven, zal er dezen zomer niet veel komen, niet dat ik
geen goesting er voor voel maar omdat ik mij wat wil laten leven en
wat diepe indrukken opdoen. Ik zal nooit geen man worden die
dichten kan als hij 't moet doen... Prachtige Sinxenfeesten gehad,
veel vreugd van Communies en sermoon in de kerk en in de congregatie van den H. Geest. Ik ben bezig met mijne congreganisten
te bekeeren tot de kerkgebeden en heb hun den «Veni Sancte Spi~
ritus » uitgelegd eergisteren.
Men vindt hier heel fijne zielen onder die reine boerenkinderen.
Ik kan u niet zeggen hoe ik herleef! Ik ben als -een vogel die lang
in eene muit gezeten heeft en die hem zat drinkt aan vrije blauwe
lucht. Ik kan 's avonds twee drie uren in hof of bosch zitten alleen
te beschouwen en te denken en voel mij dan overgelukkig. Wat
een schijnleven toch in de stad tegen hier!... »
--

Zijn allerhande bezigheden en bezoeken somt hij dan
op •
« De broeder van Styn Streuvels, een jonge beeldhouwer van
Brugge, een heel verstandige en rijkbegaafde jongen is drie dagen
hier geweest en gaat mij een beeld maken, de Dood van St-jozef
van eigen vinding. »

't Was weer door Cuppens dat ik kennis maakte met
Karel Lateur, die voor mij zijn verrukkelijk «zingende
meisje» vervaardigde.
« ...Daarbij aan 't schrijven voor ingenieurs en architecten om
mijn kerkske te verwarmen tegen den winter. Och! 't is geen kleinigheid pastoor zijn in eene ijverige parochie als deze en ik had dat
waarlijk niet verwacht. 't Is alle dagen wat nieuws en de week is
om eer men 't weet. Ik ben al 6 maanden hier en mij dunkt
dat ik pas aangekomen ben. Ik zal wel een à 2 jaar moeten uitgedaan hebben aleer ik recht op mijnen slag ben en wat rustig over
alles. Gij moet u ook wat ontzien om de krachten op te doen voor
den winter. 't Is zonde nu in de boeken en papieren te zitten en
den grooten boek van Gods schepping niet met aandacht en liefde
te lezen... »

Nu zouden wij hem toch eindelijk gaan bezoeken in
zijn vriendelijk Loxbergen, midden in de hooimaand, in
de pracht en de weelde van den zomer, en ooggetuigen
zijn van zijn bedrijvig leven, van het drukke vrienden
verkeer rond hem, van de hartelijkheid zijner parochiar
nen ook van zijn bezig-zijn met beesten van allen
aard, die hij even noodig had rond zich, geloof ik. als
de artisten «van alle pluimage». Het was maar een kort
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bezoek, doch ik kon hem ten minste bezig zien in zijn
landelijke pastorij.
Hadden wij naar hem geluisterd, we zouden dikwijls
dat bezoek hernieuwd hebben, want hij fleurde op in
gezelschap, en droomde er van «Eigen Leven» bij hem
te vergaderen.
4 Ik heb twee kaartjes uit VI. ontvangen, van Craeynest en Dequidt, die mij beloven te zullen komen tusschen 3~7 September. M.
Persyn kan niet, van De Laere nog geen antwoord ontvangen. Ik
zal dus den kanunnik maar schrijven dat hij trachte vrij te zijn tegen
dan; gij Tia en Hilda zijt dus ook al verwittigd. Hoe ik u allemaal zal geherbergd krijgen weet ik nog niet... ik zal een deel
van de « Gildebroers » bij eenige goede boeren in 't dorp besteden. Wij zullen allen te zamen naar Scherpenheuvel gaan per boerenkoetsen en gij zult zien dat het plezierige en nuttige dagen zullen zijn voor Eigen Leven ».
Maar intusschen kwam de Dood keer op keer bij ons
in huis aankloppen. Den zelfden dag dat hij dien brief
pende, 23 juli, ontsliep oom Frédéric's gade bijna plots.
« Och, mijn Mieke -Moeke, wat treurig nieuws, » schrijft Cup
op Ste-Anna's dag. « Uw brave onkel zal er veel door afzien;
zulk hertgemeenheid, als ze moet verscheurd worden, laat maar een
halven mensch meer over.... Ik beloof u goed te zullen bidden...
bijzonderlijk voor uwen onkel Frederik, dien grooten christen,
opdat God hem troost geve en dit onherstelbare verlies tot zijne
heiligheid keere. »
Van samenkomen te Loxbergen was er, voor mij ten
minste, geen spraak, want ook mijne moeder overleed
den 18 Augustus. Trouw nam de vriend zijn deel van
die beproeving.
Zooals hij de hoogste aardsche vreugd wist te waardeeren en op te vatten, zoo ook stond zijn hart wijd
open voor de leering der smart. Op 14 Augustus :
« Laat mij, zoo mogelijk, dadelijk weten of het ergste gebeurd is,
want ik moet naar Antwerpen om bij u te zijn in die droevige stonden. Gij hebt mij zoo wel getroost en opgebeurd toen ik mijn Moeke
moest verliezen; wat moet ik nu niet doen om u te troosten... Hoe
goed is God die ons allen zoo innige vrienden gemaakt heeft...
Mijn allerbeste Mieke-Moeke, wees sterk en moedig en houd uwe
oogen omhoog naar den Hemel. Daar is toch de oplossing, de
triomfantelijke oplossing van dat droeve raadsel der Dood.
... Moed, moed ! Uwe vrienden beminnen u reeds zoo zeer, nu
zullen zij het nog meer doen... »
En op den 17en
Vrijdag, Octave, St-Laurentius, 1900.
K Mijn Mieke-Moeke, uw brief brei ► t mij vrede en zelfs vreugd.
Hoe bedank ik God dat Hij u 't bitter scheiden verzoet en dat
Hij zachtjes de banden doorsnijdt die uwe geliefde Mama nog aan
het tijdelijke vasthouden... Och! de dood der rechtveerdigen is
kostbaar in de oogen van God. Mijn Moeke vertrok in volle levenslust en zonder de dood te voelen, zij had dat och arme! altijd aan
God gevraagd, « dat zij geen langdurige ziekte zou te onderstaan
hebben omdat ons huis daar niet voor gemaakt was ». Hoe schoon!

16 En uwe Mama gaat slapen gelijk de zon in de baren, zoo heerlijk
rustig en zacht. Och! hoe schoon en h-oe troostelijk! »
Telkens hij het over de dood zijner Moeke heeft,
brengt hij mij zijn eigen dood voor den geest, want er
is veel overeenkomst in beide gevallen. En 't vervolg
van zijn brief mogen wij ook op hem toepassen :
« 't Is immers voor hare hemelvaart dat zij u zal verlaten en u
bij al hare geliefde dooden zal gaan afwachten. Zoo krijgen wij al
meer en meer hulp in den hemel en meer trek van Kemeasch te
leven. »
Van de « Eigen Leven ».-vergadering te Loxbergen
kwam niet veel; enkel een bezoek der Westvlamingen.
Loxbergen, 15 September 1900.
« ...Ik ben zeer tevreden geweest over mijn drie Westvlamingen:
MM. Delaere, die maar 2 dagen gebleven is, Dequidt, een prachtig
karakter en een doorflank man, bewonderensweerdig hij heeft Vlie~
bergh gevormd -- en M. Craeynest, een doorgoede jongen vol
verstand en stille macht, die een gansche week bij mij gebleven is...
Wij hebben danig veel besproken en ik verwacht er blijvende
vruchten van... Ik heb Vliebergh moeten laten alleen naar de
Vlaggewijding van den Studentenbond van Hasselt gaan, waar het
zoo heerlijk schoon gegaan is. Zes honderd studenten! Ze zijn allen,
om de schoone feest te bekronen, gaan knielen en bidden voor
't gedenkstuk der Boeren, tot lafenis der zielen van die gevallen helden. Is dat niet prachtig? M. Broux vertegenwoordigde den Bisschop
en moedigde de jongens aan in zijnen naam om Vlamingen te
worden, bekwaam en fier. Ons landeke komt op door de jeugd,
wij zullen nog schoone zaken zien... »
Het druk brievenverkeer ging nu stilaan afnemen
niet dat de vriendschap verflauwde, dat zouden zelfs
lange jaren niet bij brengen, maar wij waren zeker van
elkander en hadden het niet noodig te schrijven om te
weten wat de andere dacht en voelde. Zijn volgende
brief is van twee maanden later
Loxbergen, 6 November 1900.
« Maar, mijn beste Mieke-Moeke, ik ben blij dat gij een einde
stelt aan mijn brieven verlof, want het begint mij ook danig te
vervelen dat ik niets meer en hoor van u. Ge zijt mij broodnoodig.
Mijn zalig hoogtij heeft voor mij bestaan in uiterst vermoeiend
maar toch zoet werk. Ik heb 425 communies gehad, maar heb mij
ook bijkans doodgebiecht. En dat officie der overledenen, zoo
schoon, maar zoo lang! als ge 't alleen moet afzingen. Ik heb goed
aan ons beider geliefde dooden gedacht... Nu ben ik bezig met
Mceller te voldoen (met voor Durendal vertalingen van Gezelle te
schrijven) en zend hem vandaag 14 groote bladz. papier-ministre
op, de vertaling van de eerste Kerkhofblomen van Gezelle. Ik heb
daar ook wat op mijnen hals gehaald en hij lost niet en schrijft
regelmatig 4 keeren per week om mij te bekijven! 't Doet mij genoegen dat gij tevreden zijt over mijn studieke van Defrecheux,
(voor Dietsche Warande) want als gij mijn werk afkeurt heb ik er
alle achting voor verloren... Ik ben bezig met novellen te schrijven;
zoo haast ik er wat af heb... zend ik er u wat van te lezen... Wij
hebben een allerschoonste beeld van St-joseph's dood door Karel
Lateur... Och, mijn Mieke-Moeke, wat heeft het mij lang gevallen!
Voortaan schrijf ik u weer regelmatig alle weken, want dat mag

17 zoo niet blijven duren. Wanneer komen wij nog eens bijeen te
Leuven? Hebt gij al begonnen aan uwen Deenschen roman? (De
vertaling van Joergensens «Uiterste Dag».) Zijt gij 't nieuw leven
bijna gewoon, mijn arm Miéke?... Betrouw voorts op God... en
ook wat op al uwe vrienden, zelfs op dien leelijken Cup die toch
zoo veel van u houdt. Hoe maken 't uwe jongens te Leuven?...
Dag mijn allerliefste Mieke en mijn braaf Moeke! »

« Gij zijt maar goed om alleman dood te krijgen en
ons allen te overleven », kijft hij in zijn naasten brief,
en eilaas! met een schijn van reden. Zoo werd het
einde van 't jaar bereikt en in zijn laatsten brief biedt
hij zijne wenschen :
30 December 1900.
«...Ik wensch ti een zalig en gelukkig Nieuwjaar, mijn beste Mieke,
1900 is voor u een slecht jaar geweest, gelijk voor mij... Uwe Mama
zal niet meer als Moeke verlangen om terug te keeren; ik kan mij
die twee heilige zielen niet voorstellen als in den Hemel. Mogen zij
ons blijven beschermen om met volle zeilen de XXe eeuw in te
varen. Welke eeuw kiest gij voor de uwe? Ik, de twintigste! Wat
nog niet geboren is, verlang ik. Ik betrouw dat ze prachtig zal zijn
van glorie voor 0. H. Jezus~Christus, die weér koning moet worden
van het menschdom... Wij zullen nog schoone zaken zien. Geve
God dat wij ze aanschouwen; het is een zoo plechtig oogenblik,
dunkt mij, die overgang van eeuw tot eeuw. Elke eeuw heeft haar
karakter. De twintigste zal het karakter der Liefde hebben, hoop
ik. Het H. Haert meester van de herten : welke schoone droom!
...Wat mogen wij blij zijn dat wij jong en krachtig en hoopvol
de XXe eeuw ingaan en dat wij ons klein deelke mogen doen om ze
te doen keeren naar Gods glorie. »

Klinkt dat niet weemoedig, nu men weet dat hij
zelfs het eerste kwartaal der eeuw niet uitkreeg? Maar
neen, optimistisch als hij bleef, zelfs door oorlog en
vernieling, zoo ook zal hij wel door de poort der dood
de eeuwige blijdschap ingetreden zijn. Ik verlaat er mij
vast op dat hij veel voor land en volk daar boven ver-krijgt en, op ons werk, op ons pogen en trachten mond
kelend, zooals op aarde, neerziet.
Het jaar 1901 was reeds een eindje gevorderd toen de
eerste brief uit Loxbergen kwam, gedagteekend « 25-2-1901». Cup verontschuldigt zich daarin niet aanwezig te kunnen zijn op de voordracht die ik te Leuven,den
1 Maart in «Met Tijd en Vlijt» zou geven.Kort te voren,
den 14 Februari, was hij zelf voor 't zelfde publiek opgetreden en, na eene vergadering van den opstelraad
van Dietsche Warande, gingen wij er allen naartoe.
Doch lacy, de spreker had met zijne gewone onachtr
zaamheid op gunstige invallen gerekend en zonder de
rechtvaardige eischen van een geleerd publiek. Ook
was de lezing weinig meer dan een fiasco. Eenvoudig
en zonder een zweem hoogmoed als hij was, trok hij
zich dat niet veel aan, maar voor zijne vrienden eva
-

18 het eene teleurstelling. Nu de fijne schatten in geest en
gemoed in hem besloten door 't uitgeven zijner brieven
aan 't licht komen, zal menigeen het betreuren dat hij,
in zijn leven, dit alles enkel voor intiemen bewaarde.
Dezen ten minste hebben er ruim van genoten.
't Was bitter koud bij die Cuppens-voordracht, en
toen ik veertien dagen later optrad vroos het misschien
nog harder. Daarbij lag op dit oogenblik onze arme
Peter Benoit, de groote Vlaamsche- meester, bijna ziel-togend te Antwerpen. Een huiverende indruk is mij dan
ook bijgebleven van die dagen. Uit Cups brief :
« Ik wensch u dat gij beter moogt gelukken als ik, want ik was
zeer ontevreden op mijn eigen; al de schoone gedachten die ik
meende te ontwikkelen bleven achterwegen door den ellendigen
angst die mij overvallen was... Sedert eenigen tijd negligeert
gij uwen Cup, die een kind en uw kind is en die als dusdanig moet
behandeld worden, wilt gij er iets goeds uit halen... Ik ben sedert
8 dagen weér leelijk verkoud. Hoe zou men het niet worden met
dit ellendig weér! Hier is 't nu moos en modder tot aan de knieën.
Mijn nachtegaal is Zaterdag gestorven; mijn vriendje van twee
jaar lang dat mij zooveel troost gezongen heeft bij Moekes dood; ik
heb er om geweend en kan het lijkje niet verbranden. 't Is maar
gekheid u zoo aan iets te hechten. Ik zal nu den nachtegaal gaan
afluisteren in 't veld; dat zal mij meer gedachten geven om te
dichten als hem te huis te hebben... 'k Was te Brussel de oude
handschriften met bladversieringen gaan zien, dezelfde daar Scharpé u van sprak over S. Elisabeth. Och, dat is eene reis naar Brus-sel woerd... En 't Museum, de schilderijen van dezen tijd, heel
de glorie der middeleeuwen straalt u daaruit tegen! Kalffs artikel
was heel schoon en diep doordacht... Mijne oogen beginnen meer
en meer open te gaan voor onze moderne letterkunde. Ik heb uit
nieuwsgierigheid op «Alvoorder» een tijdschrift van Antwerpen ingeteekend. Welke ellende! Niets als flauwe naáping van Kloos, H.
Swarth en Co, heidensche Hollanders, door Vlaamsche jongens die
geen Vlamingen meer schijnen te zijn maar of ziekelijke droomers
of bedorven di.ermenschen. Ik krijg er walg van... Zijt ge ook al aan
't jubileeren? (Voor 't eerste jaar dereeuw.) Hier heb ik den
hecicn dag mijne kerk , ol met onze boeren die er op los gaan.
Toch een çiclooviq erkentelijk. volk ! Mijn beste Mieke, schrijf mij
eens wat dikker; c ij zijt en blijft toch mijn Mieke-Moeke, niet waar?
Hor maakt het de arme Hilda?...»
- -

ja, de arme Hilda, hij mocht het wel zeggen. In den
zomer had zij hare tweede operatie onderstaan en weldra zou zij op 't ziekbed liggen om niet meer op te
staan. Maar een andere zieke vergde op dit oogenblik
al onze bekommernis, de ongelukkige Peter -Benoit, die
meer en meer verwijderd van al zijne katholieke vrienr
den, nu bijna uitsluitend met liberalen en ongeloovige
was omringd, en in stervensgevaar verkeerde. Zijne
zuster, kloosterzuster te St~Andries bij Brugge, snelde
aan zijne sponde, doch voor hare aankomst had ik, die
mij na de dood mijner tante Constance als verantwoor-

19 delijk achtte voor Benoit's heil, Hugo Verriest geroepen. Pijnlijke stonden heb ik beleefd bij dien armen
grootgin « Maëstro », zooals wij hem vroeger noemden,
want tot eene biecht kon men hem niet brengen. Zijn
geest was nog beneveld door de dampen der wazige.
valsche Duitsche philosophie ; maar het hart was van
goud gebleven; en ik vraag niet liever dan geloof te
hechten aan de troostende woorden die Cuppens, na
zijn overlijden, mij toestuurt. Zijn brief is van den 11 en
Maart. Benoit was de 8e overleden.
« Mijn Mieke-Moeke, ik ben bijkans op weg geweest naar Antwerpen om u allen te komen bezoeken en Peter Benoit's begrafenis bij te wonen, maar 't was onmogelijk, Wel, wel, dat ge u
dat toch te zeer aantrekt! Hebt ge niet alles gedaan wat mogelijk
was? En is het geen theologische zekerheid dat de absolutie en
het H. Oliesel kunnen genoeg zijn voor een stervende die ten
minste de attritie heeft. Wie kan zeggen wat er in de ziel van den
armen zanger omgegaan is terwijl hij in den schijn bewusteloos
lag ? »

Benoit had, gelijk Beethoven met wien hij zooveel
overeenkomst had, een zeer langen doodstrijd. Zijn
krachtige natuur kampte geweldig tegen den vijandigen
dood. Zijne zuster verliet hem geen stond en schreef
me daarna dat hij eindelijk zachtjes insliep, toen zij eene
medalie van St.Benedictus onder zijne peluw had gestopt.
« En uwe zalige tante Constance dan? zou die het geduld hebben, zij en Benoit's moeder en G. Gezelle — alle drie heiligen bij
den Heer, zoo ik geloof. Dat hij wat in 't Vagevuur zal moeten
wachten, is waarschijnlijk, maar dat de sukkelaar niet verloren is,
hij heeft toch weinig of geen kwaad gedaan met zijn scheppingen
en zeker een hoog-christelijk gedacht voorgestaan met zijne kunst
nationaal te willen. Caracter hebben is een groote deugd voor God. »

In die laatste spreuk is heel Benoit's grootschheid besfoten. Dat voelt men in zijne heerlijke muziek. Over
eene andere ongeloovige vervolgt de brief: «... al zegt
de mond « neen », het hert zgt dikwijls anders ». Hoe
waar! en hoe Cuppens. schoon! Hij had van die gulden
spreuken, wellend uit een wijd hart en een ruimen
geest.
« Laat ons weer al maar hopen en goed en liefderijk zijn! Ik
zou toch zoo geren eens overkomen om te zien hoe gij 't maakt
en de arme Hilda. Maar voor dat de eerste Communie daar is
valt daar niet meer op te denken. Ik blijf bij mijn gedacht dat H.
Verriest zooveel niet geeft als hij kan : zoo een bundeltje van
eenige bladzijden! Hij heeft oneindig veel talent maar is de grootste
luierik dien God geschapen heeft. Spreek dan al van mij : ik werk
veel meer dan hij! Ge moest mij tegenwoordig eens zien bezig
zijn op mijnen staanden pupiter van kerzenhout van mijnen hof!
Ge zoudt mij moeten prijzen! Ik ben nu den « pont des a-nes »

van Lenneke Mare doorgesparteld en hoop dat het nu vlotweg zal
gaan... »
« Ik zeg dat ik, tegen H. Verriest, een nijverig bijken ben; hij
is zulke luierik, dat ze de « Nieuwe Tijd » hebben moeten stichten
om hem te dwingen van te werken. Ge zult andere stukken van
Cup zien, als hij tijd van leven heeft als zulke kleine boekskes,
die hem geen moeite gekost hebben, want hij schrijft zoo gemakkelijk als hij wil. Ik had zijnen Regenboog al lang gelezen in de
N. Tijd, en het hem niet willen bestellen omdat hij er niets bij
gewerkt heeft. Zijne typen zijn zeker prachtig, maar ik blijf er toch
bij dat het niet « spontaan » genoeg en is. Ik heb toch Stijn
Streuvels liever; Verriest is een fijn schilder, Stijn een groote ziener.
Kom, maar wij hebben nu vreé!... En 't kan toch wel zijn dat gij
weer gelijk hebt... »
Al was het schriftelijk verkeer niet zoo druk meer,
toch bleven wij in warme voeling met elkander en * zelfs
sprakeloos wisten wij dat een zelfde band door ons denken en werken liep.
« Uw artikel is prachtig », schrijft hij op een kaartje
naar aanleiding van de bijdrage die ik over Peter Be~
noit in de Dietsche Warande liet verschijnen. Al wat
Vlaamsch was vond in zijn hart warmen weerklank.
Zoo het portret van een zijner vrienden
a Eergisteren heb ik onverwachts het bezoek gekregen van eenen

mijner oudste en beste strijdmakkers op Vlaamsch gebied, M.
onderpastoor Julius Bouten van Hemixem — een gebuur van u. Wij
hadden elkander in 17 jaar niet meer gezien, maar zijn toch altijd
goê vrienden gebleven en schreven ons van tijd tot tijd om ons
lief en leed aan malkander meé te deelen. Nu was hij naar Scherpenheuvel geweest met S. Vincentius en kwam mij hier onverwachts binnengevallen. Ik herkende hem niet meer, zoo verandert
een mensch op 17 jaren. Hij is nog altijd dezelfde overtuigde wer
ker en man van karakter, een vernepen manneke met zinkend hoofd
maar een stalen en onwrikbare ziel! Hij is nog zoo vurige vlaming
als toen hij student was en heeft goed gewerkt te Hemixem; een
ouderlingen bijstand ingericht die 600 werklieden telt. Kom, een
degelijk man... Letterkundig talent en heeft hij niet, maar veel
hel gevoelen en klaar verstand... Dus, ik kom Maandag avond. Wij
hebben vergadering van Sint Lambrechtsgilde te Hasselt,
en ik vertrek van daar naar Antwerpen... 'k heb Dinsdag acht dagen te Hasselt gesproken op den studentenbond. Daar ging het
anders goed als te Leuven, ge hadt eens moeten zien hoe die jonge
zielen meétrilden met de mijne! 't Was eene improvisatie, en dat
lukt mij altijd 't beste. »
Een eigen portret behelst de brief alweer
« Ik ben de man niet om mij met regelmatig, opgelegd werk te
bemoeien; (bekent hij een andermaal) : «ik moet vrij kunnen werken
en uit eigen beweging, anders doe ik het zonder ijver ofwel niet;
't en zij mij een klaar opgelegde plicht er toe dwinge... Ik zou
ook gansch willen af zijn van 't secretariaat van « Eigen Leven »,
hoe zeer ten andere ik Eigen Leven zelf bemin en wenschte te zien
bloeien. Ge moogt mij nooit voor iets anders meer gebruiken als
voor vrijen tirailleur en mij laten aanboeren op mijne wijze; zoo
zult gij meer uit mij halen als nu... Ik zou willen zoo vrij zijn als
de vogel in de lucht, die zijn lieken zingt als hij het moet zingen.
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Ik ben altijd zoo geweest. Ge moogt nochtans nog veel goeds van
uwen Cup verwachten, maar laat mij betijen. Ik heb nu ijver genoeg
en ook wat tijd en 't hert is zoo warm en trachtend naar schoonheid
als ooit te voren. Alleen geloof ik dat ik wel rijper aan 't worden
ben... >

Toen hij dien brief schreef hadden wij elkander ontmoet op de uitvoering van Tinel's en Hilda Rams «Go-delieve» te Leuven, den 13 juni. De schrijfster lag toen
op haar doodsbed en dag voor dag eene maand later
werd zij hare familie en vrienden, de Vlaamsche lette
ren ontroofd. Al de vrienden kwamen natuurlijk over
om den lijkdienst bij te wonen en over dat droevig betoon is niets voorhanden in Cup's briefwisseling. Eens
of hoogstens twee keeren per maand wordt stilaan zijne
gewoonte.

In Augustus was zijne blijmoedige natuur weer boven
gekomen. Dat verneemt men uit een zotten brief geschreven op een gedrukt vers ter gelegenheid eener
gouden bruiloft : « Feestlied van Karel en Carolien »,
wijze «Mits-Mats». Den indruk dien de pastorij van
Loxbergen op vreemde bezoekers deed, blijkt uit de volgende regelen
Loxbergen, 6 Augustus 1901.
« Beste Mamieke,
Om 12 uren ben ik hier op de pastorij aangekomen. Kiekens! kie
kens! kiekens! meer dan 70! Katten en konijnen met de macht !...
Eenen hond met één oog! Bieën ook al! Een koeiken ne twee verkens!... maar Cup is niet thuis... »
De blijgeestigheid van 't pastoorken sloeg wel eens
over in melancholie, al ware deze maar vluchtig :
4 September 1901, Ste-Rosalie.
«'t Is vandaag Moekes patroon. Hoe lang is de tijd al voorbij dat
wij hem vierden met comediespelen en «chooren» zingen van 7
muziekanten! Nu is Moeke -och arme! al bijna drij jaar in den
hemel en uwe Mama is er al meer dan een jaar henen. En September komt met zijne killige nachten en ik ben weemoedig gestemd, ik heb al herfstdraadjes in mijn zwart haar... Kom, Cup,
lach uw eigen nu eens goed uit en schrijf wat opbeurender aan uw
M.-M. die gij zoo lang verwaarloosd hebt!... Gij moogt mij uitlachen zooveel gij wilt ... maar ik blijf voortschrijven in Durendal
(zijne vertalingen van Gezelle in gebrekkig fransch) , al ware 't
maar om de Hollanders van tijd tot tijd een lap te kunnen geven.
Ik heb tijd gekregen van Vlieb. tot het Januari nummer voor Stijn
Streuvels en als 't er dan niet is, en goed is, dan wil ik niet meer
Cup heeten... Hoe ik niet en dicht, weet ik niet; ik zit zoo vol
poëzij dat ik er zou van barsten, maar vind geen tijd. Mijn jongens nemen alles in, mijn 37 toeters en blazers. Maar ik doe daar
een noodig werk en moet dat eerst in orde hebben eer ik weer
wat vrijgevochten ben en kan mijn hert uitdichten zonder mijne
pastoorsplichten te schaden. De jongens werden hier anders voor
een groot deel socialisten, zoo ver had het die deugeniet gebracht
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die deugeniet met zijn muziek. Nu zijn alle zijn muziekanten hem
ontvallen en zij loopen weg om bij de fanfare te zijn y...
Leidde hij een lui leven als dichter, als pastoor kan
men het zelfde van hem niet zeggen. Geen wonder dat
zijne parochianen hem op de handen droegen.
Intusschen was de volksberoemde Luiksche bisschop,
Mgr Doutreloux gestorven. Cuppens was zijne scieiale
opvatting zeer toegedaan.
« Ons heel bisdom zit in de angstige verwachting van een nieuwen bisschop. M. Pothier schreef mij dezer dagen dat hij zeer be^
vreesd was, omdat er wel een reactionnaire zou kunnen komen. Nu,
mij is 't eender; ik houd toch dat de H. Geest zulke zaken be
stiert... »
De opvolger was de zoo beminde en populair geworden Mgr Rutten, met wien Cuppens altijd in de beste
verhouding stond.
« Weet ge wel dat de twee leste nummers van D. W. en
Belfort al van de schoonsten zijn...... Laat ons maar zorgen
iat D. W. letterkundig worde, en kunst, kunst — Eigen Leven zou
kunnen bijeengeroepen worden tegen 't einde der vacantie, dan is
alleman zoo al wat moegerotst en gereisd... Ik ben onlangs weest
spreken te Diest in een kring van jong volk, zoo iets gelijk een
klein Eigen Leven. Ze komen den 17n bij mij vergadering houden...»

Zoo had hij gedurig bezoek en stond zijne pastorij
open voor alwie van zijn gastvrijheid wilde genieten.
Al gaf hij geerne «een lap» aan de Hollanders, toch
wist hij onze Noorderbroeders ook wel te waardeeren :
3 October 1901.
Mijn goed M.-M. ge peist vast dat ik God weet waar heen ben?
Nou — ik keer zoo pas weer, hoor je, van een allerliefste reiske,
uit... Holland! Gisteren, op deze uur, zat ik zeer hertelijk te praten met ons. . . Binnewiertzke, op zijn ellendig hok en met een geurige sigaar in den mond! Eergisteren was ik in Amsterdam en stond
Rembrandts Nachtwacht te bewonderen en zijn staalmeesters en al
die ou Hollanders op de muren van dat heerlijk museum. Dinsdag
was ik te Groenendijk aan 't meêvieren bij 't gouden priesterfeest
van een Beeringeman, pastoorke Bomans en « bracht de lachspier
ren » dier Hollandsche heeren in beweging met mijn zotte liedjes.
Wel, dat hadt ge wel nooit gedacht, hé, dat uw Cup daar zat!
Ik meende u gisteren namiddag te komen verrassen, maar 't was,
spijtig genoeg, heel onmogelijk. En ge hadt eens moeten zien hoe
«A ..u~gust» Cuppens bij die plechtstatige menschen willekom was.
Met Binnewiertz heb ik drij uren aan een stuk gepraat; 't is een
allerliefste jongen en zoo weekhartig dat ik hem drij, vier maal
aan 't weenen gebracht heb met hem mij bekende omstandigheden
van Gezelle's leven en deugden te vertellen. Ge kunt denken dat
gij er ook niet gespaard werdt, maar uw linkeroor zal toch niet
gegonsd hebben. Hij was nog vol van het bezoek uwer jongens
die hij zeer aardig gevonden had. De brave man ziet nog al veel af
om zijn gedachten, maar 't is een onwrikbaar Hollander en hij en
zal hem niet ondergeven. Op 't feest zelf, te Groenendijk (bij
Leiden) heb ik kennis gemaakt met kapelaan Van der Loos, die
ook aan letterkunde doet, een askeurder van onzen Binnewiertz is
en mij niet zeer degelijk voorkwam. Hij heeft mij daar zoo teelijk
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geprezen dat ik er mij -- hoe geren geprezen ik mag zijn -- bijkans dood meê gelachen heb. Ge hadt hem eens moeten hooren zeggen : Dichter A-u-gust Cuppens! Voorts een mooie en lieve jongen,
zoo wat vrouwelijk teér gelijk 't meeste deel der jonge Hollanders
die ik ontmoet heb. 't Land zelf heeft mij maar weinig behaagd;
't is te eentonig — groen en bewaterd.Altijd weiden, altijd grachten,
altijd windmolens. Van de lieden zelf heb ik den besten indruk behouden, zelfs heb ik een slag van eerbied gekregen voor hen om
wille hunner gulhertigheid. Binnewiertz bijzonder heeft mijn hert
gestolen. Ik ben vast besloten er heen terug te keeren zoo haast
ik kan. 't Is zoo kort bij huis en daar staan zoo veel schoone
dingen kort bijeen. De D. W. wordt nog al gewaardeerd. Uwe stu
dies bevallen hun zeer. Maar zij klagen — en met rede -- dat het
door den band nog niet degelijk genoeg is. Het overzicht der Tijdschriften wordt er met veel belangstelling gelezen... Ah! Ik heb ook
nog een aardigen klant gezien onderwegen Amsterdam, te weten
een pater Jesuiet, voyageur de commerce in muziek, Pater de Sonneville van Katwijk. Hij is ook al ooit te Antwerp :n geweest en
heeft uw heilige matant Constance goed gekend. Een echte type
van een vurig oud manneke, zoo wat schoolmeester in 't vrije. Bij
lange geen Jesuiet gelijk de onze. Och! wat heerlijke en rijkelijke
kerken hebben die Hollanders! 't Is toch een schoon volkske. En ze
krijgen zooveel respect voor de Vlamingen. Ge zoudt het haast
niet kunnen gelooven. Wij moeten werken voor veel meer toenadering. Ze begrijpen ons beter als men wel zou denken. Binnewiertz
gelastte mij u veel, veel, hartelijke groeten te brengen; hij heeft mij
beloofd dat hij bij de eerst vrije week eens over komt naar onzent.
Ze zitten daar och arme! ellendig gelogeerd, hij en zijn pastoor.Hun
kerk, die schoon zal zijn, ik heb het plan gezien, beginnen ze te
bouwen met de aanstaande lente. De Haag heb ik dom vervelend
gevonden als stad, Leiden ook, maar Amsterdam is schoon en Dordrecht behaagde mij ook, ten minste van verre gezien. Maar die
eeuwige weiden! Een mensch zou in gras verkeeren !... ,
Op die eentonigheid komt hij in zijn volgenden brief
nog eens terug :
« Ik heb niet gezegd dat het geen schoon land was, ik ben er
zelfs uit weergekeerd met een zeer hoog gedacht en met een gewisse droefheid over de achterlijkheid van onze Vlaamsche menschen bij de Hollanders. Maar dat ik het doodeentonig vond, die
oneindige reeks van altijd dezelfde groene weiden, sloten, windmolens en zwarte-witte koeien, dat herhaal ik nog in den dag des
lesten oordeels. Na... ik moet meer kleur en meer verscheidenheid
hebben en ik zie nog liever mijne hei, die ook eentonig, maar
grootsch is als de zee... »
Hoor hoe deze «leegaard» zijn leven vulde met nederige toewijding
Woensdag 9 October 1901.
< Wel, wel, mijn M.-M., zijt ge waarlijk bang geweest dat uw
Cup u zou ontvallen? Neen, dat kan ik toch niet gelooven. Ik zou
veel , moeten verhalen dat zeer vervelend zou zijn, moest ik al de
redens van mijn lang, te lang stilzwijgen uiteen doen. Ik ben overlast geweest, den heelen zomer, met allerlei pastoorsbeslommeringen.
'k Zou niet beter wenschen dan mijn oud, rustig leventje van Luik
hier te mogen genieten, en u alle weken op de hoogte houden
van alles dat ik doe en denk en voel, maar... die tijd is lang voorbij,
en zal wellicht wel nooit meer terugkeeren. Ik zal den heelen winter,
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alle avonden bijna, vastzitten met eene avondschool voor jongens,
die ik toekomende week begin. 't Is een uitvloeisel van de fanfaren
waar ik 43 jongens in heb met wier harten ik kan spelen. Ik kan
mij niet gewennen aan 't gedacht dat deze boerenkinderen zouden
moeten lomp en onbeschaafd blijven en nietsweten of voelen van
hetgeen een menschelijk leven verfijnt en veredelt en schoon maakt.
Is dat ook geen heilige zaak? En al is mijn werkkring hier klein,
50 jonge zielen, dat is de moeite weerd voor een heel leven, is 't
niet? Maar ik zal u zoo veel en zoo dikwijls schrijven als ik kan,
en ik vergeet u nooit, geen enkelen dag in mijn gebed... »

Van meer schrijven kwam toch niets, integendeel.
Loxbergen, 4 December 1901.
« Mijn M.-M., ja, 't wordt toch schande, hoe ik u weinig laat
weten! Mij komt dat zoo niet voor, omdat ik waarlijk in «express»
leef tegenwoordig, zooveel en zooveelderlei bezigheden heb ik dees
leste maanden gehad, maar 't valt u bitter en ik zal dan ook mijn
uiterste best doen om u in 't vervolg ten minste alle veertien dagen
te schrijven. Och! mijne vriendschap is niet dunner geworden, dat
weet gij toch wel, zij is gedikt, Mieke, met mijn heel persoontje...
Ik roer en beweeg mij al zooveel als ik kan 's avonds met mijne
jongens en blaas mij zelfs haast in tweeen op onzen nieuwen bom~
I)ardon... Morgen ga ik naar de jaarmis van mijn liefste Moeke zaliger en wij zullen weér eens allemaal bijeen zijn rond Vake die wel
verouderd maar toch nog goed gezond -en frisch blijft. God beware
hem nog lange jaren, want Moekes verlies is nog voor langen tijd
genoeg. Nu vallen mij weer al die droefheden van over 3 jaren te
binnen. Ach, al drij jaar ! »
.

Trouw was dit echt Vlaamsch gemoed, hoe men hem
ook soms afschilderde als een vlinder natuur. Dat kwam
uit zijn fijn-proeven van alle bloemen die door de kunst
openbloeiden. In zijn laatsten brief van «11 December»,
klaagt hij over 't «droevig leven» dat hij thans moet
leiden :
« 't Is mij al bijna ondoenlijk om een artikeltje gereed te krijgen
voor D. W. of voor Durendal, laat varen van 't dichten en te
fantazeeren. Het sap verdroogt niet, maar 't wordt altijd terug gedrongen naar den stam. Als 't winter wordt hoop ik op de lente
en als de lente komt wachten mij weer andere beslommeringen. Ik
snak naar eenige vrije en losse dagen als een visch naar water...
Dezen morgen kwam een kaartje van Moeller mij een blijde ver~
rassing brengen. De Benedictijnen van Ligugé zijn te Herck-de
Stad, een vijf kwartiers van hier, Onder hen bevindt zich een zekere
Dom Besse... nu, lees het kaartje, dan weet gij er alles van en
hoe blij ik zou zijn, zoo ik met dien man in kennis en vriendschap
kon geraken, al is 't dan ook een Franschman ! ... »

De beste betrekkingen ontstonden werkelijk tusschen
het buiten pastoorke van de Kempen en den beroemden Franschen benedictijn, het type dat Paul Bourget
schilderde in zijn « Demon de Midi ». Over den Duitschen schrijver Hansjakob gaat zijn
brief voort
« ...Ik heb zijne preéken en moet ze oprecht bewonderen voor
hunne diepte, hun gloed en hunne fijnheid. Hij heeft zijn eigen beste

deel daarin uitgesproken, dunkt mij, onder de leiding zijner Moeder
de H. Kerk. Hij is een breede geest en een warme zielenbeminnaar.»

En over onze modernen :
« ...Nu moet poezij niets meer zijn als schoone woorden en prachtige vorm, «intens», kort en als juweel bewerkt! Och! en ik ben
Shakespeare aan 't lezen gevallen! Ge kunt niet gelooven welken
kluchtigen indruk mij dat maakt, als ik zoo jonge mannen hoor
propheteeren en dan Shakespeare lees... Wat drooge zweeters zijn
die moderne poeéten, ze zijn juist marionnetten met zijde kleedjes
aan en met houten beenen zonder vleesch en bloed in... Dichten?
Dat is 't zoetste dat ik nog op de wereld gekend heb. ..:►

Maar hij deed het, zoo weinig! Dan weer deze , be~
kentenis
( ...Ik vrees wel dat de studie op Stijn Streuvels nog achterwegen
zal blijven. 'k Weet niet wat het is, maar hoe meer men mij dwingt
en datums stelt, hoe minder ik werk. Ik zou willen twee jaar gerust
gelaten worden en dat men mij zei : « Cup, doe wat gij wilt en
schrijf wat u behaagt! » Dan zou het misschien komen! Ik heb zoo
dikwijls zin om iets te beginnen, en dan komt er een kaartje van
Vliebergh afgedonderd : hoe ver zit het met Stijn Streuvels? Ze
zullen mij nog willen een kritieker maken, ik die liever iedereen
gerust laat. Gezelle zaliger, heeft nooit, geloof ik, een artikel van
kritiek geschreven. Dit ware ook mijn wensch... Ik zou willen
vrij zijn, vogelvrij, d. i., vrij als de vogel in de lucht en zingen als
't mij lust en « ter kele uitmoet. » Wat vervelende brief! Ik heb al
bijna zes bladz. volgezaagd om niets te zeggen als... dat ik lui ben.
want dat gaat gij er weêr van maken, vrees ik. 't Is nochtans
zoo niet. Ik geloof alleen dat O. L. Heer het zoo wilt en dat Hij
mij later wat zoetigheid zal geven, d. i., wat laten dichten...
23 October 1924.

(Slot volgt.)
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Venetiaansche Indrukken
door JORIS EECKHOUT.
Era gia fora che volge il disio... (1)
Dante, Purg. VIII.

Den koelen Noorderling, onder lage, egaal-grijze he'dezen regen~
mei-stolp een eentonig leven leidend,
is Venetië, plots opduikend uit
zatten Zomer vooral,
het doorzonde water, een wonder, haast onwezenlijk
verschijnsel : Botticelli's Venus rijzend uit de golven...
Zoekt hij, op dien eersten, overweldigenden indruk,
uit spontaan~ opwellende ras-fierheid reageerend naar iets, dat, in eigen land, er op gelijken mocht, en
komt hij dan ook al dadelijk terecht in 't Venetiëvan-het-Noorden, in Brugge, met zijn asch~grauwe gevels verdroomende langs de donkere, koel-overschar
duwde grachten een nog van-verre-heerlijkheid--gon~
zend verleden; onmiddellijk nochtans moet hij beken
nen, dat een tochtje in 't Brugsche water waar, telkens weer, diep moet gebukt, om onder de lage bruggen heen te geraken i wel heel stemmig heeten kan
er zijn daar lieve hoeken en kanten, aldus : tusschen
van weerskanten laag-afhangende, tressige twijgen,
waarin de zonne tintel-pinkelt, het uitzicht op een mos-bekropen, afschilferend steenen boog-brugje, met op
den achtergrond, der stede vergrijsde 'torenstaatsie maar, ten slotte niets gemeen heeft met hat haast~
ruischloos verglijden onder peilloos-diepen, blauwen,
zon-doorglansden hemel-koepel, in slanke gondel, over
't groene water, langsheen een dubbele rij bewoonde
paleizen, die 't uitzicht dragen, der uitbundigste Ooster~
sche weelde... (Wie ze van binnen bezocht, weet, dat
de schijn hier niet bedriegt,
« 't is al zoo van buiten, 't is al zoo van bin. »)
Het duurt dan ook een tijd lang, eer de Noorderling
op dreef geraakt, in die atmosfeer der sprookjes-litte-ratuur van duizend-en-één--nachten. 't Is hem alles zoo
nieuw en zoo rijk en zoo verscheiden in zijn rijkdom!

(1) Het was reeds het uur, dat van heimwee bevangt...
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van al de verschillende stijlen, die hier, zes eeuwen lang,
hun triomf uitvierden!
En waar hij dan even zijn gondel hoe kon Mad.
de Staël, in haar « Corinne » er bij denken aan een
lijkkist ! verlaat, om door een kronkeling van nauwe
straatjes op de St-Mancusplaats aan te landen, wat een
verrassing voor die unieke, vijf '-koepelige basiliek :
één schittering van marmer en goud, met nergens iets
plomps, iets zwaars... maar alles doorzichtig, ijl, fijn
kantwerk... En van binnen : Aya Sofia in 't klein,
maar niet min weelderig!. . . « Caverne d'or et de pourr
pre », schreef Th.. Gautier. Leeft niet heel de weelde
van 't oude Byzantië weer op, in dien grootschen, siersel-zwaren zwaai van edele lijnen?
En marmer, wit, rood, donker-bruin, groen... en mazaïeken, goud en blauw, groen en rood... en al die kleu
ren vervloeiend in volkomen harmonie. (Want niets
trekt min op een expressionistisch schilderij, dan een
kerkwand of ~gewelf uit Italië.)
De Noorderling staat en bewondert... maar nog liggen al de bronnen der bewondering niet opengewoeld...
Onder die sombere gewelven, heeft hem de adem Gods
nog niet aangeblazen. Het bleef er schemerig-koel. Daar
preludeert het orgel... hij voelt zijn knieën knikken... en
zakt neer op een bank in het koor... Dit is de stem, die,
van al dat schoone hier, den zin verklaart en de hoor
gere bediedenis aangeeft... want « haec est domus Do~
mini ». . . dit is het huis van den troostenden Vader, dat
van verre, het dolende kind oproept, gelijk een licht in
den donkeren nacht... dit is het huis, waar 't arm
menschenhart, de milde charitate geschiedt van troost,
die niet is van ijdele woorden alleen... dit is het huis,
dat men verlaat gesterkt en gestaald voor verre en
duistere wegen veel... Nog steeds ruischt voort de
zoete muziek... aarzel~vroom, lijk de stem van 't jonge
meisje, dat argeloos bekent, wie ze 't meest bemint...
daar zwelt plots de toon... de zilverig--blanke kinderstem
groeit tot een machtig-golvend mannen-koor... 't klotst
dichter aan... 't breekt alle dijken door... één wijdsche
zee is de wereld thans... de heemlen ruischen mee... de
kerk schiet meteen vol klaterende beken zonnelicht...
vol tranen staan de oogen, die 't heelal met duizend regenbogen omkransen... Gevoeld heeft het hart, dat God
hier is en, schamelste ding, midden dien weergaloozen
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Oosterschen luister, het innigst en diepst zijn heerlijkheid begrepen en beleden...
Stilaan loopt de spijszaal leeg en geraken op het ter.ras aan 't water,alle plaatsen bezet. Groot.-steedsch gedoe en pronkerige praal-uitstalling... ijdele juweel-schittering aan vingers en halzen... Nergens meer dan
hier : « odi profanum vulgus et arceo ». . . naar mijn
ruischlooze kamer, hoog boven dit kleinzielig gemopper,
met alleen het uitzicht op het donkerend water... Even
diep-blauw is thans de lucht en het water en beide
inéén-gevloeid verinnigt de sereenheid der wijdopen
gebloeide maan. Venetië nu : een blank-lichtend sprookje, op~getooverd ergens in 't azuur, heel hoog, tusschen
hemel en aarde...
Maar ook deze illusie duurt niet langer dan alle andere op de wereld... Langs ongeziene, misschien gou-den? ketens, is de kant-ijle sprookjes-stad gedaald tot
op de aarde... en 't is nu weer Venetië, de wondere,
weliswaar, maar toch inenschenbewoonde stad...
En daar spookt de geschiedenis op; grimmig, omdat men voor zooveel schoonheid, menschen en tijden
dreigde te verwaarloozen en te vergeten. Waar zijn
de dagen van weleer, toen het hier, van Oost en West,
de drukst-bezochte markt mocht heeten ?
Hoe groeide uit dien materieelen welstand, zooals
altijd onder menschen, te zwak om zooveel weelde, edel
te dragen, de zucht naar macht en schatten-opeen~
stapeling : kiemen van verdelging en dood! Beweerde
niet reeds Solon : « te hooge weelde baart zonde, en de
zonde baart den dood ? »
Overrompelde Enrico Dandolo zelfs Konstantinopel
niet? En werd hij juist daarom niet geheeten : den
groote?
Hoe moet het gekletterd hebben van krijgsrumoer...
en 't water geschuimd en gebruist, onder het vlegel-vlugge geplets van duizenden nijdige riemen!...
De wanden van 't «Palazzo Ducale» getuigen luid
en heerlijk, onder 't penseel van Tintoretto en Paolo
Veronese, voor den luister van « 't wijdgeducht gemeenebest » ...
Maar naast die van goud en bonte kleurenvracht
schitterende zalen geen menschelijke grootheid zonder schaduwzijde! diep en duister : kerkers. Al over
de beruchte « Ponto dei Sospiri » kwamen de samenzweerders een laatste maal te staan, tegenover hun
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rechters
voor kort allicht, nog huns gelijken, soms
hun onderhoorigen zelfs.
Op slag van middernacht, in 't geniep , vloeide hun
bloed... Geen mensch, die verklappen zou waar die
rood-besmeurde vleeschklomp een kuil vond... en wat
haastige aarde om de schande te dempen... Of ver~
zwolg de zee misschien loodzwaren zak en des te lich-ter geheim?
Hier donkert voort het lage hok, waar Marino Pahen, in 1355, den tijd gegund werd, te overwegen, hoe
alle grootheid plots kantelen kan tot uiterste, schuldbeladen verlatenheid en verachting. Was hij geen doge?
Maar waarom ook voedde hij 't onuitvoerbaar plan
wie of wat immers was ooit tegen 't goud bestand?
den invloed der geld~aristocratie te keer te gaan, ten
bate van democratisch-gezinden?
.
Het hoofd, dat zulke utopie verzon, werd den patriciërs op zon-vergulden schotel aangeboden!
Eugene DelaLord Byron, die in de litteratuur
croix deed hetzelfde in de schilderkunst Marino's
naam vereeuwigde, heeft, vooraleer zijn diep-aangrijpend drama te schrijven, een langen nacht, mediteerend
in deze kille cel overgebracht. Bij zoo een extra-opzet
passen, vast, stalen zenuwen; wie durfde 't aan te
beweren, dat juist den romantiekers geen bloed maar
wel water in de aderen vloeide?
« Grandeur et décadence ». . . is de korte inhoud
der geschiedenis van Rome, en overigens van alle an^dere rijken der wereld... Hoe zou Venetië zijn lot ontduiken?. . . In de vijftiende eeuw steeg zijn glorie „ten
zenith; toen sprak het « tot de volkren, het hoofd fier
daarvan weten Genua, Verona, Brescia
opgeheven »
en tal andere steden meê te spreken! maar 't hoofd
zonk weldra diep ter borst en zwijgen zou die beve~
lensreede mond, onder altijd harder-knellende, Turk~
sche, knokige hand...
De tijd van zelf-bestuur was uit; Frankrijk en
Oostenrijk zouden achtereenvolgens de regeeringszorg
ter harte nemen; geen deed het sinds 1866 milder dan
Italië.
Over de Oostenrijkers zijn de Venetianen nog altijd
kwalijk te spreken...
Pas is de wereld~oorlog achter den rug en vergeten
is nog niet de bommen-regen, die, bijna dagelijks Ve-netië's water hoog-op spatten deed... 't Staat intus
'
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geweest, het bestond eenvoudig niet meer!
Een brandbom viel, in 1916, vlak voor St~Marcus...
(ze ontplofte gelukkig niet) . 't Staat in 't plaveisel der
« piazza » gebeiteld... Een andere vergruizelde het
prachtig met fresco's verluchte gewelf der Discalsen.kerk... Ware de goede faam van den Oostenrijker een
mooi gelaat, 't droeg lang nog de kanker-wratten van
Italië's afkeer. Maar kanker blijkt onheelbaar, en on~
geneesbaar is niet de felste volkeren-haat... vereenigd
belang is de balsem, die alle wonden toe zalft!...
Menschen zijn immers menschen, en de geschiedenis
blijft het ontmoedigend relaas van hun kleinheid...
Wat zou ik verder nog gedenken uit Venetië's groot
verleden?... Daar wenkt me, uit tijden, die 'k zelf nog
beleefde, een figuur, welke alles hier omschept tot een
« beata pacis visio... » en heel de luchtkoepel wordt
meteen van sneeuwwit zilver... warm vonkend in den
weerschijn van 't gouden plaveisel, zoo 't water allen~
thenen thans geworden is... Alles is plots vervuld met
de ongeziene aanwezigheid van den heiligen Paus, Pius
X, die hier, voor 21 jaar, patriark was... Hem, den vredige, doodde de oorlog... Hij leefde hier in allen eenvoud des ' harten; niets uitwendige deed in hem den
kardinaal herkennen; zwarte toog immer, hoed zonder
kwispel... Een eigen, rijk met gouden siersels omkronkelde gondel hield hij er niet op na... 'k Heb dezen
morgen de trap gezien, waarlangs hij van uit zijn paleis
naar St-Marcus kwam, en den troon, waarop hij, nede
rig-groot, te zetelen plag en 't altaar, waar die heilige
mis las... (een dame lei er enkele witte rozen te geuren.)
... Dit is nu geworden de geest van Venetië, de ziel
van heel dees' wondere stad... 't eenige, dat hier wezenlijk leeft... en heel de atmosfeer vervult met rozengeur. . . (de vele klokken hebben de luchten vol rozen,
witte en roode, gegoten) ... hier woonde een heilige...
want Venetië, en al zijn schoonheid en roem, zal eens
vergaan; vergeten zijn dan al de grooten, die er leefden. . . gezwegen wordt dan over Rousseau, Goethe,
Byron, George Sand en de Musset en hoeveel anderen
nog, die er vertoefden, over Wagner, die er stierf...
Gestorben, verdorben! ...
Het wordt een vreemde, innig-roerende gewaarwording te leven, waar een heilige leefde of liever eeuwig
voort blijft leven, te ademen in zijn onzichtbare en toch
aller-wezenlijkste en alles doordringende aanwezigheid
te rusten in zijn goeden vader-blik en de zegenende
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Het is hier plots zoo plechtig-stil geworden. Waar
ligt 't Venetië der menschen ---- nu ik hier, van uit mijn
venster, stare, bedwelmd door zooveel heerlijkheid, op
een hoekje van 't hemelsch Jerusalem... « beata pacis
visio »...
Maar... daar rukt me plots een mensche-stem, uit
mijn zalige beschouwing... ach, ja, 'k vertoeve nog ter
menschen-stede... Ginder langs de kaaien en op 't «car
nale» zelf, in gondels, zijn, bij honderden, menschen
aan 't luisteren naar inensclien-niuziek en zang, vn
op een fakkel-getooide, grootere gondel opklinkend.
Alsof ik er naast ware, dringt die stem tot mij door,
klaar, gedragen op 't helmende water... ('t water, dat
nooit eigen geheimen verpraat, verbabbelt des te luider al wat het langs eigen banen opvangt. ....t
't Is de
stem van een vrouw, rijk~sonoor, vol en helder... mach~
tig! 'k Heb zelden mooier geluid vernomen!... Maar, wat
ze zingt, die vrouw, klinkt me zoo klein--menschelijkr
banaal... Waar de zang in een duo uitdeint, lijkt hij
me haast potsierlijk... flauwe sentimentaliteitjes... liefdewoorden op lippen van menschen, die niet eens weten wat liefde is... en toch maar beloven... en weten,
dat ze liegen. Klinkt daar niet het dolle « Nina, Nina,
comme ce flot~là, l'amour s'en vient, l'amour s'en va,
comme ce flot-là...» Ach, armen, die in zulk overkeet-lijk droom~decor, met zulke povere spijs te paaien zijt!..
Zal ik mijn venster sluiten op -den nacht, die al donkerder wordt, zij het ook niet koeler? Maar daar
galmt opnieuw de stem van die vrouw... in aarzelenden
deemoed rijst ze... schroomvolle bede om de gunst van
een blik, al verlangt ze zoo vurig naar een woord...
werd dat woord gesproken en bleek het haar oprecht?..
Hoe zwelt plots haar zang tot een belijdenis van de
teederste liefde... Of zag ze, misschien omwaren, in de
oogen van de beminde, het lage vlamken van den twij~
fel-spot?
Haar bede wordt een smachten van alles-opofferende
liefde... o d'edele melodie... Niets telt meer, in heerlijk~
zelfvergeten, dan het heil van den beminde... ja, dien
wil ze, moet ze, zal ze gelukkig maken! Liefde, die niet
meer afrekent met zichzelf, die alle eigen~belang verstikt, die boordevol te gieten zoekt, uit de overvolheid
van eigen hart, het hart van den beminde... liefde, die
leeft van geven... die voor zich niets wenscht over te
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zich arm heeft gedeeld...
... Maar die liefde werd niet begrepen. . . en 't goud
der liefde te licht bevonden allicht, naast het zware metaal. . . Hoor ze nu klagen... in lage tonen... lang en
egaal.-smartelijk... haar hart is gewond... en traag leken
de zware bloed-tarnen, drop na drop... al maar weer...
al maar door...
't Is de smart~foltering, die Chopin uitkreunde o
die troostelooze bas bij aanvang en finale! in zijn
« Valse triste »...
't Is minnen nog, 't is smeekend zelfs... 't is weer hopen, 't is weer treuren; 't is beloven en verbeiden; 't is
betrouwen en weer smachten... tot plots de loome ryth
mus van de moe-deinende klacht uiteenspat tot een
scherp-rauwe gil van opperste vertwijfeling... gruwzaam... een bedrogen hart, dat breekt..,. ,
Ik ril er bij, — en hoor 't idiote hand-geklap der toehoorders langs de kaaien en, in gondels, op 't canale...
...Als uit een andere wereld, zilverig, twaalf slagen...
Middernacht...
Nog sta ik hier...
Hoe zou ik ook mijn venster sluiten op die blauwe
oneindigheid?...
Al het schoone, dat zich voor mijn blik verdrong,
dees' laatste dagen, gaat weer in bonten stoet langs mij
voorbij,...
Italië bezoeken... wiens droom was het niet?... Et in
Arcadia ego!. . . Wat een weelde werd er vermoed...
Wat al schatten zouden daar ontdekt!... En de verwachting werd niet teleurgesteld; de werkelijkheid
gaat immers alle verbeelding te boven; alleen, wie dat
alles hier zag, kanbegrijpen het uitbundig enthusiasr
me, waarmede kunstenaars uit alle tijden, van dit land
spreken...
Van 's morgens tot 's avonds: overal een zwelgen in
't zuiverste genot voor oogen, geest en hart... Zie hier
maar even, in dit park, het trippelend dansen var, die
meisjes... Wist ge wel, wat gratievolle bewegingen zijn?
Hier ziet ge 't met eigen oogen aan... en wat mooie
kinderen, wat heerlijke typen; matte teint, donkere ha~
ren, vonkende oogen!
Geen wonder, dat de schilders hier zoo'n ideaal~
mooie kopjes teekenden (en 'k denke onmiddellijk aan
't Kindeke Jezus, in Raffaello's Madonna detta del Carr

dellina uit de Uf£ize~galerij
heerlijker bestaat er niet;
in die oogskens ziet ge den heelen hemel glansen!)
Ja, die schilderijen... met duizenden, en alle, werken
van eersten rang... en de prachtigste doeken duiken
weer voor u op. Alleen maar om de Madonna's van
Botticelli, Fra Angelico, Raffaello, del Sarto, Fra Lip~
pi, Ferugino, Murillo, Corregio, en hoeveel anderen
nog, zoudt ge u de verre reis getroosten! En naast die
musea, de kathedralen, van binnen en van buiten
overal marmer... de witte «Duomo» van Milano... van
onder tot boven is geen hoekje of kantje te ontwaren,
dat niet door 's kunstenaars beitel werd uitgediept.
Het dak is een zacht-glooiend tulpenveld, waar, van
park tot park, tusschen 't rilde kolonnetjes~gestruik in,
f ijnrgeblae^rde ranken slieren.
Ware de toren een opgesteven Venetiaansch kantwerk, hij zou niet ijler, niet lichter afteekenen op de
lucht !
Binnen : een woud van pijlers en... als in een woud.
hoog~ en dicht-gestamd, is 't er donker... met ginder
diep, de brand der gloeiende ramen: het brandende
braambosch, eeuwig thans brandend om Gods eeuwige
aanwezigheid...
Hoe ijdel, daarnaast, de trots van Milano's « Campo

santo »... daar werden, tot in hun graf, de dooden gesard door de praalzucht der levenden, want haast uitsluitend wordt er deze gevierd en dan nog meestal ten
koste van de kunst, die ook hier lijk overal, waar
ze aan gouden banden ligt alweer de asschepoetster
spelen moest!... Hier bidden de levenden niet voor de
dooden... maar denken veeleer, dat de woonsteé van
hun dooden --- en 't wordt ook eens de hunne! :
weelde-vertoon deze van den gebuur overtreft... (Ik
liet me gezeggen, dat het praalgraf van een oorlogs~
rijke anderhalf millioen lire had gekost!)
... Firenze! Firenze! ... 0 wie over U, van op Fie~
sole's hoogte, zag nederzijgen de dralende schemering
ruischlooze regen van rozerblaarkens! en u lan j
bestaarde en liefdevol, voelt plots zijn hart bevangen
door medelijden met dien Groote, die daarboven leefde, en u zoo hartstochtelijk liefhad, o Firenze! F'renze! en dien ge, onmeedoogend uitstiet met den
doem, als banneling eeuwig te zwerven... verre van
u, de trappen van vreemde paleizen, moe-gedoold, te
betreden, aan te zitten aan andermans, hoe rijk ook be~
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Dante! 'k heb het huis, waar uw wieg stond, bezocht,
in nauwe steeg
in den gevel staat gebeiteld
« Io ufi naco e cresciuto,
Sovra il bel fiume d'Arno alla gran villa (1) »
niet verre van de « Piazza della Signoria », waar in
1498, Savonarolla's dadige durf om 't hoog-oplaaiend
zedenbederf van zijn tijd te blusschen, in den smook
van een brandstapel stikte...
Firenze... ook uw blazoen is met bloed bespat! Maar
'k wil thans alleen, dankend, uw schoonheid geden
ken .. ze straalt den bezoeker te allen kante tegen! In
volle straat grijpt ze hem aan... Te onzent, zou men,
schatten van beeldhouwkunst als daar ten toon gesteld
staan, in de voor wind en regen open « Loggia dei
Lanzi », zorgvuldig opsluiten in het « sancta sanctow
rum » van veilige musea... hier rijst alles in 't volle
zonnelicht... de pleinen en straten wemelen van goden
en heiligen~beelden... alle gewrochten van de grootste
meesters... (God! is 't wonder, dat die menschen hier,
met een eeuwenoude klassieke kultuur in 't bloed, nog
altijd voort te allen kant omgeven door de heerlijkste
kunstgewrochten, en overschaterd door de zon, die alles
goednaakt -- is 't wonder, dat ze geboren~kunstenaars
blijken!)
En dan, het « Palazzo Vecchio » zelf, het stoere slot
uit het begin der veertiende eeuw; de kathedraal «di St
Maria del Fiore », één reusachtig mozaïek van wit
groen en rozig marmer... met daarnaast die hooge,
slanke, gothische « campanile », de schoonste uit gansch
Italië.
( Men moest dien toren. zei Keizer Karel, in een f lu~
weelen schijn opbergen.) En rechtover het « Battisr
tero », reeds door Dante geroemd met zijn drie
bronzen poorten, prachtstukken van snij-werk - wat
een perspectief leeft er in! Nergens ter wereld is
de weerga er van te vinden!. . . en nog... en nog... enS.
Lorenzo, zoo armpieterig van buiten, zoo majestatischweelderijk van binnen- zie maar even naar 't gouden
gewelf! In de nieuwe sakristij prijkt het mausoleum dec
Medici door Michel--Angelo met den bekenden « Pen~
maar 't bizonderste wacht nog op u... de achtsiero »
hier betrouwt ge
kantige « Capella dei Principi »
-

(1) Ik ben geboren en opgegroeid aan den schoonen Arno-stroom
in de groote stad.
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niet langer uw eigen oogen... is 't mogelijk : zoo 'gil
grootsch ;', bonte pracht van allerhande, ineengewerkte,
letterlijk dooreengeweven marmer- vlakken, van aan 't

mozaïeken plaveisel tot boven in den wijd schen, verg
gulden koepel, jubelend van zon, overal weerkaatst
door de spiegelgladde en- heldere wanden en de duizen~
den edelgesteenten, die, groot als oogen, hun weelde
uitvonken! ...
Die schittering overrompelt ; men duizelt er bij...
zonnedronken.
Niet zoo rijk-versierd zijn, in S. Croce, de praalgraven van veel grootera naar den geest... hier wordt her~
dacht Michel-Angelo, Dante, Alfieri, Machiavelli, Galir
leo, Cherubini, Verdi. een enkele, straks-uitgetreden
steen in 't plaveisel, herinnert aan Ugo Foscolo...
Sic Arantit... en 'k denk aan de fresco's in St Marco,
van den. vromen Fra Angelico, die niet schilderde dan
na gebeden te hebben en zijn Madonna's nooit dan
geknield! Heeft deze niet het beste deel gekozen? Hier
beneden leven. niet den blik 21tijd gericht op 't eeuwige
van hierboven.... al verder gaan en vergaan, zinnen op
't onvergankelijke!
En wij dan, kinderen van dezen wildverwarden, na~
oorlogschen tijd, met ons verscheurd gemoed, hoe staan
we voor ons-zelf, hoe staan we voor onze eeuwigheid ?

- Hoe sta ik voor me-zelf ?... 'k mag het mij wel
afvragen, hier, te Venetië, midden in den nacht, alleen...
nu 'k overschouwde de grootste kunstschatten der wereld en genoot zooals nog nooit tot hiertoe?...
Hoe sta ik voor me-zelf?
Ach, zelfs nu, ja, juist nu, na does' dagen van oniiitsprekelijke, weergalooze weelde... juist nu... rijst me
ten mond de moede vraag : is 't dan feitelijk nog maar
dak ?... is dat alles ?... heeft de ziel van het scheppend
genie maar zooveel gekund ? ... is ten slotte het werk
van menschen zoo nietig, dat het onmachtig blijkt, mijn
ziele boordevol geneugten te gieten, mij volkomen te
bevredigen ?... en 't wordt me wrang te moede !... Sta
ik hier dan voor Italië's serenen zomernacht-hemel, als
een ontgoochelde ?...
Ontgoocheld ?... Ja ! Wie, die 't leven onderging, is
geen ontgoochelde, hoe gul hem ook natuur en kunst.
haar edelste gaven schonken ?... Maar een hopelooze,
een wanhopige?... Neen... nooit... 'k weet, dat mijn
ziel toch eens ten volle wordt verzadigd en rusten zal
in kommerloozen peis en niets meer zal verlangen dan
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denken!. . . en 'k hoor 'k heb het nooit zoo duidelijk
vernomen, dan hier, midden de nachtstilte, in 't vreemde
land -- den hunkerenden kreet van mijn uitgehongerd
ziel, naar 't oneindige, naar 't eeuwige, naar U. o
God!...
September 1924.

VERZEN
door Clemens Van der Straeten.
HOE RUSTIG
Hoe rustig ligt nu in de gele zon
de mijmerende gevel van 't kasteel, en
hoe zacht de late Octoberrozen streelen
balustergoud en marmer van 't balkon!
In blanke bekken klatert eene bron.
De wijngerd hult de arkaden der priëelen,
en eeuwig veil, pilaster en perron:
een paradijs van Breughel den Fluweelen.
De vijver, in het lommer der platanen,
laat, op zijn effen vlak van blauw en groen,
de trage blankheid zweven van twee zwanen.
En ginds, voorbij het roode paviljoen,
heerscht heimnisvolle en donkere wonderweelde,
alsof hier Ruysdael de achtergrond penseelde.
HIJ WAS EEN EDELMAN
Aan Ridder E. de L.-zaliger.
Hij was een edelman, en zijn blazoen
droeg in het gouden veld drie roode rozen,
rood als robijns en fonkelende turkoozen,
boven drie eikels van sinnopelgroen.
Van zilver was zijn kenspreuk: : Trouw en koen ! »
De baan, die hij als ridder had gekozen,
had hem aan Dante's hand, door 't rijk des boozen,
naar 't licht geleid van 't hemelsch visioen.
Wij hebben hem ter aard zien nederzijgen,
eer hij de steile toppen kon bestijgen,
waar zich -- dat wist hij -- 't Paradijs bevond.
Nog lagen schild en zwaard aan zijne zijde.
Eilaas, gekloven was de helm, en wijde,
in 't bloedig voorhoofd gaapte zijne wond...
1924.
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Eenige kenmerken der Nederlandsche taal
door Hoogleeraar Jozef Mansion.
Het Nederlandsch in Holland en België, het Neder
duitsch in Noord-Duischland, het Hoogduitsch in het
Centrum en in het Zuiden van het Duitsche Rijk met
de belendende deden van Oostenrijk en Zwitserland,
zijn drie duidelijk gescheiden talen. Nochtans bestaat
tusschen alle drie eene merkwaardige en niet te loochenen overeenkomst Niet alleen omdat alle drie Ger maansch en bepaaldelijk West-Germaansch zijn. Het
Engelsch en het Friesch zijn eveneens West-Gerrnaansch ; maar de twee laatste talen, vertoonen reeds
in den oudsten vorm die er van bekend is, een duidelijk
afwijkend karakter, terwijl de drie bovengenoemde taleri van oudsher sterk op malkander gelijken. Een
paar versjes, laatst ontdekt in eene Duitsche bibliotheek

en dagteekenende van de Xe eeuw, werden eerst voor
Hoogduitsch, later voor Oudsaksisch ( Oud-Nederduitsch ) aangezien ; waren ze ten onzent gevonden, ze
zouden even goed voor Oud-Nederlandsch hebben
kunnen doorgaan ( 1 ) . Dit is een teeken onder vele
andere, van de eenheid van de drie talen die men bij
gebrek aan een beteren naam, continentaal ---• Westçjermaansch -- kan noemen. Tusschen de Oostzee en
de Alpen, tusschen de Noordere en de Slavische grens
aan het Oosten bestaan er wei groote dialectische verscheidenheden. Maar op geen enkel punt bestaat eene
kloof te vergelijken met die tusschen Deensch en Ne
derduitsch of tusschen Nederlandsch en Engelsch.
Over de oorzaak dezer eenheid kan ik niet langer
uitweiden; die oorzaak ligt overigens zoo diep in 't verleden, dat geen staatkundige of andere eenheidsbeweging in historischen tijd er voor aansprakelijk kan gemaakt worden. Maar een feit is het, en dit is een
eerste kenmerk van het Nederlandsch. Het behoorde
vroeger tot het groote complex der continentaal-West( 1 ) Crist warth giv,rund,
tho warth he hel çji ok gi,setad
that bluod forstuod,
so duo thu biuod. (Chrisius vrd gewond, dan werd hij
goed en gezond; het bloed stond stil, zoo doe ook. gij
Soort van tooverspraak tegen bloeding.)
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germaansche tongvallen ; het heeft zich sedert dien
daarvan niet losgemaakt. In dezen zin heeft het zich
uiterst conservatief betoond. Het ontwikkelingstempo
is voor de eene taal ietwat sneller geweest dan voor de

andere ; maar over 't algemeen hebben ze gelijken trek
onder elkander gehouden. In de middeleeuwen draagt
het Nederlandsch een vooruitstrevender karakter ; de
uitgangen slijten sneller af ; de buigingsvormen geraken
vroeger in onbruik. Men heeft toen ook een merke~
lijken invloed van het Nederlandsch op het Nederduitsch, minder op het Hoogduitsch. In later eeuwen
is dat andersom. Groote veranderingen vertoont het
Nederlandsch sedert de XVe-XVIe eeuw niet meer ;
het Nederduitsch verliest zijn plaats als cultuur- en
schrijftaal ; het Hoogduitsch wint meer en meer ' aan
invloed en gezag en begint in meer of mindere mate
de naburige talen te « germaniseeren ». Maar over
't algemeen is het slotresultat nagenoeg hetzelfde. Een
Nederlandsche zin laat zich letterlijk in het Duitsch
omzetten of omgekeerd doet men dezelfde proef ne:^
ming met het Engelsch of met eene andere , Germaansche taal, dan merkt men dadelijk dat de afstand veel
grooter is geworden.
Het Nederlandsch is dus conservatief; het is conti~
nentaal~West-germaansch.Ziedaar een eerste, negatieve
trek van onze taal. Eene natuurlijke vraag is dan
hoe heeft het zich aan de opslorpingskracht van het
Hoogduitsch kunnen onttrekken ? Het Nederduitsch is
voor het Hoogduitsch bezweken : in Hamburg, in Bremen, in Hannover en Berlijn heerscht nog in de neder
rigste lagen van de bevolking het Plat-Duitsch, d. w. z.
verschillende Nederduitsche volksdialecten. Maar de
school, de kansel, de hoogere standen, kennen sedert
eeuwen slechts Hoogduitsch . Hoe heeft het Nederduitsch zich als afzonderlijke taal kunnen staandehouden, waar Neder~Duitschland zulks niet vermocht?
Als eerste antwoord hierop zullen wij ons afvragen
of de vraag wel gewettigd is. Is het merkwaardig da*
het Nederduitsch aan het Duitsch heeft kunnen weerstaan of omgekeerd dat het Nederduitsch dat niet heeft
kunnen doen? En dit laatste is naar mijn oordeel het
ware standpunt. Verbazend mag de vlucht heeten die
sedert de XVIe eeuw het Hoogduitsch genomen heeft,
vooral als men bedenkt wat het uitgangspunt was. Omstreeks 1598 was het Duitsch alles behalve een. Een
tijdgenoot onderscheidt zes verschillende talen die hij
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Duitsch noemt en die zijn het Vlaamsch of Brabantsch,
het Saksisch of Nederduitsch, het Keulsch of Guliksch,
het Middelduitsch (centraal Duitschland) , het Zuidduitsch en het Zwitsersch. De drie laatste vat hij samen
onder den naam « hoch teutsch », hoewel hij ze als
duidelijk verschillend herkent. Want hij houdt zich alleen aan de geschreven en gedrukte taal. Voor nauwe
lijks drie honderd jaar, drukte men dus te Keulen eene
taal die voor een Freiburger geen Hoogduitsch was,
evenmin als Nederlandsch of Nederduitsch. En het
Duitsch dat voor hem wel als Hoogduitsch gold is nog,
zelfs als schrijftaal in het Centrum, in het Zuiden, in
de Zwitsersche gewesten zeer verschillend. Hieruit kan
men opmaken hoe groot de verandering is sedert den
tijd van Sebastian Halber. Nu schrijft en drukt men te
Keulen Hoogduitsch, geen Keulensch; ook spreekt men
dat aldaar, vooral in den burgerstand. Hetzelfde geldt
van Hamburg, van Munchen, van Leipzig. Eenheid
overal in plaats van de vroegere verdeeldheid. Deze
heeft wel sporen achtergelaten maar, gezien de groote
versnippering die vroeger heerschte ,staat men voor de
verkregen eenheid al is die nog betrekkelijk, eigenlijk
verstomd. Wat in - de drie eeuwen geschied is, is werkelijk een wonder.
Zullen we ons dan gaan afvragen waarom het
wonder niet nog grooter is, waarom het Hoogduitsch
bij deze verbazingwekkende veroveringen niet nog
nieuwe gebieden gevoegd heeft? Ik geloof niet dat zulks
gegrond is. Het uitstralingsvermogen van het Hoogduitsch is buitengewoon geweest, ja; maar het heeft ook
grenzen gehad en dit zal ons niet verwonderen.
Eene andere beschouwing van gewicht is deze : Het
Nederlandsch is vooral de taal van Vlaanderen en Holland. In de middeleeuwen is het in de eerste plaats de
taal van het machtige Vlaanderen; in den nieuwen tijd
is het voor Noord-Nederland de taal van Holland en
deze heeft ook voorbij de grens een overwegenden invloed gehad. Op den huidigen dag zijn van vier millioen Nederlandsch-sprekende Belgen twee millioen inwoners van Oost~ en West-Vlaanderen. In vroeger
eeuwen toen Ieperen, Brugge en Gent groote en aanzienlijke steden waren, toen nietige dorpen van heden
als Lombaertzijde, Lisseweghe, Damme en andere, trotr
sche steden waren, moest Vlaanderen eveneens, wat
de bevolking betrof een kolossalen voorsprong bezitten
Antwerpen was lang kleiner dan Gent, Leuven en Brus-
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sel zeker niet aanzienlijker dan Brugge en Ieperen. En
wat macht en aanzien aanging, Vlaanderen moest het
voor geen ander gouw binnen of buiten de Nederlanden onderdoen. Dat alles heeft zijn spoor in de geschre-ven taal achtergelaten .Van eenheid van schrijftaal,
zooals die nu in de meeste landen bestaat, kon er vno.
de middeleeuwen geene sprake zijn. Maar waar Vlaan-deren de meeste boeken in de wereld zond, die buiten
het graafschap veel meer gelezen werden dan in Vlaanderen geschriften van elders, dan moesten buiten
Vlaanderen ook woorden en woordvormen en zinswendingen ingang vinden, die er niet thuis hoorden. En het
duidelijkst blijkt deze toestand, waar men de sterke
Vlaamsche kleur nagaat die geschriften dragen, afkomstig uit Holland, Gelderen, of verder.
Dit is een verder kenmerk in den historischen gang
van het Nederlandsch. Het is, in zijn overgeleverde be^
standdeelen, door en door Vlaamsch. Niet ten onrechte
dus dat het nog ten onzent de Vlaamsche taal, en heette
het vroeger aldus. « Le Flamand » voor onzeZuidrbu-ren,was eertijds de algemeene naam dien ze ook op de
in Holland gebruikte taal toepasten : in de XVIIe eeuw
wisten de franskiljons van een verschil tusschen Hol~
landsch en Vlaamsch nog niets.

Het zal hier misschien verbazing wekken dat ik zoozeer op het Vlaamsch element steun en niet of minder
van het Brabantsch gewaag. Zeker moet aan het Bra^bantsch, vooral van af de XIVe eeuw eene plaats ingeruimd worden in de geschiedenis onzer taal. Schrijvers
als Ruusbroec en Boendale en andere hebben op den
ontwikkelingsgang van de Nederlandsche taal den

grootsten invloed uitgeoefend. Maar de basis waarop
zij bouwen is Vlaamsch; de taal die zij schrijven is in
menig opzicht Vlaamsch gebleven. Zelfs is door den
machtigen invloed uit het Westen het huidige dialect
in enkele bijzonderheden meer Vlaamsch dan vroeger.
Wilt ge daarvan een voorbeeld? Beschouw de taal die
Anna Bijns schrijft en die welke Bredero eene kleine
eeuw later zijn « Spaanschen Brabander » in den mond
legt. In de laatste herkent men gemakkelijk het Antr
werpsch onzer dagen. Maar een vergelijking tusschen
de twee doet den afstand tusschen schrijftraditie en
werkelijkheid duidelijk utikomen. Anna Bijns schrijft
een, weliswaar Brabantsch gekleurd, Middelneder~
landscha men sprak echter zuiver Brabantsch en be~
paaldelijk Nieuw Brabantsch. En verschilt het Brar
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bantsch van heden van dat van vroeger, dan is het o.a,
door een nog sterker inwerking van het Vlaamsch eler
ment.
Het Nederlandsch draagt ook een zeer duidelijk Hollandsch karakter. Protesten tegen eene al te ver gaande
« hollandisatie » van het algemeen Nederlandsch lieten
zoo goed Brabanders zooals Sleeckx en David alsook
West-Vlaamsche particulieren gelijk De Bo en Duclos
hooren. Hetzelfde feit constateerden zij die ijverden
voor het verspreiden van Nederlandsche boeken in
Fransch-Vlaanderen. Oudere werken, ook van Hollandsche XVIJe eeuwers vonden trek genoeg; moderne
Nederlandsche schrijvers veel min. De jongere taal was
hun te moeilijk, te vreemd, te zeer doortrokken van
Hollandsche elementen. Dat « Hollandsch » moeten we
niet verkeerd verstaan. Wij zijn geneigd voor Hollandsch te houden alles wat wij als niet -Zuid-Neder~
landsch voelen. Zekere « Hollandsche » eigenaardigheden zijn Nederduitsch uit Groningen of Limburgsch
uit Venloos het eene is nauw verwant met het Platt-D'eutsch van Noord-Duitschland, het tweede vertoont
groote overeenkomst met de Rijnlandsche dialecten.
Maar wat ik hier bedoel is de taal van Rotterdam, van
Den Haag, van Amsterdam, van het kleine centrum dat
op de staatskunde en op de taalkundige toestanden van
de vroegere Republiek zoo 'n overwegenden invloed
wist uit te oefenen.
In alle landen heerscht een contrast tusschen de kustbewoners en binnenlanders. Welnu op het Neder~
landsch taalgebied zijn het de kustbewoners die de
hoofdrol voor zich opgeeischt hebben en hun zegel op
de taalontwikkeling gedrukt, Vlaanderen in de vroeger
middeleeuwen, Holland in de XVIe en XVIIe eeuw
zijn grootheden van zulke zelfstandige macht en schit~
teren met zulk een luister dat met hen de toenmalige
Duitsche gewesten niet eens in vergelijking kunnen komen. Hoe machtig de verspreiding van het Hoogduitsch
binnen de grenzen van het tegenwoordige Duitsche gebied moge geweest zijn, toch bleef zijn uitstralingsvermogen naar buiten zeer gering.
In de XVIIIe eeuw klaagt Lelyveld dat hij geene
Hoogduitsche spraakkunst in het Nederlandsch kan
vinden; hij zoekt naar een Duitsch handboek in het
Fransch, zonder er aan te denken dat hij misschien wel
eene Duitsche grammatica in het Duitsch zou kunnen
verstaan ( 1 ) . Evenmin bemoeide zich iemand in Bel-

gië met de Hoogduitsche taal en literatuur. Het Oosten~
rijksche bewind beteekende voor ons een alles behalve
Duitschen invloed; het hof te Weenen en zijne vertegenwoordigers te Brussel waren wat men heden franskiljons van het zuiverste water zou noemen.
Onder de belangrijkste factoren die in de geschiede~
nis van het Nederlandsch hun invloed laten gevoelen,
moet den Franschen factor eene eerste plaats toegekend
worden. De invloed van het Fransch is nochtans verbazend gering, als men de omstandigheden in aanmerking neemt. Het Fransch is tweemaal in den loop der
geschiedenis, DE taal van Europa geweest, eerst met
en na de XIIIe eeuw, later gedurende de XVIIe en
XVIIIe eeuw. Geene streek was meer direct aan dien
invloed blootgesteld dan de Zuidelijke Nederlanden;
Engeland zelf was sedert 1204 van Normandië gescheir
den en hoewel aan de oppervlakte verfranscht vervolgde het den ontwikkelingsgang zijner geschiedenis in de
lijn van een steeds bewuster wordend insulair nationalisme. Vlaanderen, leen van de Fransche kroon, met
verfranschte gaven en een verfranschten adel; Brabant,
met zijn Waalsch kwartier; Luik half Waalsch en half
Dietsch maar toch Waalsch vooral; later de Burgondiërs, die wel is waar niet de bewuste verf ranschingspolitiek voerden die men hun te laste gelegd heeft, maar
die zeker toch niet anders dan een machtige steun van
den Franschen invloed kunnen geweest zijn; dat alles
moest a priori de zuiverheid en de oorspronkelijkheid
van het Nederlandsch ondermijnen en het ten slotte tot
een soort van gemengde taal, half Duitsch. half Maalsel.
herscheppen. Dat zulk een gevaar niet zuiver denkbeelr
dig is, bewijst de van Fransche woorden krielende rederijkersletterkunde en de gemeenzame omgangstaal die
men in oude brieven (o. a. ook in Holland) gebruikt
vindt. Maar de verfransching van het verleden is nooit
anders dan oppervlakkig geweest. Een forsche zwaai
in puristische richting was voldoende om ons van de
overtollige bastaard~ of schuimwoorden te bevrijden; en
de gallicianen, die op den huidigere dag een wezenlijk
gevaar voor het bestaan onzer taal uitmaken, zijn meer~
endeels van jongen datum.
Over 't algemeen heeft de Fransche taal eene heilzame werking gehad. Het Fransch proza, voor het Ita.
liaansch, voor het Spaansch, is het eerste kunstproza
van Europa geweest. Dat ondervonden nog zeer duide,

(1)Zie Prinsen+, Van Lessing tot Vosmaer, De Gids,1911, I, 463 vlg.
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lijk de Engelsche prozaschrijvers uit de XVe en XVIe
eeuw. Zelfs in Frankrijk was het lang een log, omslach~
tig en ongerieflijk uitdrukkingsmiddel en eerst in de
XVIIe eeuw kreeg het die lenigheid, die sierlijke bewer
gelijkheid die de XVIIIe eeuwers in staat stelde er een
waar speeltuig van te maken. Vergelijk nu maar een
Duitschen volzin niet met een Franschen, maar met een
Nederlandschen ; aan beide ligt dezelfde woordvoeging
ten grondslag, de woordorde is er door dezelfde reg >Ils
bepaald. Maar hoe vrijer, hoe lichter, hoe beweeglijke i
is niet de Nederlandsche zin !
In vele gevallen staat de Nederlandsche constructie
tusschen beide : zij is losgeraakt uit de dwangbuis van
den Germaanschen `.inbouw en toch volgt ze het Fran-sche model slechts van verre, zoo dat zij een vrijheid
geniet, die noch de Fransche, noch de Duitsche zin be~
zitten. Wat voor diensten het Fransch aan onze dichtkunst bewezen heeft, daarvan getuigt de Noord-Ne-derlandsche Gulden Eeuw. Waren Hooft en Vondel in
Duitschland modellen gaan zoeken, het is erg te betwij~

ielen of ze de hoogte bereikt zouden hebben die we bij
hen bewonderen. Terwijl het Oosten van Europa,
waartoe ook geheel Duitschland behoorde, buiten de
groote stroomingen der beschaving lag, voelde men in
Frankrijk den polsslag van het geestesleven van den
tijd. Spanje en Italië waren voor onze gewesten te ver,
en bleven aldus zonder directen invloed. Maar in dagelijksche voeling met Frankrijk en met de Fransch-sprekende Nederlanders ontkwamen de Dietsche gewesten
aan het gevaar der isoleering op geestelijk gebied, die
voor kleine landen en weinig verbreide talen zoo noodlottig kan worden.
Meer nog dan de navolging van den Franschen geest
was de tegenwerking van ons heilzaam. De oudste Ne~
derlandsche literatuur is een opstand tegen de overheersching der Fransche. « Wat walsch is, valsch is ! »
roept reeds Maerlant uit, weliswaar in eene geheel an~
dere beteekenis dan die welke gewoonlijk aan die
spreuk toegekend wordt. Maar het woord is waar in
meer dan een zin. Onze denkbeelden en onze manieren
van voelen worden door Fransche woorden en formules
onjuist weergegeven. Dit gevoelen wij des te knellender
heden, nu dat het samengaan op politiek terrein met
Frankrijk een welig tieren van patriotische letterkunde
heeft teweeggebracht. De Belgische vaderlandsliefde
wordt in Fransche bewoordingen uitgedrukt; eenvoudig
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heeft. Als dat lyrisme dan nog in het Nederlandsch
overgezet wordt, is het resultaat potsierlijk. Geen Vla~
ming die er een ziertje waar gevoel in kan herkennen
't is waisch, voor ons vaisch.
Welnu de drang naar waarheid, naar iets dat voor
ons een echten klank zou hebben, is de drijfveer geweest van heel onze rniddeleeuwsche litteratuur. Ons
eigen zijn, niet Franschen na apen. Die strijd, de kern
van den Vlaamschen strijd van heden, is zoo oud als de
taal zelve. En in dat opzicht kan ik het slechts een geluk noemen, dat onze taal in haar levenstrijd steeds voor
zich een tegenstrever gevonden heeft dien zij op het
eerste gezicht als tegenstrever kan herkennen. Had de
taalstrijd in de eerste plaats de grensgebieden tusschen
Nederlandsch en Nederduitsch of tusschen Limburgsch
en Hoogduitsch tot tooneel gehad, het gevaar ware
groot geweest dat de strijd op niets ging uitloopen. Het
Nederlandsch zou zich dermate gegermaniseerd hebben,
dat op een gegeven oogenblik geen Nederlandsch meer
hadde bestaan. Maar in de worsteling met den Fransoos
geoefend, door diens minachting voor al wat niet
Fransch was in zijn eigenliefde geprikkeld, heeft zich
de Vlaming zeven eeuwen geleden ten strijde aangegord. In het jaar onzes Heeren 1924 is die strijd nog

niet uitgestreden.
II.
In zijn uitspraak, behoort dat Nederlandsch tot de
minder welluidende talen. Er bestaat in dezen groot
verschil van meening. Over taalae.sthetiek valt zeer veel
te zeggen, het onderwerp is buitengewoon ingewikkeld.
Voor de meesten is de schoonste taal, die het best in
de oorden klinkt, de eigen taal. Nochtans zal men met
Logeman moeten opmerken dat zulks niet onvoorwaardelijk waar is ( 1).
Vindt de Italiaan het Duitsch hard en leelijk, de Duit
scher laat zich gemakkelijk bekoren door den rang van
den zoetgevooisden Toskaan. De Germaansche talen
is eigen een hortende rythmus, bes ande uit eene wiss
seling van geweldig gehamerde hoofds. Daarbij laat
het Duitsch nog elken beginklinker van een woord
door een «stembandklapper» voorafgegaan ( «die arme
(1) Tenris en Media, Gent 1909, blz.
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vocalen, en men zal gemakkelijk herkennen dat de Ger
maansche ' talen in muzicaal opzicht niet onder de be-voorrechte mogen gerekend worden.
Men moet nochtans niet overdrijven. De geweldige
accentuatie levert voor den versbouw en voor de muziek al de elementen van een stevigen rythmus op. Zoo
heeft men in de Germaansche talen geen last bij het
zingen met den rythmus van het spreken, daar beide
identisch zijn.
De héiboom vóór de déure staat
Zoo zoét is hij als honigraat...
In het Fransch moet men de nominale uitspraak van
de taal geweld aandoen om er den rythmus van den
zang in te brengen.
Uné f ièvré brulànte
Un jour me térrassait...
Maar over 't algemeen is het Nederlandsch, gelijk
de andere Germaansche talen, arm aan melodische
middelen. Het heeft veel geruischen (consonanten) te-genover weinige klanken (klinkers) . Het heeft niet als
als Engelsch, stemhebbende uitgangen : waar het En~
gelsch werkelijk zegt : had, dog, rib, give, freeze, zeggen wij in de overeenkomstige woorden hat, doch, rip,
geef, vries, niet stemlooze, harde slotmedeklinkers. Ook
ware het woord stemhebbend begint maken wij het
stemloos in gevallen als het volk (uitspraak het folk),
dat geeft (dat cheeft ), ik zal (ik sal). Als minder wel~
luidend worden nog gevoeld door vreemdelingen de talrijke G en CH klanken van onze taal.
Daarentegen moet wel opgemerkt worden de zacht~
heid van het Nederlandsch tegenover vele Germaan
sche zustertalen. Alleen onder deze spreekt het P, T, K
zonder aspiratie. De verharding der medeklinkers, in
het Hoogduitsch door de klankverschuiving teweeg gebracht (TS voor T, PF voor P, CH voor K; P, T, K
voor oorspronkelijke ... D), is bij ons onbekend. Niet
alleen is bij ons de S zacht aan het begin der woorden
(ZOO, ZOEN, uit vroeger SO, SOEN...) gelijk in het
Neder.- en een deel van het Hoogduitsch maar ook de
F (VADER, eng. FATHER, VUUR, eng. FIRE, d:
FEUER).
Dit wil niet zeggen dat onze taal door dichters be~
speeld niet welluidend kan blijken.
De vlaamsche tale is wonder zoet
r
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Voor die hem geweld en doet...
Wat verruwprachtig hoortooneel
Wat zielverrukkend zingestreel...
Lijk wolken wierooks, welt
Uit uw zoet wierookvat 1
En dat is ook, buiten elke dichterlijke of chauvinistische overdrijving ook volkomen waar. Zelfs ellendige
instrumenten als ze door een kunstenaar bespeeld worden, zullen goddelijke tonen weergeven. En het Neder. -landsch. hoewel niet eene dier bevoorrechte talen die
op zichzelf reeds muziek zijn, kan welluidend genoeg
zijn. Maar over 't algemeen is dat niet zoo,. Weinige
vreemdelingen zullen in onze steden stilstaan om hunne
ooren te laten streelen door de muziek van straatjong
penstaal. Zoo iets gebeurt wel in Florence, bij ons
hoogstens te Brugge, en dan nog mengt zich daarbij een
gevoel als van een oudheidskundige, die eerbiedwaarr
dige resten van het verleden zou ontdekken...
Het Nederlandsch verschilt van het Duitsch, zoowel
Hoog- als Nederduitsch, door een zeer duidelijk uitge~
sproken afkeerigheid van den « Umlaut ».
Wel heeft deze karakteristische klankwet sporen
achtergelaten : tam., temmen vertoont dezelfde verhuur
ding als du. zahm, záhmen. (Het verschil in de wijze om
de klanken voor te stellen du. 'a, ndl.e, ook waar de
e-klank van eene a afkomstig --- is zonder belang) .
Maar bij ons zijn het slechts sporen van iets dat nooit
eene zeer groote rol gespeeld heeft. In het Duitsch
daarentegen is de « Umlaut » een der voornaamste
factoren van woordafleiding en buiging en de Nederlander heeft er in het begin last mee, dat hij Holland,
maar Hollander moet leeren zeggen, Natur en natii.rlich,
laufen, er lauft, enz. De oostelijke dialecten van het Nederlandsche gaan in dat opzicht met het Duitsch mee.
Maar juist het westelijk Nederlandsch is norma geworden en het heeft zijn stempel op geheel de taal gedrukt. Eigenhandig Nederlandsch is ook het verdwijnen van de L in gevallen als oud, bout, tegenover Eng.
old, bolt; du. alt; ndl. smout- du. Sehmalz; hout du.
Holz, enz.
Het wegvallen van de D tusschen klinkers (weerweder; booien—boden, enz.) , de overgang van TH tot
D : Eng. thin, thorn, thing dun, doorn ding; eveneens brother—broeder, bathe-baden, enz.; ziedaar onder vele andere eenige kenmerken van het Dietsche te-
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zicht.
Wat de buigingsvormen betreft betoont zich onze taal
zeer conservatief als we b. v. het Engelsch beschouwen,
terwijl ze, met het Duitsch vergeleken, veel van de andere elementen verloren heeft. De verbuiging is reeds in
de middeleeuwen grootendeels uit de spreektaal geraakt;
de vervoeging daarentegen is zonder zeer groote veran-d.eringen behouden gebleven. Wel is waar blijft de
schrijftaal aan zekere , vormen van verbuiging vasthouden, maar die zijn met macht van grammatica en tucht-roede ingescheept en behooren niet meer tot het levend:
taalgevoel. Het verschil met het Engelsch is daardoor
kleiner dan het schijnt. We moeten wel opmerken dat
waar de Engelschman « give » schrijft en « giv » uitspreekt, wij « geven » schrijven maar meest « geve »
zeggen. Talrijke werkwoorden die wij nog sterk maken
zijn in het Engelsch zwak (to help, to climb, to sleep,
to langh, to like, enz.)
III.
In den woordenschat der meeste nieuwere talen nloe
ten we zeer duidelijk het eigen goed van het internationaal Europeesch element onderscheiden. Het eigen goed
van het Engelsch is deels Angelsaksisch en deel Scandinavisch, Germaansche woorden als belt, to cast, husband, mind, take, enz., zijn voor een Nederlander volkomen vreemd daar ze in zijn taal geen equivalent bezitten,
terwijl hij bread, flesch, bone, think, let, mow, dadelijk
met brood, vleesch, been, danken, laten, maaien, enz. in
verband brengt. Deze laatste zijn de Angelsaksische
woorden, terwijl de eerste tot de Scandinavische laag
behooren, welke in Engeland door de langdurige Deen~
sche heerschappij in het Noorden en in het Oosten van
het eiland ingevoerd werden. Dit is o. a. eene van de
redenen waarvoor een Nederlander zich beter tehuis
voelt in het Duitsch dan in het Engelsch. Het Hoog~
duitsch heeft natuurlijk wel ook vele eigen woorden,
maar de meeste gangbare termen van den dagelijkschen
omgang zijn in ruime mate dezelfde in beide talen.
Waar het Engelsch het meest afwijkt, dat is in het
getal Fransche en Latijnsche woorden. Deze echter
zijn meest internationale, Europeesche woorden. Onze
huidige beschaving gaat, veel meer misschien dan wij
denken, tot die der middeleeuwen terug, en deze op hare

-y

-- 49
beurt steunt op de Grieksch-Latijnsche wereld, maar
vooral op de Latijnsche. Vandaar dat al de begrippen
die de beschaving aan onze barbaarsche voorouders bijgebracht heeft, eerst een Latijnsch kleed gedragen hebben. Zoo de kerkelijke woorden, dieder philosophische
en theologische beweging van de middelleeuwen, de wetenschap en kunst, alles is op enkele uitzonderingen na
on-Germaansch in zijn naam, zoo niet in zijne wording.
Zelfs waar Germanen het hunne bijdroegen tot het
groote werk der beschaving toch bedienden zij zich van
de internationale taal. Voor Hadewijck en Ruusbroec
heeft niemand over godsdienst en goddelijke minne in
het Dietsch geschreven. Nochtans waren onze voorou
ders toen ruim vijf honderd jaar christenen.
Welnu die uitgebreide internationale woordenschat
is in 't Engelsch onveranderd, of onder Franschen vorm,
overgegaan, terwijl hij bij ons en in het Duitsch grootendeels vertaald en aangepast werd.
Wat de Engelschman door virtue science humility
future, spirit creature movement, idea, memory, age.
faith enz. , uitdrukt, geven wij weer door deugd wetenschap, ootmoedigheid toekomst, geest, schepsel, beweging, denkbeeld geheugen, ouderdom, geloof. Hoe gewoon ook, zijn al deze woorden eenigszins kunstmatig.
De barbaarsche Germaan had eerst te leeren wat deugd
was eer een woord er voor gevonden werd. Wetenschap was hem even onbekend : men smeedde de afleiding van weten naar het model van lat. scire, scientia.

Geest is oorspronkelijk spook (Eng. ghost): naar spiritus kreeg het de beteekenis van verstand. Het Grieksch
idea beteekent beeld : van deze denkbeeld; enz, enz.
Hoopen woorden dus die wij als inheemsch voelen
zijn . vermomde ontieeningen. Dat is vooral waar van
de wetenschappelijke terminologie. Deels uit eigen pu~
risme deels onder invloer van Duitsche modellen, heeft
het Nederlandsch eene wetenschappelijke taal die er
zeer ordentelijk Nederlandsch uitziet. Die verregaande
vrees voor vreemde woorden trof reeds in de XVIIIe
eeuw den Deen Holberg, toen hij in Holland verbleef
en hij ergerde er zich aan, dat men aldaar werkwoord
noemde wat overal elders verbum heet, dat mathesis tot
wiskunde verdietscht werd, enz. De Nederlander is geneigd op deze eigenschap van zijne taal trotsch te zijn
en die als eene voortreffelijkheid boven andere te be
schouwen. Maar zulks is niet onvoorwaardelijk een
voordeel te noemen. Vele dezer woorden zijn kunstma
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tig in het leven geroepen en blijven het spoor dragen
van de . ongunstige omstandigheden hunner geboorte.
Waar een Engelsch boek over meetkunde heeft : The
dragonals of a parallelogram biscet each other, zegt het
Nederlandsch : De hoeklijnen van een parallelogram
snijden elkander door. Op het eerste gezicht zijn de Ne.derlandsche woorden gemakkelijker te vatten dan de Latijnsche; maar hoe zou men kunnen beweren dat voor
een werkman meetkunde duidelijker is dan geometrie,
hoeklijn dan diagonal enz ? Daarbij zijn de puristische
woorden dikwijls van jongen datum; ze hebben niet zooals het internationaal woord een oud en eerbiedigwaar^
dig verleden dat ze gereeder voor het gebruik maakt.IDe
houterigheid van een zeker proza komt gedeeltelijk van
het veelvuldig gebruik dier levenlooze, niets~zeggende
wetenschappelijke termen. Het volk gaat instinctmatig
naar de latijnsche woorden toe : het zegt occasie voor
gelegenheid, confiencie voor vertrouwen, gratie voor
genade, enz., alsof het oude, onvertaalde Latijnsche
woord meer kracht, meer leven in hield dan de koele

vertaling ervan. Dit wil niet zeggen dat . alle gebruik
van vreemde woorden aan te moedigen is noch dat elke
puristische stooring uit den booze zou zijn. Onze taal is
nu eenmal zoo : haar willen herkneden naar een Engelsch of Fransch of ander model zou dwaasheid zijn.
En ten slotte het Nederlandsch is niet eene academische taal. Wel werd zwaar tegen haar gezondigd
door de verschillende taalknoeiers die zich in den loop
der eeuwen het recht aanmatigden in taalkundige strijdvragen uitspraak te doen. Wel zijn wij gezegend met
eene spraakkunst en in zekere mate met eene spelling
die sporen genoeg dragen van de onkunde en het onver+stand der schoolmeesters van vroeger. Maar toch werd
de taal zelve niet aan banden gelegd. Voor een 40-tal
jaren deed Nolet de l3rauwere zijn best om over. Gezelle
en zijne Westvlaamsche vrienden een banvloek te doen
uitvaardigen als hebbende schoonheid geschapen met
ongeoorloofde middelen, t.w. met dialectische woorden.
Hij slaagde er slechts in zich zelf belachelijk te maken.
Het Fransch heeft door het rechtlijnig karakter zijner
ontwikkeling, door de centralisatie om Parijs, door de
beweging die de stichting der Academie f ranraise tot gevolg had en door de richting die aan! het onderwijs
onder Napoleon gegeven werd; eene eenheid, een vastheid, eene stevigheid van bouw en eene onverantwoor
delijkheid gekregen die die taal uiterst geschikt maken
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voor beoefening van didactisch proza. Ook kiezen al de
schoolvossen die gemakkelijk als model van het geen
eene taal moet zijn. De regels zijn daar zoo doorzichtig
en de toepassing is zoo algemeen. Eilacie! met het Neder~
landsch is het anders gesteld! Van Hadewijch tot Gezelle hebben onze beste vogels gezongen zooals zij ge

bekt waren.
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Van een Monnik,-beeldhouwer
door Jan HAMMENECKER.
Deze zomer-achternoen zal niet gauw uit mijn geheugen zijn. Daareven heb ik reeds aan een bevriende
ziel grosso modo meegedeeld, wat ik dezen namiddag
heb gevoeld : van hier naar Grimbergen getogen ( er is licht, er is lucht, er is blauw, er is groen, er is
Juniweelde, waar ge gaat; maar ge vergeet, dat ge gaat,
en 't is meer ook dan gâan : 't is zwemmen van hier
naar Grimbergen in een Juniweelde-stroom, en ge komt
ginder aan als aangespoeld door de wassende zomertij ! ) - van hier naar Grimbergen getogen, Menschje
lief, zei ik, door zulk weder, zei ik, oho ! wat een zaligheid!
Wat ben ik naar Grimbergen in Brabant gaan verrichten? Er is ditmaal een echt primo, secundo, tertio

geloof ik.
Primo, ging ik er een roos afplukken. - Flauw ! Dat zegt ge !. . . Laat ik vertellen, als 't u belieft : Alfons
Fieren, de knappe geschiedkundige, dien ge kent, maar
van wien niemand weet, hoe dierbaar hij me was, de
Fons ligt daar begraven, « onder de schaduw van Dien
hij verlangde », en, terwijl ik voor dien vriend mijn
vijf Vader-onzen bad. zag ik een kollebloemroode roos
hardnekkig naar me toe pinken : pluk me, zei ze, pluk
me; 'k ben een roze van den Fons, en ge krijgt me, gij!
- En ik heb ze, en 'k doe geen restitutie. 'k Ben wel
een dief, maar dat 's eender!
Secundo ging ik iemand (1) bezoeken, dien ik heb
moeten zoeken; want hij was moeten gaan Lof-doen in
't Gasthuis. Lof, Gasthuis, op tweeden Pinksterdag
een buitenkansje dacht ik, want ik heb eens beschreven in « Zoo zuiver als een ooge » hoe Sint Lutgardis
- een zuster in een klooster - 't Veni Creator voorzong, en zij werd van der aarde verheven en zweefde !. . . Indien ik eens 't geluk had een zustertje-met-een
ziel, een. Lutgardis of een met 'n zweempjen Ludgardis

( 1 ) De nog jonge Kannunriik regul. Jac. van de Kamp, ord.
praemonstr. Hij is Hollander van geboorte en van opvoeding...
ook. Dat hindert echter zuiver niks / Integendeel.
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heid te mogen hooren uitgalmen 't Veni, 't heerlijk Veni
Creator Spiritus!
Ik zat op een knielbank, en, Broer lief, er zong, er
zong een zustertje - mét-een-ziel - met een ziel in
haar stem - 't Pinksterlied : Veni Creator ! Ik weet
niet, of ook dees zustertje van der aarde verheven werd
en zweefde; maar ik zelf was zoo vol Ludgardis-achtig
heid - (dat woord is een gedicht) -- dat ik niet weet
of ik nog op een bank zat geknield dan niet. Er kwam
een nonnetje, witgeschortst en witgekapt, ombiauwd
door den damp van 't wierookvat, dat zij moest aan
brengen, voor me neerzitten, lenig en tevens houterig
een oud gothisch maar zeer levend Ludgardisbeeldje.
En al de Pinkstei'zon geteemsd door 't mollige van een
gekleurde raam rondom die tengerheid, die Ludardi.s!
Gelukkige zieken, dacht ik, die zulk Lof moogt bijwonen ! En 'k heb 't wel bemerkt, dat hun strompelen,
toen ze de kapel verlieten, lang niet zoo lastig viel als
hun daagsche kreupel- of krankheid wel zal meebrengen. God zij gebenedijd ! Gebenedijd zij zijn H.Naam!
Dan tertio heeft de Pater, de Kanunnik Regulier me
vriendelijk naar de abdij gekout - door pand aan pand
naar een zaal, waarvan ik niets meer weet dan dat er
zijn Christus-Hoofd me tegen-lachte -- neen - tegendorstte : SITIO!
Dat Christus' Hoofd werd door dien pater zelf met
zijn eigen handen geboetseerd. Stel u dat voor : een
Witheer, die 't Hoofd van zijn Heer en Meester en
Beminde te vormen staat, en droom u weg naar de
Middeneeuwen!
Voor dien Christus gekomen stond ik plotseling, zonder dat ik me nog kon verweren, als een bij-de-keelgegrepene, zoo stokte me de strot. Onmiddellijk zag ik
in dat beeld de waarheid ervan, het strooken ervan,
het aequum esse met het gegeven : Christus hebbende
daareven gezegd : Eli, Bij lamma sabactani - zeggende nu sitio 1 zullende zeggen straks : Coisumrnatum est
Want zoo praegnant was de gedachte, die moest worden uitgedrukt..
Jesus` verlaten-zijn door den Vader strijkt den hals
en het hoofd erbarmelijk schuin : zoo dat de deernis in
uw handen schiet, en dat ge met uw handen dat Hoofd
loopt onderschoren... of doet ge 't liever zonder uitwendig gebaar, maar inwendig en daarom inniger met
uw hart 7 - En dat, verlaten-zijn doft in Christus'
oogen, die wel is waar naar den hemel staan gericht,

doch niet een hemel van hoop, maar een zee van órivertroostheid in zich dragen. Altoos heb ik het aange.voeld' als 't pijnlijkst, als de Passie van 's Heeren Passie, dat hij zich door zijn Vader verlaten voelde; 'k
voel 't nu nog dieper : Wee den mensch, die zich alleen
voelt: vae soli !. . . Verlaten zijn: o zie, dat kan diepe
voren groeven tot in 't aanbiddelijk Voorhoofd van
mijn God, dat kan tot 's Heeren haarlokken toe moedeloos en moe naar omlaag doen hangen al treurend!
Toen wien verwondert het? toen heeft Jesus
het uitgesproken : dat Hij dorst had : Sitio ! Dorst had
hij naar zijn Vader, naar den Eeuwige van eeuwighe~
den : eeuwigellendigen, oneindigen dorst ; dorst
evenwel ook naar een dropje koud water of welke
verschheid het mocht zijn; want de lippen branden
blauw-bruin van koorts, en de tong ik kan ze niet
zien, ofschoon de mond open is de tong kleeft dor
en droog aan 't gehemelte; dorst ook en zeer zeker van
het H. Hart, en van heel dat wezen, dat zich uitzucht
onuitsprekelijk smeekend dààr —, bezie dat en huiver!
daar aan den rechter mondhoek. Die mondhoek is
verschrikkelijk heerlijk, en vanwege den kunstenaar
een zeer verheven vondst, te schoon om ze banaalweg
sublime te noemen.
0! 't Wordt me, neen! 't is me nu zoo klaar
en duidelijk, dat Christus gestorven is van dorst naar
zijn Vader en naar onze zielen : een liefdedorstdood.
Dat beeld lang te beschouwen mat af; en ge doet
uw oogen toe; maar dan ziet ge 't nog ! Of ge gaat
heen, maar ge moet terug, terug er naar toe, terwille
van uw eigen sitis, uw heeten dorst naar dat beeld.
Voor iemand, dien 't geweten niet zuiver is -van doodzonde, kan 't niet bijster lang duren of hij moet zich
voor dat beeld rouwmoedig voor de borst kloppen tot
verbrijzelens toe. Klaagt uw geweten u niet aan, ge
wilt het beeld aanraken met trillende vingeren, met bevende lippen, met kloppend of killend voorhoofd, in
ieder geval met huiverend ontzag en vuurgloed van
liefde. Want zie : 't woord des Heeren Consummatui
est : 't Is volbracht : Ik sterf voor u; dat woord hangt
alree te rijpen rondom die paarse lippen, rondom en in
die veege oogen, over geheel dat gelaat en die lokken
haar : dat woord aarzelt, wacht, wacht naar uw woord,
uw eigen « consummatum est ». Wat toeft ge met uw
«consummatum est»? Met uw bede der beden : Vader,
niet mijn, maar uw Wil geschiede!...
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Heer, ik kan me niet weerhouden : uw oor staat
luistergierig open ik loop erheen, om het u te zeggen
zoo dat ge 't hoort, en goed hoort; ik heb u lief 1 Mijn
Heer en mijn God 1. . . Uw Wil geschiede!

Ik ben met den maker van dat beeld nog wat blijven
napraten. Hij moge 't me kwijtschelden, dat ik erg verstrooid was, alhoewel ik nog veel wetenswaardigheden
vernam en over hem zelf en over zijn kunst- en levensvriend, den te vroeg ontslapen beeldhouwer jozef
Wante. Er kwam een waas van weemoed over onze
samenspraak hangen gelijk een avondnevel over de
schorren.
Ik ben vandaar teruggekomen, zoo vol gedachten, of
liever zoo vervuld met dien Christus, dat de zomer nu
lang niet rijk genoeg was om mijn aandacht af te leiden
van dat gezegend Hoofd des Heeren.
En nu zult ge vragen : hebt gij dat beeld soms, of
zult ge 't hebben over kort; dan kwam ik eens kijken!
Kom maat!
'k Heb het ! 'k Zeg u, dat ik het heb ! (1). Heil mij!
Londerzeel..

(1) En zelfs gepolychromeerd sober, maar oprecht indrukwekkend. De foto's ervan vallen eer tegen; ik weet niet, waaraan dat
liegt.

DE GEMERKTE
door Jef SCHEIRS.
In hoogera hemel riemde een rave. Hij vloog traag,
zwaar, en de moeheid zat in zijn tragen vleugelslag; er
lag noch land noch have op zijn wegen om een keer te
rusten; hij wiekte het noorden in en hij moest verre,
heel ver, want hij vloog hooge.
Had hij hier zijn tijd verbeuzeld; had hij met . de.
ziekte gelegen en was hij alzoo niet meegeraakt met
de lange root andere raven? Nu moest hij heel alleene
naar zijn vaders land riemen, de lange moeizame tocht.
vol eentonigheid langs - angstige hemelwegen, naar het
nevelland waar hij gewonnen en geboren was; heel in
de vroegte was hij opgevlogen en t' avond, als de zonne weer de wereld zou grijpen met haar roode avondvuisten, dan zou hij ook weer thuis zijn in het ravenland bij zijn volk.
Waarom vloog hij nu weg van hier, nu dat alom de
zomer begon te naken, vol heug en meug en zachte
luchten, vol weelde en overvloed; was het zooveel beter in zijn oude ravenland en was de drang van zijn
ravenhert zoo fel, dat hij toch weg moest en toch weg~
wou zoo heel alleene langs eenzame luchten en door
eenzame hemelen.
Hij staarde hem achterna tot hij in de hooge lucht
als een heel klein bolleken wegteerde... dat moest pler
zierig zijn zoo heel verre, zoo heel hoog te mogen vliegen waarheen ge wilt; alzoo te mogen genieten van die
endelooze hemelruimte waar geen huizen staan en geen
menschen wonen; dààr kunnen ze u niet afkijken, u
niet vragen waarheen uw tocht gaat, noch wat ge doet;
dààr lachen ze u niet uit, en hun haat kan u daar niet
beroeren; dààr woont geen treurnis en geen weedom,
en daar slaan geen ruwe vuisten op uw ziel -- daar
zijt ge zoo heel, heelemaal los en vrij!...
Hij had altijd zoon sympathie gevoeld voor de her
melen, ze hadden hem altijd bekoord en er viel altijd
genot uit als hij er in keek... als ze heerlijk blauw zagen
en zoo rein in hun blauwigheid; als ze zwart zagen en
vol sterren hingen, als de wolken er doorheen stormden en de winden er in schuifelden, als de zonne er in
gloeide, als de maan er hing in de stilte van den nacht...
,

daar leefde en bewoog iets door de hemelen daar luidde
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luidde_ iets door de luchten, iets dat buiten zijn bereik
lag en waar hij algelijk zijn hert voelde naar verlangen,
daar dreef een genot doorheen, een genot dat hij voelde
en wist waar te zijn en dat hij niet bemachtigen kon...
het was als een eeuwige bekoring voor zijn gemoed en
't bleef altijd een onvoldaan begeeren...
Hij had zoo dikwijls die nare gewaarwording in zijn
gemoed voelen hangen; dat spijtige besef dat hij iets
miste en kwijt was en dat weggevlogen zat in de luch~
ten; iets dat geen een mensch had, iets dat ze allemaal
kwijt waren... hij wist niet goed wat of hoe het was,
maar hij' voelde en zag het hangen ginder hooge, onr
genaakbaar, subtiel als de ruimten zelf waarin het hing.
En. die eigenste subtieliteit voelde hij ook door hem
zweven.
Was dat misschien, de eeuwige rustelooze ravenvlucht _ van zijn ziel, die altijd door hooge hemelen wou
naar haar vaders land ? Ze zou altijd vliegen, de hooge
passievlucht, tot ze eens van uit de hoogte in rooden
zonnenondergang haar eigen volk zou zien, haar vaders erve waar ze gewonnen was en geboren.
Hij keek nog eens in den blauwen hemel, maar de
rave was voorbij.
Nu liet hij zijn oogen over 't land loopen en hij zag
hoe het allemaal zoo schoon begon te worden weerom;
de hemel was nu zacht alle dagen; de zonne begon te
verwarmen, de boomen liepen uit, de tarwe~ en rogge~
stukken zagen blond en begonnen te blinken, de klavers
schoten vol sap en als schoone groene tapijten lagen
de vlasakkers.
Hij bukte zich over hun vlasland en hij zag hoe het
gezond stond; vlas was alle jaren een beste vrucht, 't
was alle jaren duur, en 't was een vrucht die ze gemakkelijk meester waren, hij en Doorke en moeder.
Spijtig dat Doorke nu ook weer aan 't kwalsteren zat.
't Was precies of er een, kwade hand lag over hun ras;
vader en Felen waren lang voor den oorlog gestorven;
Nard in 't begin, en kwestie of Doorke het ook lang
zou trekken; het was altijd de eigenste kwaal, ze viel
altijd uit de zelfde vuist, en 't en was geen geheim meer,
noch voor hem, noch voor moeder, noch voor 't volk; ze
teerden uit, en hij had het al dikwijls ondervonden dat
ze hem noch Doorke niet en zochten.
Bij Netjen ook, hij had ze geerne gezien en hij had
altijd gepeinsd dat Netjen hem ook geerne zag en het
en was maar van als Doorke aan 't kwalsteren zat dat

alle vriendschap uit was; ze hadden hem niets gezeid,
maar gezien en gevoeld had hij het dikwijls; ze lieten
hem gewaar worden dat ze hem liever buiten hadden,
en Netjen zelf had niet meer gelachen; ze had koppig
geloopen, ze had hem vermoeden en ze was uit ' zijn
weg gegaan.
Toen had hij ook niet willen weten, noch willen vragen waarom ze alzoo handelden tegenover hem; hij
was bij Netjen weggebleven en had van toen af allemaal zijn vriendschap in zijn hert vastgebonden, en
van toen af ook had hij er behagen in gevonden om de
menschen te ontwijken, en hij ging nu geerne uit den
weg waarlangs de menschen gingen. Hij besefte en wist
wel in wat verhouding hij stond tegenover hen; een
zwijgende koppigheid van weerskanten die hij alle dagen voelde verwasten; ze hadden angst van hem, van
zijn kleeren, van zijn adem; angst hadden ze van Doorke
en van moeder, van hun hoveken en zelfs van hun akkers; ze waren teringvolk en daarom wierden ze overal
op zijde geschoven... precies of ze daarmee, met zoo'n
hert.- en liefdelooze handeling, zelf aan alle kwaal gin-

gen ontsnappen?
Waar was God dan ? Wie maakte u ziek en wie
kon u genezen? Alles kwam van God, de paster zei dat,
moeder zei dat en hij zelf voelde, dat het alzoo was;
de wetenschap kon veel, heel veel, maar ze had veel
pretentie ook, heel veel; dat hadden ze ondervonden
bij vader, bij Felen en Nard; ze ondervonden het aan
Doorke.
Maar de menschen redeneerden nu allemaal als wetenschapsmenschen, en als menschen met bloot verstand alleen; dan hadden ze gelijk, hij gaf ze geerne
gelijk. Ze moesten hun lijf met zorgzame hand bewaren
en vertroetelen en alles weren wat ramp en ongeval
kon smijten over dat lijf. . . hij zat er niemendalle mede
gewrongen met zijn lijf. . . van als Netjen met een anderen vrijde, en van als ze hem doen voelen hadden dat
hij een gevaar was voor gezonde menschjes, van toen
af had hij geen kommer, geen zorg, geen voorzichtigheid meer gevoeld voor zijn eigen lijf; 't en kon hem
niet schelen wat er meé gebeurde, hij wou noch roeke-loos zijn noch voorzichtig, omdat hij voelde dat hij toch
niets te verhopen ncoh te verwachten had bij de menschen.
Hij had de volheid van zijn dagen overgezet op zijn
'thuis op moeder en Doorke, op Duk den trekhond, op

Tanne en Nelle, hun koeien, op hun akkertjes, op de
luchten om er in te kijken, op Ons Heere om er in te
berusten.
Hij voelde wel hoe hij nu veel blijder was dan vroeger, veel geruster, en zijn leven was veel leutiger dan
vroeger; nu had hij stil aanhoudend plezier aan zijn
eigen, vroeger was het luid plezier dat een ander voor
hem maakte en dat uitstierf met het _geluid zelve ervan.
Vroeger deed hij lijk de menschjes en dan had hij
al hun kommer, al hun kleinzielig gedoe; nu voelde hij
hoe hij ging zijn eigen gedachtengang, hoe hij plots
gekregen had zijn eigene opinie over alles, hoe hij nu
leefde zijn eigen gevoel, genoot zijn eigene beschouwingen, hoe hij ook besefte dat het alzoo goed was en
dat hij de rechte levenslijn trok.
't Bedrijf was niet groot en 't overlastte niet; kon
Doorke weerom meedoen dan was 't een rustig leventje
zonder gejaagdheid; heel sterk waren ze niet, noch hij
noch Doorke, maar ze moesten toch ook niet uit werken
gaan bij anderen; de winst van 't bedrijvetjen voldeed
en rijk moesten ze niet worden; gelijk 't nu was, was 't
goed, en moeder noch Doorke noch hij gaven om geen
rijk zijn... zouden ze dan gelukkiger zijn?
Als Ons Heer in uw hert ligt, en uw brood in de kas,
dan hebt ge alles, zei moeder altijd, en moeder klapte

altijd waarheid, moeder was heelemaal anders en klapte
anders dan Netjen's moeder, en dan alle andere vrouwen. Spijtig toch van Doorke.
't Viel hem plots in dat de champetter gisteren een
papier had gebracht; Doorke moest morgen naar de
stad, naar de keuring; Doorke moest « binnen » bij den
troep in de zomer... hij zou niet gaan, de dokter had het
gezeid, en hij had Doorke een bewijs geschreven dat
hij teringlijder was... ze zouden hem uitstellen en afkeuren en daar was moeder toch zoo blij om.
Doorke deugde niet voor soldaat, zelfs zonder ziek
te zijn; 't was toch zulk stil, stil manneken; hij had altijd angst en van alles had hij angst; hij kon niet vech.W
ten, niet drinken, niet vloeken, niet vrijen, hij kon niets
dan thuis bij moeder zitten en de koeien voederen en
zijn duiven en zijn hennen en vogeltjes; hij deed niets
liever dan f oef elwerkjes doen en moeder helpen op 't
hoveken. Hij was er te braaf voor om «binnen» te gaan
en als Doorke geerne ievers binnenging dan was het 's
Zondags in de kerk.
Neen, daar deugde hij niet voor, en moeder zou alles
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weer moest oorlog worden?, Doorke zou er den
eersten aan zijn en dan staken ze hem daar ievers in
een kuil op 't land.
Oorlog was wreed en gruwzaam en Doorke zijn
bloed zou ronnen in zijn lijf van angst, als hij er op
peinsde... dan staken ze u daar in een trein, en met
heele treinen vol reden ze dan naar 't front, en daar
wierden ze allemaal met heele waggons afgestort en
achternoens schoten ze u allemaal ondereen tot 'n ijselijke vleeschklomp, en dan voerden ze dien vleeschklomp in 'n grooten kuil op 't land en dan staken ze
daar kruisen op...
Waarom staken ze daar kruisen op? Waarom en hingen ze in 't aanschijn van alle oorlogsmonumenten de
tien geboden Gods niet? Voor wien of voor wat was
dtt geschreven en gesproken: Gij zult niet doodslaan?...
Had Ons Heer dat misschien gezeid om te lachen?
De menschen waren nog altijd slecht dat kon hij alle
dagen bekijken, en er lag geen beternis op de wegen;
en als er geen beternis kwam dan zou God nog wel een
keer zeggen : Toe, wijze menschjes, slaat mekaar nog
eens dood!
Moeder zei het ook, hij had het haar al dikwijls hooren zeggen, en dan schudde zij haar kop en dan zei ze:
waar gaat dat naartoe ! waar gaat dat naartoe ! En
als moeder haar eigen ergerde wist hij wel wat ze in 't
zicht had!

Van waar en hoe was dat zooverre gekomen, hoe
diep lag het ?. . . Hij voelde hoe het zienderoogen aangroeide alle dagen en hoe het hoog en laag de heele samenleving overlommerde; het was de zedelijke tering die
rondwoekerde, vreeselijk. geweldig...
Het kon hem niet schelen; dat ze haar eigen lijn maar
trok; hij voelde macht om de zijne te trekken en vast
te houden aan 't rechte, aan 't reine; met de menschen
ging hij niet mee, hij ging er liever doorheen of los
over; • een van de twee.
Heel de week hadden ze gevochten in zijn gemoed;
zijn ziel tegen de menschheid; hij stond er mede op en
ging er mede slapen en 't was alle dagen het ergste gevecht; geerne of niet, hij moest het laten gebeuren en
hij leed er onder bijtijds; het wierd zoo'n rusteloosheid
in hem, zoo 'n gejaagdheid, zoo 'n ophitsing en 't en
ging niet over; hij zat hier nu in de kerk en 't en ging
nog niet weg; hij had twee drij keers geprobeexd te
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bidden en hij kon niet... ging hij nu nog tegen Ons
Heere moeten vechten ?
Hij keek in zijn kerkboek en las : Mijn God ik brand
van liefde tot U en ik zou liever duizendmaal sterven
als U door de minste zonde te vergrammen ! ... en zij
die in zijn ziel lagen te vechten riepen : Heere 't zijn
leugens wat hij U vertelt, zoo geerne ziet hij U niet...
zoo rein is hij niet!
Waarom voelde hij dat nu in een keer zoo? Hij
voelde dat hij dat gebed altijd met zijn mond gezeid
had met zijn mond alleen, dat hij alle gebeden uitsprak
met zijn mond... met zijn hart kon hij dat niet uitspre~
ken in volle rechtzinnigheid, dat voelde hij wel, en zoo~
lang hij dat niet kon, wcu hij ook andermans gebeden
niet meer nazeggen.
Hij was nu al met een keer verbitterd op zijn ' eigen
omdat hij dat niet veel eerder gevoeld had; hij bladerde
het boekje uit om iets te vinden naar zijn goesting, iets
waarmee hij niet liegen zou... hij vond niets, hij wou
niets vinden, deed zijn kerkboek toe en keek naar den
paster en naar het autaar. Moest hij nu nog tegen God
gaan vechten ?
Hij bad het Onze Vader, en 't en ging hem niet; hij
voelde wonderen angst en wist niet wat hij doen moest
nu; hij wierd dat spijt maar altijd gewaar en 't wierd
langs om grooter als hij er op peinsde hoe lange hij
met zijn mond gebeden had, hoe lange hij den pharizeer had uitgehangen. Hij kon het nu niet gebeteren
maar het verveelde hem in de mis, het stak hem tegen
en hij was er niet meer thuis; hij was hier altijd gekomen met een religie die hij goed meende, en nu was
dat plotse besef in hem gevallen dat religie niet was het
beoefenen van godsdienstige formulen, maar wel was,

de losse vrije vlucht van God los door uw ziel, en het
vrije bewegen van uw ziel in God... religie mocht niet
beginnen 's Zondags en ophouden. 's Zondags... het
moest door uw denken, uw werken, uw voornemens
hangen, dat voelde hij. . . en dat kon hij niet, en 't speet
hem dat hij dat zoo niet kon.
Achter het evangelie ging de paster den predikstoel
op, hij las de root missen af voor FF 'nst de week, 't gebed voor de dooden en de geboden van 't huwelijk.

Judocus Moens met Antonette Beekman eerste en
laatste gebod.
Nu voelde hij een stamp in zijn lijf; was dat Netje
zijn• oud lief en Judocus Moens?. . . dat was Bok Moens,
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jaar en Netje twee en twintig!... en 't ging rap, eerste
en laatste gebod in één zwaai.!
Hij meende dat Netje nog altijd met Manten Dhont
vrijde, en nu zoo in één keer met den Bok Moens in
gang, en dat voor goed!
Bok was 'n schatrijke boer, maar hij zag eruit als
een gekreveerde vent, en Netje? wel Netje zoo 'n flink
ding ! Netje haar korte rokskens en haar bloot nekje hadden « beet gekregen »; Netje had gerekend en gespecu~
leerd en de uitkomst was juist.
Hij kon het niet gebeteren dat hij er alzoo over peinsde; hij was niet nijdig, niet jaloersch, Netje was hem
veel te onnoozel geworden, maar elk zou dat nu toch
ongerijmd vinden; zoo 'n oude gekreveerde met dat
jong Netje.
En als ze zouden trouwen en daar staan voor den
paster om 't sacrament te ontvangen, dan zou Netje
dat ontvangen met haar kop vol getallen en cijfers en
Bok zou het ontvangen met het blijde gevoel dat hij
Netje's meester was.
En als het zoo gebeurd zou zijn dan zouden de men~
schen van Netje zeggen : Ze heeft toch een rijke vast,
en van den Bok : hij heeft gelijk dat hij een jonge pakt.
Hij voelde en wist wel dat niemand naar den on~
dergrond zocht; als de schijn deftig. was en eerlijk was
't al goed, en die er anders over klapten waren pezewevers en jaloerschaards.
Maar daar moest hij nu toch allemaal niet mee bezig
zijn in de kerk; hij was blij dat de paster zijn preek
uit was, en dat het orgel weer speelde en dat ze zongen : credo yin unum Deum...
Ja dat deed hij ook; geldoven dat er één God was,
heel alleen, die zat boven de luchten en zijn Eienigheid
droeg door de oneindigheid... hij voelde plots angst
voor dien God en dierf er niet lang op peinzen...
God was zoo schrikkelijk groot dat voelde hij wel, maar
meteen voelde hij ook dat die God zoo schrikkelijk
mensch kon zijn, dat ge er tegen- klappen mocht gelijk
tegen uw moeder... en als ge Hem alles durfdet zeggen dan was hij ook schrikkelijk goed maar dan mocht
ge geen Judas zijn tegen Hem en uw hert in geen zak
steken.
Hij -voelde nu ook hoe dien God het Lam was dat
weedom droeg van zijn ras en op zijn rug al de- zonden
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Hij had compassie met God, in een keer, en nu had
hij spijt dat de mis uit was omdat hij nu zoo vreemde
en zoo bekorend aan 't peinzen was gegaan.
Als hij 's anderdaags opstond lagen er kaf en vlasleemen gestrooid van aan Netjes deur tot aan hun hof,gat, en bij Manten Dhont hing er een voddevrouw in
den perelaar; hij moest er om lachen en kon wel peinzen wie dat bekuischt had; hij had het ook nog helpen
doen vroeger; maar nu vond hij dat zoo belachelijk.
Hij stak zijn schouders eens omhoog en peinsde er
niet meer op, dat lag allemaal onder hem.
Moeder was bezig met Doorke er goed en warm in
te duffelen, precies of Doorke dat nog zelf niet kon en
alsof hij nog een heel klein ventje was; hij moest naar
't stad voor de keuring nu en hij hoorde hoe moeder
heel bezorgd uiteen deed wat Doorke doen en laten
moest.
Doorke beefde en had weerom zoo 'n angst, en hij
zag zoo bleek en hoestte zoo droog en zoo dor weerom?
...als Doorke voortging pakte hij zijn alaam op en ging
naar hun akkertje.
De Mei was in gang en 't zag er een zoete dag uit,
de leeuwerken gingen omhoog en hij kon ze bijkans niet
vinden, zoo hoog hingen ze te zingen in de morgendat was een goed teeken, daar hing nog een damp over
't veld en de zonne ging zuiver omhoog in 't oosten; de
dag beloofde en 't ging plezierig zijn in 't veld;
Daar kwam hem een groote troep kinderen tegen die
naar de school trokken; en de meiskes zongen van Marelleken :
Ik kom van onder de eerde, Marelle gezelle, Marelle gezelle,
Ik kom van onder de eerde, ... Marelleken !

,

't Vooizeke toette in zijn ooren en 't bekoorde; de
kinderen kannen dat schoone zingen; hij kende 't vertelselken ook; zou dat van 'n leven gebeurd zijn ? Moeder kende het, ze had het al dikwijls verteld in de winteravonden, en ze wist waar 't koteken van Marelle
gestaan had.
Bij Marelle ging nooit iemand binnen, over dag was
het altijd allemaal vast en toe bij hem, maar 's nachts
brandde er altijd aardig groen licht in zijn koteken en
dan bonkten ze daar een heele nacht met hamers op
een aambeeld; elk vond dat heel aardig en de menschen
kregen er angst van en niemand ging nog omtrent 't
koteken.

64 Maar toen hield het bonken een keer op en 't bleef
donker 's nachts, en als dat alzoo al lange nachten geduurd had toen gingen er overdag eens stouterikken
kijken; ze stampten het deurken open dat niet vast was
nu, en ze zagen al met een keer weerom dat groen licht
en ze wisten niet van waar liet kwam... en daar was
nog een kamerken en op den vloer van dat kamerken lag
Marelle languit en dood en verroerde niet meer.
En toen begon er een wondere stemme te zingen en
ze wisten weerom niet van waar dat kwam en 't zong
van : « Ik kom van onder de eerde, Marelle gezelle,
Marelle gezelle; ik kom van onder de eerde, Marelleken.
...en als die stem dat zona, stak doode Marelle zijn
dooden arm omhoog en er stak een zware hamer in
zijn doode vuist, en hij bonkte met zijn hamer op den
vloer den maatslag mee van het lied; en 't klonk gelijk
op een aambeeld... toen gingen ze allemaal loopen en
als ze daarachter weer kwamen was Marelle op en weg
en weergekropen in de eerde waar hij uit kwam.
En sedert zongen de kinderen dat eigenste vooiseken
dat Marelle zong. Doorke die geloofde dat allemaal, hij
hoorde dat zoo geerne, en hij had er angst van, hij
schoot er 's nachts van wakker.
Als 'hij op hun akker kwam om in de patatten te hakken ging hij er eerst eens rond; ze staken den kop forsig
boven, dat was een goed teeken, 't was ook allemaal
nieuw Friesch plantgoed.
Klerk had er daar een heel stuk, hij keek erover en
keek weer naar de zijne; Klerk lag onder, ze stonden
zoo schoone niet, en goed uitstaan was goed groeien,
goed groeien was goed lukken.
Hij voelde iever voor zijn vrucht; er was werk in en
'n dag zonne in den gehakten grond zou deugd doen, hij
maakte een kruis en begon te hakken met rappe schuine
armtrokken.
Hij voelde hoe de zonne op zijn rug begon te warmen
en hij werd er de deugd ook van gewaar; zoo 'n Mei~
zonne was heerlijk om in te zijn; Doorke kroop er ook
alle noenen in en dan zat Doorke daar te zuipen prer
cies of hij zonne dronk; dat zijn medecijnen zie, zei
Doorke, en hij lachte dan elken keer zoo hertelijk voldaan en zoo blij.
Hij peinsde nu weer op Doorke die nu in de stad
zat met de anderen mede; Doorke zou tegen te noenent
al thuis zijn, en de andere tegen den avond zingend
en zat; hij was zoo week, zoo teer, en hij kon of mocht
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zot en zat loopen was kwaad werk; Doorke zou dat wel
nooit doen, dat was te beestachtig.
Hij stak zijn rug eens omhoog en overkeek 't gedane werk hij zag dat hij het schoon ging hebben om
vandaag klaar te komen; daar hoorde hij weer een leeur
werik zingen in den hemel, hij zocht en zag ze hangen
slaande met haar vleugels op haar eigenste plekje, en
soms een keer met klein snokskens de zonne tegenwippend... daar hing hij geerne, de zonnevogel ii 't hooge
klare licht, dààr was het goed om zingen goed om
vertoeven zoo heelemaal vrij alleen.
Weer voelde hij hoe er ook iets lag te woelen in hem
dat los wou en vrij wou zijn; iets dat geerne omhoog
wou, licht en zonne tegen, de groote vrijheid in, waar
geen aarde lag, geen menschheid roerde, geen verergernis lag; en plots ook voelde hij wat er lag te woelen,
onbevredigd, onvoldaan : God.
En 't wierd hem al meteens duidelijk waarom hij zoo
geerne de daden der menschen afbrak tegenwoordig;
brak hij alzoo de muren niet weg die de menschheid
opgetrokken had rond zijn ziel, om ruimte te maken
voor God?
De schepping lag open onder zijn oogen, en nog

nooit had hij gezien hoe schoon ze was, hoe sterk, hoe
juist, hoe vol ! God was 'n groot genie; de hemelen zag
hij welven, gouden vonten wit gloeiend op blauwe f undamenten : God was 'n groot architect; en in zijn
eigene ziel voelde hij de macht om te vatten en te gemeten : God moest 'n groote goedhertigaard zijn !
Daar doorheen dreef de alwijze orde der dingen, de
\t vari komen en gaan, van groeien en sterven, het
nooit 9edane beginnen, het nooit gedane enden en de
vastte formuul waarnaar alles geordend stond in 't geschapene de standvastigheid van het bestaande.
Hij voelde hoe* de tijd daarover hing als een dnfetl .
bare getuige; en hij gaf getuigenis zijn voorbije eeuwen
wezen naar de werken der menschheid die vergingen
en niet meer verrezen, ën naar de werken van God, die
daar stonden altijd nieuw, altijd-jeugdig, altijd de e g`enste; de tijd wees naar de dogma's der menschheid die
alle eeuwen onwentelden, en naar de wijsheid van
God, die daar hing, onverroerbaar in bronzen poorten
gedreven; de tijd gaf getuigenis dat de menschheid
was een offer van hem en dat God zijn Meester was.
Hij zag de luchten trillen, hoorde de aarde ronken erg'
-
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66 hoorde alom een subtiel geluid klinken; er was een
vreeselijke kracht aan 't werk, een oerkracht die bezig
zat met den zomerouter uit den eerdbol te heffen, een
andere oerkracht die bezig was met de zonnemonstrans
er op te zetten.
Hij huiverde en rilde als hij die krachten voelde
kracht was schoone om bekijken, kracht was begeester
rend om voelen, verheffend voor gemoed en zoet om
er mede te sympathiseeren; maar dan moest het ook een
kracht zijn vol opstanding en verrijzenis, een kracht
die ge zaagt opstormen uit den buik der aarde en bon ken tegen 't hert van de hemelen, het moest die kracht
zijn uit wiens beweegbare flanken ge den Geest der
Godheid zaagt omhoog dampen!
Daar moesten de menschen met gekruiste armen staan
naar kijken, en dat was de groote bekoring, 't verhef~
fende van die oerkracht, dat moesten de mekanieke
menschjes van nu met hun mekanieke pretentie mach
teloos aanschouwen; dat konden ze niet uitbuiten, niet
,

ontheiligen, niet vermekaniseeren; ze lag daar te wer-

ken en te arbeiden, die vreeselijke oerkracht vol geheimen, beangstigend ontzaglijk, verpletterend, vrij en
los, onafhankelijk en tijdloos, als de onverroerbare getuigenis van de oerkracht van den Eeuwige!
Juist dat miste, alle menschenwerk, hoe verbluffend
het ook kon zijn; het miste altijd dat gevoel van verplettering, die uiting van geheime ontzaglijkheid, die
lijn van 't onmeetbare.
Waarom zag de mensch dat zoo niet?
Was de menschheid niet nog altijd Adam en Eva
die wisten dat ze naakt liepen, was het nog altijd Cain
niet die Abel vermoordde en vloekte om Gods vloek,
niet altijd Mozes die ronddoolde op zoek naar het land
van verzadiging, bleef het geen altijd durend opbouwen
van Babel en Babyloniën; lag Sodoma en Gommorra
in de Roode Zee?... en hoeveel tempels had het Gouden
Kalf en Baal, de struische buikgod?
Waarom deed de mensch aszoo?
Moest dat zoo zijn? kon hij het nog zien?... was het
geen straf van God gelijk oorlog?
Stond de menschheid nu niet rechtstreeks tegenover
God? Ging haar tocht niet naar het vooze, naar het
onrustige, naar het doellooze, en was God iets anders
dan de blijde tocht naar het Licht, naar de rust der
Volheid, naar het Eeuwige?

--- 67 De mensch had angst van den tocht naar zijn vaders
land.
Dat zag en voelde hij nu en 't maakte hem moede~
loos; nu wist hij dat ze lagen te vechten in zijn ziel
de Kristus tegen de menschheid, zijn ziel tegen het lijf,
zijn wil tegen het onwillige, zijn geest tegen de donkerheid der groote geheimen.
En moedeloozer maakten hem de uren die kwamen;
het wierd een leegheid en een verlatenis ; wat zoo
schoon begeesterend was geweest, wierd nu zoo wanhopend laf; wat hij zoo ijzersterk had gevoeld en ge-noten, was nu zoo kracht~ en willoos neergevallen, daar
waar hij God zoo klaar had zien zitten, was het zoo
duister nu.
't Verlangen alleen bleef, 't verlangen naar hoog
Licht, naar hoogen Hemel; maar hij wist wel dat er eerst
nog veel moest doodgaan in hem aleer hij onbevangen
den grooten raventocht zou beginnen en het zonnelied
van de leeuwerken zou zingen; hij voelde zich zijn gelijk de vrouwe van Loth; hij wist dat hij niet meer omkijken mocht naar Sodoma, maar in Sodoma lag zijn
jeugd, en de andere stad was zoo verre, zoo endeloos
verre!
Doorke kloeg 's andrendags dat hij altijd zooveel

speeksel in zijn mond voelde komen en dat het alzoo een
zoete smaak had lijk bloed; hij had gezien hoe moeder
bezorgd, zoo bezorgd naar Doorke gekeken had ; ze
had hem seffens een heele kom heete melk doen uitdrinken, en toen zei Doorke, dat het speeksel weg was
en dien bloedsmaak ook; en toen had moeder weer kalm
gekeken, maar ze had nu veel liever, zei ze, dat Doorke
stille, heel stillekens bleef vandaag.
Hij hoestte weer veel, meer dan anders en had zeker
weer wat kou opgedaan met gisteren naar de keuring
te gaan... Er is hier weeral 'n groot hol en Doorke wees
zijn longen langs... en 't is precies of dat het vol watte
steekt, en dat is aardig alzoo, zei Doorke, en bijtijds
steekt het daar, alzoo precies steken met een mes. Maar
als Doorke weerom aan zijn f oef elwerkjes zat, ging dat
allemaal voorbij en over, en dan had Doorke stil plezier,
hij had altijd stil plezier en hij was altijd moede en afgemat, en toch leefde hij alsof er hem niemendalle mankeerde. . . Alle Zondagen ging Doorke te communie met
moeder mee; 't was een braaf ventje en 't en zei nooit
geen leelijk woord en hij geloofde niet dat Doorke ooit
of ooit op leelijke dingen peinsde.

68 Doorke zou het niet lang meer trekken; misschien
voelde Doorke dat zelf, maar hij en moeder hadden er
zoo 'n voorgevoel van en alhoewel moeder dat nog
nooit met effene woorden uitgesproken had, had hij
toch al dikwijls meenen te verstaan dat ze het slecht
inhad over Doorke.
De dood was hier al dikwijls in huis geweest, de dood
met al haar grooten angst; zij was geen vreemde meer
ten hunnent; hoeverre was ze nog van hun hofken ?
Hij voelde in een keer, hoe alles onnoozel klein wierd
els ge de dood zaagt- naar „de deur komen; hoe belachelijk, hoe menschelijk simpel, hoe nutteloos, hoe voos al
dat menschelijk pogen om 't beetjen leven te bestendigen en de dood buiten duwen; dat zou moeder niet
doen, dat zou hij niet doen en Doorke niet; ze kenden
de dood, ze zagen de dood niet geerne zoo min als anr
dere menschen, maar zij hadden allemaal die zelfde koppigheid om toch geen hand uit te steken om de dood
te weren, dat moest toch gebeuren en omdat het toch
gebeuren moest gingen ze daar heel rustig in op, en

dierven daar heel kalm naar kijken.
Ze waren alleen om te hopen, te lijden, te gevoelen,
te troosten, de menschen hadden angst van het teringhuis en het teringvolk dat ze waren; er kwam nooit
iemand om mee te voelen, om mee te lijden, en dat gemis was lang, heel lang, de bitterheid van hun leven
geweest... maar toen was moeder- zoo sterk geworden
om te dragen heel alleen... zoo lievend dat ze allemaal
de anderen weer opbeurde en troostte... zoo wijs om
hen allemaal te leeren gaan langs wegen van leven en
dood... moeder had alleen gestaan en was sterk geworden, hij voelde hoe hij ook alleen stond en ging sterk
worden.
Moeder ko n. nu groote vrachten leed dragen, en lijk
moeder dat.. kon zou hij dat ook willen kunnen; verne~
dering en verlatenis, spot en ongeluk, leven en dood lij~
den, blijmoedig lijden. omdat het zoo best. was, en omdat ge dan zoo> sterk waart.
Was DQorke ook niet heel sterk? hij hack- angst van
alles en van den dood alleen had hij geen angst : Als
ik sterf, ga ik bij ons Lieven Heer, he moeder? -- en
als hij dat zei hield. Doorke niet op van aan zijn foefel
werkjes voort te doen, Doorke kon geen. kluts tarwe
dragen maar de dood die droeg hij gemakkelijk, al
lachende.
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« 'k Ben gereed, zei Doorke, en Onze Lieve Heer
mag komen als 't Hem best past,» en Doorke laehte
als hij dat zei.
Als hij nu buitenging zag hij hoe de nieuwe Meidag
daar even schoon zat als gisteren, met evenveel belofte,
met evenveel kracht; hij vertoefde nog een poozeken
op hun hoveken, en ging dan weer naar hun land.
Beneén de baan lag het groote broek donkergroen
zwijgend en geluidloos en drumde ginds heel verre tegen
den Scheldedijk; al den anderen kant lagen de akkers
overzilverd met meidauw... hooge vrede lag over de
aarde.
Achter zijn rug hoorde hij plots het gezeur van een
harmonika; hij keek om en zag Mandus die zijn harmonika probeerde; hij ging maar stap aan en Mandus kreeg
hem.
Is ze kapot, Mandus?
Nee, nee !... maar 't en moet altijd 't eigenste niet zijn
dat 'k speel, dat steekt de menschen tegen, man!
Ja, dat kan wel... ge gaat gij zeker verre bijtijds ?
Altijd mijn eigenste ronde, man, 'k zet hier in 's
Maandags en 's Zaterdags ben ik er weer, van de een
parochie val ik op de andere, of 't waar dat 'k ievers
bleef hangen bij de eene of de andere compagnie.
ja ?

Ja, gelijk over veertien dagen... dan was ik bij goeie
mannen!... 'k heb van mijn leven zooveele nog niet
mogen drinken als toen, en leute! verdomme leut' met
allemaal dat vrouwenvolk... ai!. . . en Mandus sloeg op
zijn knie... hoe dat ik van mijn leven nog recht ge-.
raakt ben dat weet ik nog niet! zat! zat! verdomt, dat
was 'n kermis !
Hij voelde een steigering van walg in zijn keel komen
voor dat Manduske en hij wou het niet weerom slik~
ken 't moest er uit: Maar is dat plezierig alzoo de beest
uithangen ?
Manduske hoorde ineens dat hij zijn soort niet was;
het wierd niet kwaad noch boos, maar 't verhaastte
zijn stap en de andere vertraagde.
Dat 's elk zijn meug, zei Manduske al omkijkende,

de hemel drinkt , de aarde drinkt, waarom zou Manduske niet mogen drinken dei?

't Was een van die zotte gezegden waarmee M - n
dus 'n heele herberg volk in lach en leute stak; een van
die almanakaardigheidjes, waarmee een bezadigd
mensch aan 't zwijgen viel.
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la., salut! zei Mandus en hij begon weer op zijn har~
monika te spelen en de vooize floot hij mee want hij
schuifelde gelijk een merel.
Hij kende het vooizeken ook; hij had het ook zoo dik~
wijls meegezongen in zijn tijd; toen was Mandus ook al
Mandus en 't was nog altijd een van die oude vooizekes
die hij liefst speelde... nu walgde dat muziek hem en
Mandus walgde hem; hij ging door een morgen van
rust, had de innigheid ervan voelen neerzijgen over
hem en nu ging Manduske daardoor het al ontheiligend
met zijn vooize :
Hoe grooter beest en hoe meer geluk;
De brave jongens zijn voor 't ongeluk!
Was dat het leitmotief van zijn composities, en was
het ook het leitmotief niet van zijn dagen; hij dronk
en hij had plezier; hij hing de beest uit en had nog
plezier!
Was die mensch ook een prent uit het boek van 't
geschapene? of een spotprent? Dat boek was een boek
van ontroering, en Mandus ontroerde niet; Mandus
beroerde... waarheen liep de tocht van dat leven?...
waarheen... en hoeveel Mandussen liepen er in de samenleving? hoeveel? bewuste en onbewuste? Hij zag
hoe heel de menschheid roerloos stond langs den weg,
met versteven lijf en met glazen oogen die staarden en
niet bewogen... langs den weg ging een devote stoet;
,

de misdienders gingen vooraan met het koperen kruis
en de roode kerkvanen waar witte pijken in stonden...
de paster droeg een zilveren mantel en hij zegende de
roerlooze menschheid; en hij riep naar den hemel opdat
zou neerdalen de geest van 't leven.
De paster ging voorbij en de menschheid stond roerloos langs den weg. Dan kwam Mandus met zijn har~
monika; hij speelde het lied dat hangen bleef tegen de
aarde; de aarde bewoog; de menschheid bewoog; de
glazen oogen blonken en ze waren blij omdat de geest
der aarde weer in hen was.
Heel dien voornoen had hij last met het werk; het
wou niet vooruit, niet loopen, er lag een bevangenheid
een druk over zijn gemoed, dat zijn spieren en zijn pe-^
zen verzwaarde en verlamde en zijn bewegingen vermoeide en versteef, een plotse eenzaamheid had den
hemel vervuld en de lucht die hij inademde.
Hij was blij als het naar den noen ging en dat hij
naar huis mocht, het verveelde hem in de rust van de
zonne en in de stilte van den kouter; het lag al onthei~
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ligd en de dag wentelde er over als een dag van weedom waar nooit of nooit geen ende ging aankomen.
Als hij op de baan stond ging Stientje hem voorbij.
Die wind die blijft altijd op zijn zelfde plek hangen he, zei Stientje.
ja hij, maar 't is algelijk goê weêr, de nachten zijn
warm en zacht.
-- ja wel, maar dat hij ne keer vlak in 't zuiden klikte
't zou nog beter zijn !
-- Dat 's waar ! Stientje was daarmee voorbij en
dicht tegen zijn huis.
Als hij voorbij Stientjes' kwam vielen zijn oogen op
een grooten wasch die onder de blommende appelaars
open hing: er lei ginds een heele boel gerief ook, 't was
zeker groote kuisch te Stientjes?
Tegen den avond schoot Stientje zijn hof ken in brand,
in 't dorp sprongen ze den toren op en klepten alarm
en 't bonkte verre open bij avond; een groot rumoer
van menschengeloop ging langs alle kanten omhoog
en het kwam naar 't brandende hofstedeken geloopen.
1-Jij stond aan hun deurgat een pijp te rooken als hij
den zwarten rook zag opborrelen uit de stallingen van
Stientje, een petroolreuk hing in de ronde en vloog met
den rook mee; dan drumden groote vlammen door het
dak en hingen daar te slaan in de lucht; het wierd in
een keer klaar, hoog in de lucht en verre over 't land...
in 't licht van de vlammen zag hij den rook naar 't
broek schuiven en 't viel hem - plots in dat Stientje andere wind gewenscht had, zuidensche wind...
Moeder en Doorke waren aan 't deurgat gekomen en
keken zwijgend naar den brand. Doorke beefde : Ik ga
er heen, zei hij !
Zij toch voorzichtig , jongen, hoorde hij moeder roepen; hij liep dik over dun en zag in zijn loop dat er
geweld zat in den brand en dat het niet lang ging du
ren met Stientje zijn hofstedeken.
Hij sprong over de gracht en viel te Stientjes op den
boomgaard; hij botste op 't wijf en zag dat ze twee
koeien vasthield, zag dat de dochters een dweerskoppig
kalf aan nen boom riemden... de vlammen goten nu
dansend rood licht door de appelaars en al de groote
schaduwen lagen te huppelen... het kraakte en knetterde
'pil 't dak van de schuur vloog in... een helle van
gloeiende gensters schoot den donkeren hemel in. . . de
varkenskoten brandden en de koestal stond in gloei...
't brandde allemaal te gelijk.
Hij was van de eerste en zag Stientje uit den koestal
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nog beesten in?... 'n koe... 'n koe... huilde Stien en liep
weg.
Hij sprong den stal in en hoorde hoe de beest beurelde van angst en geweldig snokte aan haar keten;
lokken brandend strooi vielen al van de zoldering in
den stal... op haar lijf. . . haar oogen keken wreed en
dwaas, met de klare goeste erin van ongelukken te
doen... hij sprong naar haar keten, en grabbelde den
grendel vast. . . hij was twee drij keeren toegewrongen
met dikken stijven ijzerdraad... er viel een lok op hem...
op de koe... hij moest lossen!. . . hij besefte plots dat die
koe gebonden stond om nooit meer los te gaan... hij
probeerde nog één keer en wrong 't vel van zijn vingeren... het kraakte, vuur en rook sloegen vervaarlijk
beneên en met een grooten sprong moest hij buiten.
't Was hoog tijd, heel den boel viel beneên; een vuile
reuk van brandend vleesch vloog uit de vlammen, - een
groote schreeuw vol pijn, vol wreede pijn, huilde uit 't
gezoef van den brand en toen was alle gruwzaamheid
weg... alles lag plat... ploegen volk stampten met lange
kodden en balken de scheefgetrokken muren benen, en
't overschot had tijd om op te branden.
Nog al wel dat de wind om is, hoorde hij zeggen,
nog al wel of zijn huis was ook weg!
Spijtig van die koe!... Was dat die roode... die
trekkoe? Ja 't was die niet ziek? 'k Geloof wel dat die
ziek was, ik weet er iets vani
Alzoo hoorde hij menschen tegeneen klappen; hij
kende ze niet zij die dat zegden, ze stonden achteraf
en klapten nu stiller... ze gingen aan, en hij, vertrok ook,
hij kon hier niets meer doen, hij voelde pijn in zijn
nek waar die lok vuur gevallen was, en moeder en
Doorke zouden ongerust zitten.
Andere menschen gingen hem voorbij in den donkere; 't was toch maar 'n slecht kot, zei er een, en de
assurantie betaalt goed!
Er wierd gelachen wat dachten de menschen ? Het
wierd hem ook klaar in eens : Stientje had den boel in
brand gestoken; als ge geen geld had om af te breken
en weer op te bouwen, dan staakt ge 't kot maar in
gang dan lag het gauw beneên zonder onkost en de
assurantie zette het weer recht, splinternieuw!
Er was geen twijfelen aan, dat wenschen om zuider~
wind om alz000 den trok van zijn woonhuis te houden,
die petroolreuk; die groote wasch, al dat gerief, die twee
5..
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koeien en dat kalf die heel zeker van voorop uit den
stal gedreven waren, dat binden van die zieke dat
met geen alaam was los te krijgen, was dat allemaal
geenklaar bewijs dat Stientje geerne afbrandde?
Was dat geen bedrog en geen diefte gelijk ander

bedrog en andere diefte ? Voorzeker was het zoo hoog
mogelijk geassureerd en zoo armtierig mogelijk af ge brand, er zat niet veel in want 't was zoo gauw gedaan,
maar Stientje zou wel heel veel opteekenen; zijn armtierig kot van gisteren ging binnen een paar maanden
een pronte doening zijn, en in de plaats van die zieke
trekkoe die waarschijnlijk niet veel meer weerde was,
ing hij groot geld trekken om er een beste voor te
oopen; als de menschen dat zouden zien gingen er
velen jaloers zijn en elk zou zeggen dat Stientje een
fijnaard was, een slimmerik!
Was het toch geen wonderlijke xnenschheid nu?...
waart ge nog zeker van een bermhertig goed werk te

doc^nmet iemand uit den grond te trekken, met iemand
te helpen? Had hij Stientje zijn koe uit de vlammen
kunnen drijven, Stientje had het hem, in zijn herte,
kwalijk genomen ...hij had zijn koe vastgebonden om
te verbranden... dat verbranden van die koe moest het
groot publiek gebaar zijn, dat het bij Stientje rechtzinnig brandde en niet uit den booze... wie boer ging er

zijn beste koe laten vrijwillig opbranden?... want die
zieke zou natuurlijk nu zijn beste zijn!
Alzoo dekte de uitwendige schijn van schade de inwendige berekening van baat en profijt. De menschheid
was slim...
Zoo 'n menschheid was plezierig; zoo 'n menschheid
baarde alle dagen gemeen want ze werden geboren met
een « anker van zonnespel » in hun hert en met teerlingen in hun kop ! en met zoo 'n menschheid kont ge
rustig den grooten brand bekijken 1
Als hij thuis kwam brandde de lamp en hij zag hoe
Doorke achter de tafel zat met zijn kop in zijn handen
en met zijn oogen vol grooten angst; moeder liep over
end weer, nooit 't enden gezorgd, gelijk gewoonte.
't En heeft niet lang geduurd, zei ze.
Neen 't en hij vertelde wat hij gezien en gedaan, en
gehoord had; moeder zei niet veel als hij zijn vermoeden uitte : Stientje moet het maar weten, zei. ze; heeft
hij, het in brand gestoken, hij zal er rekening voor geven

ier c hierachter.

Daar is geen twijfel bij, moeder, Stientje heeft dat
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vrijwillig gedaan, en peinst 'ij dat de menschen nog op
eerlijken handel steunen ?
« Maar gij moogt alzoo niet klappen, zei Doorke, al
met een keer; ge moogt geen kwaad zeggen van de
menschen... Stientje zal dat niet doen zijn hoveken in
brand steken, ge moogt gij dat niet doen, dat is zonde.»
Ge moogt niet vloeken ook, Doorke, en 't wordt zoo
veel gevloekt !
Dat ging boven Doorke zijn verweer; hij zweeg en
twistte niet geerne over menschenwijsheid en menschenhandel, hij peinsde dat elk braaf was omdat ge dat
moest zijn van ons Lieven Heer.
« Maar, zei Doorke weer, dat ons hoveken ne keer
moest plat gaan? en als Doorke dat zei, keek hij zoo
angstig naar moeder.
't En zal hier niet branden Doorke, zei moeder. Als
wij afbranden zei hij, dan zijn we alles, alles kwijt,
Doorke, want wij zijn nog eerlijke menschen.
Als hij 's anderendaags in de keuken kwam, zat
Doorke stil te weenen op den vloer; zijn muit stond
voor hem en hij zat er bij op zijn eene knie.
« Doorke wat is dat ? ge zijt gelijk aan 't schreeuwen
van als ge uit uw bedde komt... voor ne jongen die
moet piot worden!
Doorke zei niets en moeder die koffie opgoot schudde haar kop en deed hem teeken met haar oogera dat
hij moest zwijgen... Doorke was zoo 'n klein, klein
hertjen nog.
Nu keek hij en zag waarvoor Doorke weende, zijn
vink lag dood; ze lag op haar rug beneèn in de muit,
allemaal haar pluimen lagen dicht tegen haar lijveken
gestreken, haar pootjes staken stijf omhoog en haar
teentjes had ze tot twee kleine vinkevuistjes toegenepen, precies alsof ze nog in verweer staken en gereed
om te vechten tegen de gruwzame dood die haar klein
vinkenkeeltje kwam toenijpen... 't was spijtig, ze verleefdigde heel 't huis met haar « vink, vink, arre arre
wit ! »
Doorke ge moogt zoo gevoelig niet zijn jongen, vangt
een andere!
Ik zal ikke geen meer moeten vangen, zei Doorke...
de een of andere dag lig ik daar ook gelijk mijn vink...
nu weende Doorke niet meer als hij dat zei.
Kom hier, kom, en hij greep de muit uit Doorke zijn
hand, langde 't vogelken eruit en piepte op de kat; ze
kwam van den zolder geloopen, hij piepte weer, liet

haar 't doode vogelken zien en liet ze er twee drij keers
naar springen.
Schei uit, riep Doorke, dat kon hij niet zien.
Hij liet het vogelken vallen; Trulle greep het op stak
haar steert omhoog en liep al grollende van blijdschap
weer den zoldertrap op.
Iemands dood, iemands brood, zei hij lachend tegen
moeder; Trulle kan voort vandaag... moeder 't heeft een
goeie nacht geweest kijk eens door de ruit wat dikke
dauw er aan 't gras hangt !
Ja 't, zei moeder en ze sneed binst boterhammen.
Zondag ga ik eens naar ons vlas kijken.
't Groeit dat ge 't ziet, ons vruchten staan allemaal
goed!
Doorke ging de hennen geven... tik - tik -- tik, riep
Doorke en ze kwamen allemaal rond hem geflodderd;
van door 't venster zagen ze hoe Doorke den mais
wijd open wierp en hoe de hennen wijd open liepen...
ze zagen hoe Doorke met uitgesteken vinger de rusteboze bende telde en nog eens telde.
Zie, zei moeder, dat is omdat zijn vinke dood ligt,
dat hij vooraf de kiekens telt..., dat gaat voor zijn eten
...hij heeft angst dat er ook dood lagen.
En van daar zagen ze Doorke in den koestal trekken; 't varkenskot opensnokken en naar alles kijken en
als hij in huis kwam zag hij er blij uit.
Doorke is alles goed in de stallen ?
ja, zei Doorke, ge moet er niet mee lachen, één malheur komt niet alleen zeggen ze altijd... maar er mankeert toch niemendalle.
't Is nog al wel!
't Is gelijk als 't God belieft, zei moeder.
Als hij koffie gedronken had ging hij buiten het ho~
veken rond, daar had hij alle dagen zoo 'n groot genot
van, dan smaakte zijn pijp hem goed en zoo 'n kwartierken slentering zoo'n poozeken van innig nietsdoen
dat deed hem deugd.
Dan overkeek hij den hemel, na den rook uit hun
schouwen als er wolken dreven loerde hij naar hun
vlucht om te weten waar de wind zat en wat er in de
lucht hing aan regen of zonne; van over de haag keek
hij geerne naar de groene zee van 't wijde broek, naar
den donkeren roerloozen plas van hun goorgracht, naar
de huizen van 't dorp in de opkomende zonne, naar den
kouter, naar alles; hij beluisterde geerne het bekorende
geluid van een dag die wakker werd...
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« Miauw, miauw. »
Hij keek omlaag en zag de kat achter hem; ze stond
op haar achterpooten en haakte met haar voorklauwen
in zijn broek; hij moest lachen... bukte zich en krabde
de kat achter haar oorkes... ge moet zeker nog ne vogel
hebben, Trulle... en Trulle miauwde weer.
Hij peinsde nu plots weer op Doorke, en zag hem
weer op den vloer zitten weenen bij zijn doode vink;
Doorke was gelukkig dat hij zoo 'n tehuis had en onder
de menschen niet moest komen; weenen om een vogel-ken!
Hij vond, het zoo kinderachtig en toch moest hij toegeven dat zoo 'n kinderachtig gevoel voor Doorke
pleitte; was Doorke heelemaal geen groot kind? Hij
was er van overtuigd dat zijn bleeke broeder zoo 'n
roode bloeiende ziel moest hebben; hij was er nu bijkans twintig en nog nooit en had hij hem over de meiskes hooren klappen, noch over iets dat meiskens raak.te... 't was een zuiver ventje, een braaf ventje, en 't
gelukkigste dat er liep; langer als 'n minuut had hij
nooit verdiets kinderverdriet, hij was altijd tevreé lijk

moeder of hij het vooruitzette; hij streed of pruttelde
van zijn leven niet tegen en was altijd blijde, stillekens
blijde, zoo 'n blijheid die hem eigen was en in hem vergroeid was.
Zou hij het weten en wel echt meenen als hij zei dat
bij geen lang koordeken ging trekken ? Dat was wellicht maar klap bovenop want moest hij dat in waarheid voelen dan zou hij niet altijd zoo blijde loopen, zoo
rustig gelukkig, zoo simpel tevreé.
Kon dat wel zijn : blij leven, blij denken, blij voelen
en heelemaal rustig zijn met de dood tegen uw deur.
Hij kon het niet dat wierd hij gewaar, hoe overtuigend
uw verstand hoe sterk uw wil ook was het bleven in
dat geval toch altijd vooze steunsels; blij zijn of angstig
zijn was een gevoel en door eigen menschelijke kracht
kon dat niet verholpen worden... heiligen konnen dat
dat had hij gelezen... God hielp hun angst weg of
maakte hen blijde.
Moeder die was ook altijd stil blijde, devotelijk
blijde; ze miste en kon alle menschentroost missen; hij
kon nooit zien of moeder veel angst of veel verdriet
had, en als er zorg, kommer of weedom over hen kwam
geschoven, wist ze dat nog altijd zoo te bepraten dat de
zorg geen zorg, de kommernis geen kommer en de weedom een gebaar wierd, een ding, een iets wierd dat hen
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allemaal vaster nog aaneenbondt en hen allemaal stil
blij maakte zelfs in de droefste uur!
Doorke was sterk moeder was sterker!. . . kwam dat
uit hun schoon rein leven?... moesten moeder en Uoórke
van den Lokker daar voorbij geloopen op haar kousen;
er lag een groote verdaanheid op haar wezen, ze was
Als hij van huis ging, naar hun land kwam 't wijf
nooit niet vechten in hun ziel tegen de menschheid en
tegen het booze ?
Hij voelde weer hoe hij altijd vocht; altijd moest
vechten en nooit niet uitgevochten zou zijn; hij voelde
altijd zoo 'n aardige drift in hem; hij voelde hem staan
veerdig om te slagen en wist niet waar; hij zou geerne
hard haten en innig liefhebben en wist niet hoe; hij
voelde verdriet en wist niet waarom, hij had honger
naar verzadiging en wist niet wie ze hem geven zou;
hij wist alleen dat hij stond met gesloten vuisten starende naar de samenleving, starende met den haat in
zijn oogen en't verlangen naar liefde in zijn ziel.
Hij kon het niet denken, hij wou het niet meer denken; zoo 'n stage strijd begeesterde en goot vuur n
hem; het beangstigde hem bijtijds en dan stampte de
angst hem beneén; hij wist dat er stonden kwamen
waarop ze zijn ziel in zonnehoogten slingerden, maar
ook stonden dat ze haar neerbonkten in de laagte
onder menschenploetering... in de zonnehoogten zong
ze het lied van honger, het reine lied dat verzadigde
en ontroerde, in de laagten huilde ze het lied mee dat
hangen bleef tegen de aarde; de vooize der beroering.
al een stap drij vier voorbij en ze snokte plots omme;
de Lokker... ai!. . . toe komt gij eens meé!
Wat is 't met den Lokker?...
Hij hangt... hij heeft hem op gehangen en 'k durf
niet boven gaan!
Hij viel plots. aan 'tloopen naar Lokkers huis in 't
gebuurte; kwestie was hij wel al dood en was het niet
nog tijd om hem in 't leven te houden?... hij hoorde
hoe 't wijf hem achterna kwam geloopen... hij hangt
op den zolder, riep ze.
De deur van 't huis stond open; hij grabbelde zijn
mes uit broekzak en sprong de zoldertrap op; 't was
er donker, hij trok zijn oogen wijd open en zag den
Lokker hangen.
,

(Wordt vervolgd.
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TENTOONSTELLINGEN TE ANTWERPEN
Met den invullenden winter — en met dezen winter feller nog
dan vroeger —• komt er ook over de goede en koopgrage stad
Antwerpen een springvloed los van tentoonstellingen: golven tableaux breken open in vijf, zes zalen met den standvastigen
rythmus van de stijgende zee. Een wonderbare vischvangst, en
het beste bewijs dat de kunst niet kapot is.
Al die aangespoelde schatten -- we zullen cns euphemistisc h
zóó uitspreken — aanstippen gaat niet op ; schiften we dus, met
het onvermijdelijk gevaar sommige kunstenaars te verzwijgen ; ten
andere wie kan bestendig op den uitkijk blijven op het strand?
De Koninklijke Kunstkring hield eene tentoonstelling JAAK
ROSSEELS, « cm de nagedachtenis te Beren van Benen kunstenaar
die een eigen en zeer eervolle plaats inneemt in de ontwikkeling onzer moderne Belgische kunst, een die, eenigszins teruggedrongen
in de woeling der hedendaagsche bewegingen, verdient op den
voorgrond te worden gebracht ». Eene daad van pieteit des te lofwaardiger daar ze uitgaat van eengin kring, die ook de ultramodernste kunstuitingen gaarne in haar zalen onderbrengt.
Jaak Rosseels zegt het inleidend woord van den catalogus,
werd geboren te Antwerpen op 5 November 1828 in een be.schaafd burgergezin waar de kunsten hoog in aanzien stonden.
Zijn aangeboren onafhankelijkheidszin vrijwaarde hem voor de
nadeelige gevolgen van het veranderde romantisch onderwijs
der toenmalige Antwerpsche akademie, en dreef hem tot de natuur. Van het eerste oogenblik af dat hij met werk voor den dag
kwam (nl. in 1847) tot zijne dood (3 November 1912) bleef
Rosseels putten aan die bron die hij wist de rijkste te zijn, en
waar hij naar de ingevingen van zijn eigen zeer bijzonder temperament, de dankbaarste inspiratie vond. Tezamen met Meyers
stichtte hij de Dendermondsche school.
Wat zelfs hij een vluchtig doorloopen dezer zaal trof was de
groote oprechtheid van dezen schilder, waarlijk den waardigen
medestrijder van dien heerlijk-goeden Iisidoor Meyers, die door
zijn hoogstaande eenvoudigheid en eerlijkheid aller eerbied afdwong. Geen tamtam ; maar een stil verborgen « dienen » in het
priesterschap der kunst. Zijn doeken doen niet mooi aan ; doelen
op geen effekt ; eerlijk rechtzinnig in groot geduld en zoeken en
herdoen en tasten naar een moeilijk te bereiken ideaal willen ze
weergeven wat de natuur hem inspireerde. Het doek van Rosseels
dat in het museum van Antwerpen hangt, laat hem geen recht
wedervaren ; het is te blauw-zoetachtig, te week vrouwelijk zou ik
zeggen ; zoon overzicht zijner werken laat zijn droomersnatuur
beter uitkomen, het eene stuk schoort het andere, en wat eerst
onmacht scheen, blijkt dan innerlijke aanleg en dichterlijke zoetgevooisdheid.
Natuur overheerscht alles bij hem, de mensch is maar stoffee.
ring ; in die natuur zijn lucht en wolken tot hoofdbestanddeel.
Als deze schilder — wat onwaarschijnlijk is -- er eene theorie
op nahield, dan moet hij zich als volgt hebben uitgedrukt : een
-
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landschap is de weerschijn, de terugkaatsing van lucht en wolken
die zich in stemming uitkoepelen boven de natuur.
Rosseels zoekt geen uitgelezen schilderachtige hoekjes : wat is
er eenvoudiger dan het wachthuis te Dendermonde, dit verlaten
hoekjen der vestingen in de stille Denderstad ? bij meestal zijne
doeken valt dat verwaarloezen op van het schilderachtige ; maar
met we'ke handen vol pieteit tracht hij die eenvoudig-grootsche
natuur vast te leggen ; hoe zinderen de fijne voelhorens zijner
ziel bij geheimenis van 't leven dat in de bladstilte van een
landschap opstijgt en haar nevels uithangt vol verborgenheden.
Soms grijpt u eene igeheime vrees aan lijk in dat bo chzicht waar
een eenzame vrouw een takkenbos draagt ; doorgaans kluizenaart
de schilder in een verlaten hoekjen, en beluistert er eigene weemoedige stemming ; over eenige doeken, uit verzelderzaamde,
hangt een lente van blijde verwachting in zilveren licht : 't moeten de heel gelukkige stonden geweest zijn van zijn leven.
Als ik PIETER GORUS wil vermelden, die in de zaal Loquet
exposeerde, dan moet ik het doen na deze regels over Rosseels.
Want Pieter Gorus is een leerling van Courtens en komt er vrank
en vrij voor uit ; en zijn werken spreken niet minder duidelijk:
zijn herfstavond met de bruine groen zwarte okeren kleuren ko
zijnt met den gouden regen van Courtens. In onzen tijd waar er
velen lijden aan slecht-verteerde rnathematieken en oprispende
zware duitsche wijsbegeerte en hun misprijzen en afgrijzen in

sterk-gekruide termen uitgillen tegen alle objelct-getrcuv.7e < photokunst », moeten er velen ook smalend nederzien op dien vroolijken kunstenaar die er niet aan denkt te graal-ridderen naar
de nieuwste nieuwigheid. Maar Gorus is een blijdschapbrenger:
zijn huizeken_s mogen nog zoo armoedig neergeflokt zijn in de

eenzame velden, langs de vorstpannen loopt er een roode vlam
van blijdschap : zijn kleuren mogen nog zoo donker hangen over
de doeken, tusschenin of erboven hangt er toch een lap gele of
bruine oker te schetteren van pret. En die gezond physieke kracht
doet veel over het hoofd zien in dezen tijd van euclidistische
lofbrieven puriteinsche strengheid, stroefheid en droefheid. Soms
echter ontbreekt evenwicht : in het ronde zeil slaat het doek
over, en is die roode vlek, hoe fel dan ook bewerkt, te opslorpend,
te domineerend. En in 't algemeen is de tonaliteit van Gorus te
zwaar, te vettig, te dik gesmeerd ; men be tondert de meesterschap van penseelslag, maar :ecu verdere uitzuivering wenschen;
wat hij te zeggen heeft, zegt Gorus met rustige vaste taal en
vollen mond, maar men zou wat diepere dingen van hem willen
vernemen.
DIRK BAKSTEEN bewandelt «wegen van voornaamheid. Leerling van Jacob Smits, woont hij evenals deze te Achterbosch, en
zijn trant houdt veel gelijkenis met den trant van den ouden
meester, ten minste uiterlijk ; hij heeft dezelfde sterk-witte fond ;
dezelfde wolk en koepelen in hun oneindigheid over de nederig
gehouden huizen en boomgin ; c die gelijkenis en leerlingschap
is een dubbelsnijdend mes ; een deel van de roem van Smits
straalt af op Baksteen_ ; maar tezeivertijd doet liet de oogen sluiten voor het grondig verschil dat er heerscht innerlijk. Smits is
de schilder van het onbeholpene, onbeschaafde, ruwe Kempen;
Baksteen is de verheerlijken van het fijne, geestige, edele, onY^/

gerepte in de Kempen ; zijn sober, bijna geometrisch opgebouwde

landschappen zijn uitgepuurd, uitgezuiverd van alle het mensche
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lijke bijna van alle stoffelijkheid ; het Evangelisch verhaal kan
er evengoed in afspelen als het stil gedoe der menschen ; het is
de ongereptheid, de maagdelijke natuur waarover Conscience het
zoo gaarne had. En niet alleen voor die vereenvoudiging, voor
-de stemming, ook wel voor de kleuren is er een opvallend verschil : de grondtonen blauw en wit liggen even intens bij beide
schilders, maar Baksteen laat over de lichte heuvelkammen een
fluweelig-zachte glans glijden, met karmozijnen grondlaag ; waar
Smits de kleuren ruw nevens elkander smeert, staan heuvelen en
zandbergen bij Baksteen getooid met een fijne en luisterrijke voornaamheid.
De groote gebeurtenis echter van deze eerste helft van den
winter was wel de tentoonstelling van HENRY LUYTEN , die
na vele perturbaties en peryckelen stormenderhand zijne plaats
in den Antwerpschen kunstwereld wil heroveren, en uitp akte met
niet minder dan 180 werken. Al wat hem restte uit vroegere
jaren, al wat hij bijeenraapte aan de oevers der Baltische zee,
hangt hier te prijk en te pronk, bijna als eene uitdaging. Luyten
treedt hierop met volle wapenrusting ; en als men zoon stel van
werken overschouwt, van alle genres — of bijna —, soms van
reusachtige afmetingen en allen, of bijna, dragend een trek van
bewustzijn in eigen kracht_, een zekerheid van willen en kunnen,
dan krijgt men niet alleen grooten eerbied voor dezen kunstenaar
maar dan zegt men bij zijn eigen, en de bijzondere omstandigheden zullen deze krijgshaftige taal verontschuldigen, dat geringe
huidige schilders dezen fikschen, hubschen kerel die iets cavaliers
over hem heeft met zijn triomfant opgestreken knevel, uit den
zadel zouden - lichten, in een steekspel, wel te verstaan met den

verfborstel.
Henry Luyten heeft iets dringends, iets ovcrrompelends over
hem ; hij bedelt geen belangstelling of, hij hengelt er niet naar,
hij smokkelt zijn kunst niet binnen de vesting onzer bewondering :
hij komt vooruit : hier ben ik, in hetweten dat zijn optreden de
ooggin op hem trekt ; hij heeft de vastheid, het besef van eigene
waarde en misschien wel den innerlijken trots van den verovenaar.
En zoo komt het dat al zijne doeken, het mogen dan landschappen, dierenstukken of figuren zijn, eigenmachtig staan, en b^wondering of ten minste aandacht opeischen. In al de doeken van
Luyten ligt die innerlijke vastheid, die innerlijke trots ; die ingehouden hartstocht, die gezond forschige mannelijkheid ; zij spreken zich luid uit, zonder bombast nochtans ; ze hebben iets te zeggen en zeggen het met vasten mond, en voelen behoefte aan een
groot publiek, spreken zich liefst uit in groote afmetingen, verkiezen de musea-zalen boven de intimiteit eener kamer. En die
forschigheid uit zich zelfs in den breeden penseelstreep, was van
gepeuter, wel zeker van den indruk die de verflagen zullen
maken op het netvlies.
Luyten is maar in tweede plaats een landschapschilder ; ge
hoeft om u daarvan te overtuigen , enkel de dierenstukken te bekijken ; de natuur is er enkel als begeleidend spel , dikwijls nog
nevels de hoofdfiguur beter te laten uitspringen. En waar hij het
landschap schildert om het landschap doet hij liet in doeken van
kleinere afmetingen -- als ware het hem enkel versnapering --of schijnt hij vel eens die evenwichtigheid te missen die het karakteristieke zijner andere doeken uitsnaken : het worden dan over.lautiz ssatnjs ap JaM ua uauo1 aAIPIj ap ;am VIn- 'au,p.., nos u jah,

geweldige natuurkrachten, fantatische wolkenschoften, armada-.
schepen van vernieling, gedachtelijke gevaarten, vormelooze klompen, of een baaierd van ziedende baren zonder lijn noch golving,
te wild, te vormeloos ; eene vlek en een zwak punt mijn inziens
in de luik van het wonderschoone tryptiek : de kinderen der zee,
waar ' het lijk aanspoelt.
Luyten is eerst en vooral een figurenschilder, een - der beste
portretschilders van onzen tijd ; zijn menschen zijn innerlijk kloek
opgebouwd, leven volgens gemoed en stemming, en bewegen met
veel sierlijkheid ; en misschien is Luyten nog het beste waar hij
mocht werken naar eigen goesting : het mauve visschersmeisje
dat netten breit, het teere portret van het . meisje in 't wit, de
twee spelende kinderen aan de zee zijn in hun spontaanheid ware
meesterstukken. Hij is daarbij . - schilder van koeien ; met Gezelle
oogen kijkt hij naar de koeienruggen die in den morgendmist naar
de weide trekken ; de doorbrekende zon glijdt over de matte heerlijkheid der huid en spint er een lichtkrans rond ; het -is als een
hymnus.
Luyten's palet heeft een voorliefde voor mauwe tonen ; het
mauwe van den optrekkenden of neerstrijkenden nevel, het mauve dat zijn mantel van verwording werpt over de schetterende
zomertonen, het mauwe van het • eenvoudig leven vol opoffering
eener moeder : warme liefde in den blauwen mist van een eentonig bestaan.
We gaan niet opnieuw in bewondering vallen voor de meesterschap waarmede deze tinten worden uitgestreken; hoe breed de
penseelslag ook weze, het koloriet blijft toch fijn, omdat een laatste
toets, een laatste lichtvlek, die toets van den meester, leven bijzet; schitterend echter mag men zijn koloriet niet noemen, en wat
erger is, zijn kleuren schijnen na 'nen zekeren tijd te verdoffen,
mat te worden; men lette maar op het groote doek waar de leerlingen met den meester en met Henry Rul muziek maken.
De tentoongestelde werken van dezen sympathieken meester, die
zich in de gunst van het Antwerpsch publiek mag verheugen, kon
ik tot mijn spijt niet gaan zien. De extremische strekking bleef dees
eerste helft van den winter in den schuilhoek. Enkel twee, drie
kunstenaars met nieuwere strekkingen.
PIETER DE METS, wier vroegere landschappen bekoorden
door licht en lijnenspel, exponeerde in de feestzaal Meir zijn naoorlogsch werk; een streven om groote kleurenvakken in evenwicht te houden, een hoofdtoon in harmonie te houden met andere tonen; een streven dus naar styliseering en naar constructie;
zijn als gezien van heel ver zoo dat enkel de plannen en de
massa's zijn aangegeven.. Zeker interressant, en De Mets spreekt
steeds verstaanbare taal, maar men heeft het gevoelen te staan
voor studies, voor pogingen die, laat ons hopen, brengen tot
nieuwere schoonheid.
HENRI BAYENS, een Hollander die veel in Frankrijk werkte
en in Holland bespiedt het spel der wolken, hoe ze groeien tot
torens, hoe ze neerschuiven in de luchtlagen, verijlen of verdich~
ten naarmate ze komen in min of meer vochtige atmosfeer, en
hij snijdt in zijn doeken die lagen in nette schijven ; of hij bespiedt
in de natuur de rythmen van het landschap, en brengt ze van
lieverlede terug tot de lijnen van het gotisch gewelf. En dat werkt
eerst storend omdat we meenen te staan voor iemand die doceert,
en dat we, tot hiertoe toch, die strak gescheiden schijven en kleu
ren niet opmerken In de natuur waar alles ineendoezelt en ineen-

- 82 :.
smelt; maar men geraakt allicht verzoend met dezen ernstigen
zoeker en zuiveren kunstenaar die lijnen en kleuren naast elkaar
legt en ons vaak onder den indruk brengt van een oneindigen
hemelkoepel.
En op het einde van deze onvolledige kroniek moet het nog even
vermeld hoeveel etsen en ongekleurde etsen we mochten bewonderen. Célos en Marten van Loo hanteeren de naald met eene fijnheid van toets die verbaast; maar zoo wat alle schilders beproeven
hun kunst aan het graveeren; etsen schijnen bepaald in den smaak
te vallen van het publiek; en de kunstenaars moeten er een uitmuntende school in zien om met vaste hand en zekeren trek de
dingen te leeren omlijnen. Ook de waterverfschilderkunst wordt
druk beoefend, en ze ontwikkelt in stijgende lijn ; in een ingewikkelde techniek (b. v. Jules Van de Leene), streeft ze er naar
over al de uitdrukkingsmiddelen en uitdrukking smacht van de olieverf te beschikken.
Wat zijn we ver af van de waterverf-schilders jen van Caassiers!
A. J. Hallez.
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Overzicht van Tijdschriften
In de GIDS van December blijft bij het vervolg van Rein, Van
Zanten's <t Dood spoor » (het is eindelijk tot het doodgewoon slot
gekomen : ze gaan in echtscheiding) , slechts te vermelden een
reeksje niet te versmaden gedichten van Helene Swarth.
En diezelfde dichteres ontmoeten we weer in DE NIEUWE
GIDS. Hier herdenkt zij een « Droeve liefde >. In front van het
nummer een portret van Herman Heyermans' op zijn doodsbed,
door Chris Lebau. Kloos zet er een begeleidende nota achter en is

daar althans genietbaarder dan in de tot wanhoop-voerende serie
Binnengedachten,. We zijn aan het verblijdend getal 75. Veel goeds
kan er ook niet gezegd worden van de overige poetische produkten
in deze aflevering die geteekend worden door Agatha Seger en
Hein Boeken. Novelle van Alice Smeding : Als een Bes in een
hofje» is frisch en flink met een tikje zenuw er door. Steviger gebouwd staat het kortere stukje <Den zoeten inval> door Otto Ward
en Carl Greve. Naar aanleiding van een boek van Boétius, schrijft
Willem Kloos : < Maar een mensch, als ikzelf gelukkig mag zijn,
olie zich zijn heele leven door ontwikkelen bleef en dus hoe langer
hoe ernstiger heeft leeren meeleven met alle menschelijke zielsuitingen en aardsche aangelegenheden. > Wel dient erkent dat Kloos'
den vertaler van Boétius nuttige practische werken weet te geven.
Feiten en Fantasien> is de niet veel zeggende titel van de vrou .
wenrubriek die in De Nieuwe Gids a door Jeanne Kloos-Reyneke
van Stuwe wordt geschreven.
Het Decembernummer van Groot-Nederland mochten we niet
ontvangen tot op heden.
,

DE STEM brengt een fragment van R. Van Ginderen-Stort's
Kleine Inez i. Kleine Inez is zeventien jaar geworden en voor
de eerste maal verwint een idyllische liefde haar hart dat nog zeer
zuiver is. Boeiend geschreven. Volgt een zeer mooi vers van den
flinken stylist Achilles Mussche «Hymne en gebed aan het levens.
Hoort naar deze twee strofen
4

Doch schreien en sterven zijn maar de donkere dalen,
Waaraan de levensvreugde ontstijgt des te dieper-puur;
Ik heb den ondoofbaarsten glimlach om den mond van een man
[zien dwalen
Dien het leven had uitgeslepen in een branding op heel zijn natuur.
Twee merkwaardige middeleeuwsche, mystieke liederen uit de jaren vare zuster Hadewych, worden . door Dirk Coster geciteerd en
van aanteekeningen voorzien. Ook wordt door Dirk Coster eventjes onder handen genomen « de gereformeerde jongeling Smelik s
tjes
die wat geks heeft gebazeld over den e Nieuwe geluiden , bundel
van den redacteur van « De Stem >. Waarna, ter gelegenheid
van den ingang van 't vijfde levensjaar der periodiek, een overzicht wordt gegeven van de litteraire verrassingen van '24, die
bijna alle treurig zijn. Overleden zijn immers : Ary Prins, J. I. De
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Haan, Adama van Schillema en H. Heyermans. De blijdere verschijnselen : werken van Mevr. Zoomers-Vermeer, L. J. M. Feber
en Johan de Meesters' laatste boek < Van haar luister beroofd ».

IN DE BEIAARD merkwaardig : het vervolg van Kees Meekel's «Ahasverus». De man is al in Montmartre, dan in een ravijn,
dan te Moskou. Het gedicht van Willem de Merode over SintFranciscus valt minder mee. Een ernstige overwogen studie over
«Kiesrecht, eenheid en moraal», door Dr Wagenaar, valt eenigs
zins buiten het kader van dit overzicht.

WIL EN WEG. — De voortzetting van L. Simons tooneelstu^
diën en van Herman Hana's causeriën over decoratiekunst. Deze
laatste bijdragen worden met de maand interessanter. Enkel gevaar
dat ze in handwerk-rubriekjes gaan ontaarden. De overige bijdragen hooren thuis bij wetenschappelijke vakken.
BOEKENNIEUWS meldt nieuws van den energieken Pater
Gielen die het tijdschrift gansch alleen zal uitgeven en opstellen.
«En ik zal vrij zijn» klinkt niet zeer erg Jezuietsch! Is reeds aan
de recensies te* merken hoe « vrij » Boekenschouw zal zijn.
Dostoievsky en Bloy zijn « Geesteszieken in wier ziel de demon
en de genius worstelden om ^de heerschappij » zelf zijn wij ver
van laks maar huiveren voor de enggeestigheid die maar gedurig
den banvloek uitbuldert. Een korte - karakteristiek van Arnold
Bennett door M. S. en de publikatie van brieven gewisseld tusschen L. Heyermans, den broer van Herman en minister De
Visser vervolledigen het nummer.
Blijder is de verschijning van het Kerstnummer -van het Tijdschrift
voor R. K. OUDERS EN OPVOEDERS. Het is mooi geillustreerd

en bevat kerstnovellen van Annie Hulsmans en Sylvain De Rouck
en een vertaling van Leo Weismantels' prachtig stukje « De Tuin
van Bethlehem. » Een flinke geschiedkundige studie van A. Naber
over «Middeleeuwsche Kerstspelen» sluit de reeks.
Paul Van Ostaeyen heeft het in VLAAMSCHE ARBEID over

den schilder Oscar Jespers. Het vergt meer dan gewone aandacht
dezen begaafden Paul te volgen. Daar zit knapheid in zijn excentrieke toeren; jammer dat hij die knapheid aan excentriciteit ver.
doet. De formeele bezetenheid om anders dan de anderen te zijn.
De waanzinnige vergissing dat schoonheid niet eenvoudig is. Ver-

zen van K. Singer en Amaat Burssens. Onder de kronieken valt op
die van Victor Brunclair, waarvan de titel « Het Vaderhuis tehuur » wel een zeer onhoffelijke, maar dan toch zoo'n kostelijke
geestigheid is als er maar enkele in 't jaar gepubliceerd worden in

Vlaanderen. Jozef Muls schrijft over El Greco naar aanleiding van
een Duitsch boek over dezen «voorlooper der expressionisten>.

Uit BIBLIOTHEEKGIDS te lichten twee besprekingen van boeken over muziek : M. Pols' «Moessorgskie» en Querido's «Over

Muziek».
TOONEELGIDS bevat naast een paar zeer mooie platen, een
uitvoerige bespreking over de opvoering van Ghéon's « Bedelaar
onder den trap » te Sint-Niklaas. Interessante werken worden dege
lijk besproken door Th. De Ronde, Antoon Van de Velde, Dr Jan
Grauls. Een groot deel wordt besteed aan overzicht van Tijdschrlf
ten en Mengelingen die documentarisch wel van belang zijn.

G. W.

as
Boekbespreking
Algemeene atlas voor België, met 175 gekleurde kaarten en car,^
tons, met medewerking van Dr. H. Balieus, insp. M. O. ; L.
Heylen, leeraar aan de normaalschool te Mechelen en J. Verschueren S. J. leeraar aan het O. V. Vrouwcollege te Ant--

werpen.

Uitg. J. B. Wolters, Groningen. Prijs ing. 18 fr.; gec. 22 fr.
Dit is ten minste een atlas voor België niet 'n eenigszins
voor België geadapteerde fransche atlas. Het is meer dan dat:
deze atlas is beter, duidelijker, zakelijker dan zijn voorgangers
en... hij is Vlaamsch. De samenstellers hebben de aardrijkskunde
beschouwd a als een wetenschap d.i. een systematisch geheel van
gegevens die met elkaar in logisch verband staan ». Deze atlas
brengt niet alleen die gegevens in kaart, maar tevens door dat
onderling verband uitstekend werk. Dr. T...
De waarachtige ende een Beer wonderycke historie van Mariken
van Niemeghen die meer dan seven jaar metten duvel woende
ende verkeerde. Uitg. De Standaard. Prijs 4.50 fr.

Het succes van het Volkstooneel met Mariken van Nieumeghem
is een gestadige propaganda voor dit boekje. Reeds is de derde
druk daarvan verschenen. Dr. M. Cordemans zorgde voor den
tekst, daarin de uitgave volgend van Dr. Leendertz en E. H. J.
Bernaerts, gaf enkele verklarende notas. Het handig uitgegeven
boekje bevat tevens het portret van den leider, den componist,
den decorateur en de voornaamste acteurs. V.
FRITZ FRANCKEN: De laatste nacht van Mata-Hari en andere
verhalen. Uitg. G. Janssens.

Gelukkig heeft Fritz Francken veel betere dingen geschreven,
in vers en in proza. Want deze verhalen zijn heusch al te dunnetjes. Ze zijn precies zoo goed of zoo onbeduidend als de meeste
schetsjes in de Parijzer Journal en Consoorten. Even weinig gevoel, maar misschien nog minder geest. Af en toe wordt het een
beetje pikant gemaakt en dat werkt dan als peper op een bevro~
ren beafsteack. Geen boek voor huis~ of volksbibliotheek.
Het spijt ons te meer deze strenge afkeuring te moeten uitspreken, dat er in Fr. Francken een rassig volksschrijver wit. Hij
moet echter bedenken dat te schrijven voor het volk noch een
mindere, noch een gemakkelijker kunst is dan te schrijven voor
enkele uitverkoornen. Hij bedenke tevens dat elk boek, dat ons
volk niet schooner en, in ruimen zin beter maakt, voor ons volk
waardeloos -zooniet schadelijk is.
We zullen gaarne de eerste de beste gelegenheid te baat nemen
om in voor hem en voor ons aangenamer bewoordingen over Fr.
Francken te schrijven. V...
1nsutlnde, schetsen van land en, volk van Nederl. O.-Indië, samen-

gesteld door D. WOLITEMS, J. VAN HULZEN. Inleiding
door J. KONING en slotwoord door Dr. A. M . BROUWERS.

Noordhof f, Groningen.

- 86 Historische kennis is noodzakelijk voor een sterk nationaal gevoel. Bij een klein volk als het Nederlandsche moet in dat gevoel
de koloniale factor worden ingesloten. Temeer daar Nederland
door zijn bezettingen de derde komt in de rij der koloniale mogendheden. Lange jaren heeft de kolonie buiten de ziel van het
volk gestaan doordat de kennis ervan haast in geen school kon
worden opgedaan.
Eerst in de laatste vijf-en-twintig jaren is die toestand gelukkig
veranderd. Door indische propaganda en schoolonderwijs heeft
men Nederland geïnteresseerd aan het land dat zich slingert om
den evenaar als een gordel van smaragd.
Van Indië uit werd die kentering eveneens noodzakelijk. De
Indonesiër wil begrepen worden.
Kultureel is Indië tot een zekeren bloei gekomen van wetenschap en kunst. Het westersche element dat er enkel heentrok om
geld te verdienen vindt naast zich een schare uitwijkelingen die
Indië ook geestelijk ontdekken en aanvoelen met zijn kultuurwaar
den.
Dit lijvige, prachtige boek bedoelt die goestelijke ontdekking
en samenvoeling te bespoedigen. Het voldoet uitstekend aan zijn
doel. Voor Nederlanders is het een eenig juweel. G. v. M.
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E. F. BENSON, De Tu2sclzerzpecsoon, vertaald door J. P. M.
VLEKKE, uitg. Het Nederlandsch Boekhuis. Tilburg.

De strijd met moderne vreedzame intrigue-wapentjes tusschen
een kunsthandelaar en een jong artist, Charles Lathom, voor de
verovering van een vrouwenhart. De schilder wint het op zijn
meer dan 25 jaar ouderen tegenstander die eigenlijk ook geen echte liefde voelt.
Het boek is een aaneenschakeling van de fijnste, stemmigste
tooneeltjes. De karakterteekening is bizonder goed geslaagd. Daar
is iets in dat verhaal dat wij Vlamingen bij gemis aan een zekere
levensverfijning niet kennen, iets dat misschien best beantwoordt
aan het woord atmosfeer.
De vertaling is meer dan zeer goed, ze is eenvoudig uitmuntend.
G. v. M.
Dr. C. G. N. DE VOOYS, Taalkundige opstellen, eerste bundel,
Wolters, Groningen. Gulden 5.90.

In een lijvigen bundel van circa 400 blz. zoo smaakvol en
keurig van voorkomen als haast geen uitgeverij het de firma
Wolters zal nadoen (dat is uitgemaakt; laat zelfs Dirk Coster
sakkeren tegen de uitgevers van na 80 in Holland, ons zijn ze
nog immer voorbeelden ! ) heeft Dr. De Vooys een eerste keuze
gedaan uit zijn taalkundige opstellen der laatste zeventien jaren,
Hij laat ze, behoudens enkele aanvullingen onveranderd verschijnen. Daaraan deed hij goed. Het polemisch karakter dat zijn opstellen, voorlezingen en studies hierdoor bewaard blijft, zet deze
een reden van meer interesse bij. Het boek is daardoor
geworden een tamelijk trouw beeld van de vereenvoudigingsbe
weging waarin Dr. De Vooys in Holland de trouwhartige en
een der geduchtste pioniers is. Daarbij gelde dat geen zijner argumenten, minder nog voor ons dan voor Nederlanders, verouderd
of gemeenplaatsig is geworden. Schrijver zag dit zelf in en het
Is met ietwat ontnuchtering dat hij in zijn voorrede terecht op
merkt: Was ik overtuigd geweest dat de sinds jaren verdedigde
denkbeelden over taal en spelling gemeengoed geworden waren,

- 87 dan had ik ongetwijfeld menige bladzijde of menig opstel geschrapt >.
Hier ware 't nu wel gepaste gelegenheid om een beetje sceptisch
te spreken over het groot deel illusie waarvan elk bewegen op
elk gebied uit den aard der zaken zelf noodzakelijk de dupe moet
zijn; maar tegenover dit mooie werk dat, na 17 jaren gebundeld,
een treffend bewijs is van nog zooveel enthousiasme « pour la
sainte cause'» en... nog zooveel illusie, ontvalt je daarvoor be
paald den moed. De twee eerste afdeelingen, beide polemisch opgevat, de eerste « Over - schrijftafel en spreektaal, algemeen beschaafd en letterkundige taal >, de tweede over « Het belang van
het Spellingvraagstuk A maakt men door met als eindindruk de
overtuiging dat de bekwaamste « avocat du diable » het tegen
De Vooys' pleidooien moet afleggen. Ideologisch is de vereenvoudigingsbeweging vrijwel onaantastbaar. Daar zit dan ook de gewone illusie eigen aan elk beweger, dat n.l. een beweging moet
zegevieren van zoodra zij haar goed recht bepleit heeft en tegenover tegenstanders haar standpunt gehandhaafd. Alles moet zijn
tijd hebben en het parlement, zij het ook een Hollandsche tweede
Kamer, heeft nog maar zelden een NIEUWE gedachte door een
wetsbepaling geinnoveerd. Het laat Zich pramen, het moet soms
geneusringd worden; in zijn aard ligt het overal de laatste te zijn.
Les génies se font presser...
Voor ons, Vlamingen, ik herhaal 't, is dit voor Noord-Nederlanders geschreven boek over de nieuwe spellingkwestie, haast
belangwekkender dan voor henzelf. Het apostolaat van dit werk
voor een kwestie waarover wij slechts verspreide lectuur in tijdschrift, brochuur of blad bezitten,, heeft hier kans een reesem
nieuwe aanhangers te vinden.
Toch, houd ik voor zeker dat Dr. De Vooy' goed recht, als
alle goed recht, zijn vuurproef niet op 17 jaren doormaakt, even
zeker schijnt het mij dat het eens glansrijk uit die vuurproef te
voorschijn treedt. Daartoe zal dit mooie boek machtig het zijne
bijdragen. G. v. M.
LAMBRECHT L,ÁMBRECHTS, Kleine Keuze.

Onuitgegeven gedichten.
(Lannoo, Thielt.)

De dichter
4 Zou nog zoo graag, in haar laatste ge;ubel

Zijn heilige keuze voor Limburg zien blaken;
Voor Limburg, zijn Limburg, de schoonste der gouwen
Waar rijker palet in de zonne kan branden,
Waar kleuriger bloemen de velden doorgolven
Dan waar het ook wij in de wereldwaranden ».
Zoo klinkt- de hyperromantische wensch van den zanger. Lacy,
« a... velle ad esse non valet illatio » want dit bundeltje van den
werkzamen en werklustigen Lambrechts Is het onweerlegbaar bewijs dat de edelste bedoeling niet volstaat om kunst te scheppen.
Ook geen volkskunst in den hoogeren dieperen zin van dit woord.
We brengen — en dit volgaarne -- een eeresaluut aan den rassigen landaardtrots, de onverwoestbare Limburg-liefde van den
Gentschen leeraar, doch deze onuitgegeven gedichten blijven een
al te zwakke uitbeelding en verwoording van de heerlijkheid der
Demergouw. Het zijn de onvolgroeide of verdorde vruchten van
een boom die weelderiger bloei heeft gekend. Wel treffen hier en
daar in zijn balladen sommige blanke verzen ---- o! die plezierige
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« Roeland van het vlakke Demerdorp » doch daarbuiten wat al
Zwakke, bloedige dingetjes. Best van alle zijn z'n volksliederen:
Lambrechts' domein. Naakt dit bundeltje doet het goed aan te
weten dat daar in de boekenkast 's dichters « Limburgsche Beelden » staan bij zijn « Wingewest » en ten volle te waardeeren wat
Lambrechts cultureel voor Vlaanderen heeft gedaan -- niet enkel
in zijn « Zingende Vlaanderen » ---- doch vooral als de varende
'Zanger van de vele, opvoedkundig -- saamgestelde en gegeven
M. v.. H.
Th. JESKEMCHOINSKY: De groote strijd, historische roman uit
den -tijd van den romeinschen keizer Marcus Aurelius, vertaald
door J. P. M. VLEKKE, illustraties van R. GRUSZKA. Uitgeverij « Het Nederlandsch Boekhuis », Tilburg. Prijs ingenaaid
1. 1.20. gebonden f1. 1.75.
Het is genoegzaam bekend met wat een prijsbaren durf het
Nederlandsch Boekhuis de een uitgave na de andere lanceert.
In dezen tijd van angstige duurte, met een wisselkoers die, al
denken velen anders, ook den Hollander niet tot baat strekt, kunnen wij zooveel stoutheid bewonderend waardeeren. En wij doen
dit zooveel te liever omdat het gehalte der werken zoo naar ons
hart is. In hare keurboekerij ' heeft zij ons telkens beschonken met
vertalingen van de allerbeste romanliteratuur van vreemde landen.
Onder meer is het de verdienste ' dezer keurboekerij een der groot~
ste moderne romanciers met name R. Rugh Benson, door verta
ling van zijn beste werk ons nader te hebben gebracht.
Met de vertaling van Jeske-Choinsky's De groote strijd bereikt
zij analoge verdiensten. Want deze schrijver is er een die zelfs
in Duitschland onvoldoende gekend blijft en dus ook ten onzent
met merkwaardige hardnekkigheid doodgezwegen. Er is daar in
Duitschland een vrij talrijk groepje uitgesproken katholieke ro~
manschrijvers dat in zijn eigen land zelfs als systematisch wordt
genegeerd. Wie hoorde hier spreken — zonder te zeggen wie
las hier ? -- over F. Bram, Schrott-Fliecht, Grau, Frank, Korte,
Kiesgen, Lingen, Scharlau ? Deze namen om maar enkele te noemen ! En zouden wij meedoen met het soort protestantisme dat het
ginder gedaan krijgt een hoop niinderwaardigen zelfs omhoog te
duwen om door die massa de katholieke schrijvers onder den voet
te laten loopen ?
Deze Jeske-Choinsky is een schrijver die verdient bij ons te
worden ingeleid. Dit zijn beste werk in twee deden is een grootsche visie uit den romanrijken tijd der katakomben, de reusachtige worsteling van het christendom met het heidensch Rome. Een
boeiend roman, niet zoo geweldig grootsch van bouw en visie als
de beroemde Quo Vadis. Den schrijver ontbreekt het ook aan de
machtige gedrongenheid van Handel-Manzetti. Maar dit zullen
dan ook wel de twee modellen zijn waarbij Choinsky nog leeren
kan. Hij ` komt met dit werk zeker op het hoogteplan van Eékstein's historische romans en overtreft dezen dikwijls.
De twee deelen kosten elk genaaid fl. 1.20. Niet duur.
G. v. M.
Vertaald door M. Van
Grimm' sprookjes, 2e verzameling. =>
Vloten, geïllustreerd door B. en J. Midderix-Bockhoest en . uitgegeven door de Maatsch. voor g. en g. lektuur, Amsterdam.
Weer veertig onverouderde sprookjes van Grimm, op royaal
formaat uitgegeven. Uitstekend vertaald. Hoeft geen verleren
lof ; Grimm, Andersen, Hauff - blijven de meest geëerde gasten.

....^ 89 Onder de korenmaat, M. Eliza Knuttel-Fabius, met elf penteeke-ningen, uit. door de M. J. voor g. en g. lektuur.
Een lieflijk verhaal. Misschien wat romantisch, maar wellicht
daardoor te welkomer bij de jeugd. 't Is innig, boeiend . en ontroerend. Groot formaat en duidelijke druk. Bestemd voor de oudere
jeugd.
Wondere verhalen van Vader Huggelebrug. 1 Van doove Jabik
en de betooverde vogelschrik ; II Van Nob en Gnob en Gnobberdebob. Tekst en teekeningen van Tjeed Bottema. Uitg. C.
A. J. Van Dishoeck, Bussum.
't Eerste verhaal is voor kinderen van 9-13 jaar; het tweede
voor kinderen van 7-9 jaar. Goed verteld; vooral het verhaal
van Nob en zijn broers. Verzorgde, duidelijke druk.
De H. Evangeliën, nederlandsche vertaling, opnieuw bewerkt, ingeleid en aangeteekend door E. GESSLER S. J. ---' 'Brepols,

Turnhout.
Deze vertaling wil geen aanspraak maken op volstrekte oorspronkelijkheid. In hoofdzaak is zij afhankelijk van de oude katholieke evangelievertaling. Vele wijzigingen werden echter aan
deze toegebracht: het grootste aantal is gewettigd door noodzakelijke aanpassing aan het hedendaagsche taalgebruik; andere,
minder talrijk, door het verlangen den oorspronkelijken tekst getrouw weer te geven.
Voor het eerste punt werd benuttigd de vertaling van Mgr.
Beelen en de Cannisius-vereeniging ; voor het tweede de grieksche
tekst der uitgave door H. J. Vogels. Inleiding en aanteekeningen
werden gemaakt naar de meest bevoegde katholieke Schriftverklaarders.

Achteraan een vergelijkende tafel der drie eerste evangeliën en
een kaart van Palestina ten tijde van Jezus.
Welkome en zeer nuttige uitgave.
Ieperen en de Kapucynen door P . HILDEBRAND O . M. C.
Met zooveel devotie als wetenschap, zoowel voor Ieperen als
voor de orde waarvan hij een waardige zoon is, heeft Pater H-ildebrand de geschiedenis geschreven van de Kapucynen te Ieperen
te beginnen van 1249 tot op « den dag van heden ». De studie is
een overdruk uit Franciscana, het historisch tijdschrift dat nu ophoudt te verschijnen.
Von Deutscher Art und Kunst, Thomas MANN, ausgewâhlte
Prosa. Wolters, Groningen.
Een poging , mooi geslaagd, om uit Mann's werk die bladzijden

te leeren welke voor gymnasiasten genietbaar zijn en tegelijk een
juist begrip laten vormen van de kunst van een der vooraanstaande na-tachtigsche duitsche prozaschrijvers. Gekozen werden frag
menten uit schrijvers beste werk.
Een uitgave die ook in Vlaanderen zeer nuttig .is. M. A.

,

Das W underhorn, Erzahlungen, Geschichten und Gedichte f urs
zweite Jahr door C. BROUWER en G. RAS. Wolters, Groningen.

Persyn getuigde van deze reeks dat zij behoort tot 't beste wat
op 't gebied van klasleesboeken in de laatste tijden verscheen.
Als schoolboek is het boekje inderdaad een model maar niet
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minder is het geschikt als keurlectuur aan den huiselijken haard.
De illustraties van Dijkstra zijn nog wat onbeholpen maar deze
teekenaar bezit een oorspronkelijk talent. M. A.
Dr. Eugeen VAN OYE, Godelieve van Gistel, gedramatiseerde
legende uit de Xle eeuw, in vice bedrijven. 2e uitgave. Excel
sior Brugge.
)

Dit tooneelwerk van den oud-leerling van Gezelle dat in 1910,
bij koninklijk besluit van 29 Juli, bekroond werd met den drie.
jaarlijkschen Staatsprijs voor tooneelletterkunde nu nog in te lelden bij den Vlaamschen lezer, is vrijwel overhodi. Minder
grootsch en lyrisch dan « Balder » het stuk uit de germaansche
mythologie, is deze Godelieve evenwel den volke nader gek omen en beter bekend geworden.
Ons die nu met groot genot wel is waar, dit werk in nieuwe
uitgave herlezen, treft het toch wat een reuzenschrede de vlaani-.
sche tooneelletterkunde vooruit heeft gezet sinds dit werk werd
bekroond. Als tooneel kan het er voor ons bezwaarlijk nog door.
Wij hebben sinds 1910 het onderscheid leeren maken tusschen lynek en drama en dat onderscheid is zeer groot. Toch behoort
' Godelieve Van Ghistel » tot die dramaturgie welke wij niet
vergeten of misprijzen en verdient dus de uitgeverij Excelsior allen lof die door deze fraaie uitgave er weerom de aandacht op
vestigt. G. W.
De God-mensch door V. GEEREBAERT C. ss. I. Christuswer-

ken. inleiding door E. H. VAN TICHELEN. St-Alphonsus'
boekhandel, Esschen.

Dit lijvig werk van ruim 560 bladzijden is een verzameling, een
om- en bijwerking, van de bijdragen s Evangeliebloempjes die
sinds jaren maandelijks in de bekende Gerardusbode der redemtoristen verschenen zijn. Het was Th. Van Tichelen die dus
blijkt niet alleen zelf noest te werken maar ook anderen te zetten
aan studie, welke Pater Geerebaert opmaakte om met de Gerardusartikelen een boek te bundelen. Het is nu de beste aanbeveling
uit de inleiding van Van Tichelen zelf te citeeren die blijkbaar
het onder zijn inspiratie door Geerebaert's werk tot stand gekomen
boek niet verloochent maar er zoo tevreden over is dat hij 't terdege aanprijst: Vader Geerebaert gaat zelfstandig te werk, met
eigen kennis en vooral met eigen gezond verstand; hij geeft ons
op eigen wijze een positief duidelijk beeld van de werken van
Christus ( die al weldoende voorbijging ». En zijn wensch is ook
de onze: ( Zoo moge het boek zijn gang door de wereld gaan!
En weldra nog een broertje meebrengen, ook uit het Evangelie
geboren. Want wie zoo grondig over de werken van Christus
schrijft kan het even degelijk over de woorden van Christus> Het
zij zoo. Dat tweede boek van Pater Geerebaert verwachten we
dus.
M.
A.
Verschenen: de vijfde uitgave van ' Menschen in den oorlog>
door Andreas LATZKO, bij de Wereldbibliotheek Amsterdam.

Heruitgaven van de firma J. B. Wolters, Groningen, Den Haag.
VAN GODEN EN HELDEN, door J. Kleintjens S. J. en Dr.
H. Knippenberg.
Dit is de zesde, zorgvuldig herziene druk. Een modelboek om
de leerlingen in te wijden in de Grieksche, Romeinsche en Ger-.
naansche goden en heldenwereld; gaar ook ontwikkelden zullen

dit werk met vrucht naslaan. Het werk wordt zelfs in sommige

gestichten gebruikt als leesboek in de Nederlandsche les. Het is
rijk geïllustreerd.

LEESBOEK DER PLANTKUNDE, door Prof. Dr. E. Reinders. Derde druk. 5.25 gulden. Dat wordt, omgezet in belgisch geld
wel wat duur. Mar wie er niet voor terugdeinst zal zien dat hij
waar krijgt voor zijn geld. Dit leerboek is bestemd voor de
( gymmasia, H. B. S. met vijfjarigen cursus en lycea>. Onge
meen klaar en kompleet; en de uitgave is een Juweel. Circa 400
afbeeldingen en 20 groote gekleurde platen.
Grimm's sprookjes: Tweede verzameling. Uitg. der Weeldbibliotheek 2.50 gulden.

Weer veertig sprookjes uit de schatkamer van Grimm. Zoolang
er kindertjes zullen zijn om te luisteren, zullen deze oude, maar
onverouderde sprookjes leven.
Het boek is rijk voorzien van teekeningen, waaronder acht in
kleurendruk, door B. en J. MidderiQh-Bokhorst. Denk er aan voor
Kerstmis en Nieuwjaar ! V.
Jan LiØhart le IN ZWEDEN 3e Druk, 2e OVER OPVOE
DING, 6e Druk. Ingeleid door R. Casimir, Uitg. Wolters, Groningen, Den Haag.
-

De verschillende uitgaven volgen elkaar op de hielen. Dit zijn
weer twee keurige, handige bandjes. J. Ligthart was een groot
menschen- en kindervriend. Heel zijn werk en leer is geboren uit
het leven en uit zijn liefde voor het leven. Met zijn diepen wer
kelijkheidszin, zijn standvastig gevoel voor waarheid heeft hij zijn
opvoedingssysteem opgebouwd; maar daarbij kwam «die glan
zende goedheid, welke alles in e,n mild licht van zachte vergev nsgezindheid ziet en zijn omwankelbaar vertrouwen.
V.
WINTERBOEK. - Uitg. H. M. J. voor goede en goedkoope
lectuur, Amsterdam Prijs ing. 1.95 gulden, geb. 3.20 gulden.
Het derde Winterboek van de wereldbibliotheek bevat bijdragen
van J. Baudier-Bakker, R. De Clercq, A. Draeyer-De Haas, A.
Van Gogh-Kaulbach, J. De Meester, H. Mooy, A. Nahon, J.
Reyneke van Stuwe. W. Steenhoff, M. Van Suchtelen, G. Thiry,
R. Tolman, M. Viola, K. Van de Woestyne en een lied van
Luveers.
Het boek bevat, behalve tal van illustraties acht reproducties
in vierkleurendruk naar Jan Steen, Fiorentino, Borgegnone en Jan
Toorop.
Een prachtuitgave! Een sieraad voor leeskamer of salon!
-

e

PATER DONDERS-Kerkboekje door M. Van Grinsven. Uitg.

N. Bergmans te Tilburg.
Een klein gebedenboekje ten gebruike vooral van de vereerders
en vereersters van den eerbiedwaardigen dienaar Gods, den ne
derlandschen pater Donders, in geur van heiligheid overleden, temidden zijner melaatschen, te Batavia, den 14 Januari 1887.

KULTUUR EN LEVEN, door M. A. P. C. Poelhekke, met 16
platen , uitg. van Munster's Uitgeversmaatschappij, Amsterdam.
3.50; geb. 4.90 g.
Intoelhekke is op 20 December 60 jaar geworden en dat is voor
zijn vele vrienden en oud-leerlingen een gereede gelegenheid ge
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Weest om dezen pionier der R. K. herleving in Nederland, in
woord en schrift, te huldigen. En bij deze hulde laat Vlaanderen
zich niet onbetuigd. Poelhekke is een groote vriend van Vlaanderen, van zijn volk en zijn kunst, zijn streven en zijn strijd.
Poelhekke weet wat strijd is, want heel zijn leven is een gestadige, hoewel niet met luidruchtige wapenen gevoerde strijd geweest voor de emancipatie van zijn geloofsgenooten. Thym was
de groote voorman geweest en zijn blijvende toonbeeld, kunst en
onderwijs te stellen midden het groote gezonde leven, was de
gedachte die heel zijn onderwijs en zijn streven op kultureel .gebied geleid heeft. Zoo is de titel van zijn laatste boek als een
leuze geweest, die heel zijn werk heeft beheerscht: Kultuur en
Leven; doch in dezen zin: Kultuur en Leven zijn één. Een schoone,
edele kultuur te scheppen uit een schooner leven dat is zijn levenstaak geweest. Hij was geen scheppend kunstenaar zooals Thym;
maar hij bezit een evenwichtig-kritische geest en een rijk gemoed,
die de schoonheid aanvullen kan onder welken vorm ze zich ook
vertoont.
Poelhekke heeft veel gewerkt in zijn leven en de jaren die
O. L. Heer hem nog moge gunnen, nu hij van de zorgen van het
directeurschap der H. B. S. werd ontlast, zal hij niet in ledigheid
genieten. Nu pas kan hij zich geheel gaan wijden aan de literatuur. Er is nog zooveel dat wacht: een boek over Oorlogspoeziën
der verschillende landen; een boek over Ahasverus en meer an
dere plannen.
« Kunst en Leven » is weer de oogst van veel arbeid. Thym
krijgt drie opstellen en ze behooren tot het beste van dezen bundel; hier komt niet alleen zijn kennis aan het woord maar de
warme vereering van zijn hart.
De vijf studies over Dante, over Dante's werk en invloed op
Potgieter-Perck, H. Roland••Holst behooren tot het stevigste wat
naar aanleiding van Dante's eeuwfeest in Nederland geschreven
werd.
Poelhekke ..is nooit op avontuurlijke tochten uitgegaan in de
literatuur; maar het beste van alle tijden heeft hij bestudeerd en
uitgediept en opgenomen in zich om het anderen, met een professorale klaarheid en stevigheid, mee te deelen.
Het is niet mogelijk in het bestek van een recensie de twintig
opstellen van dezen bundel nader te karakteriseeren. Het is een
flink stuk werk uit Poelhekke's arbeidzaam leven.
DE WATERKINDERTJES, een sprookje voor een landkind,
bewerkt naar Charles Kingsley, door Martha Van Vloten. Uitg.
voor goed en goedkoope Lektuur, Amsterdam.
Van de vele kinderboeken die op de recentietafel regenen in deze
wintermaanden, is er nauwelijks een, af en toe, dat u de verrassing
brengt van iets werkelijk moois en kinderlijks. De meeste zijn niet
bijzonder boeiend en er zijn haast geen bij die den echten ' toon
vinden of volhouden kunnen. Te schrijven voor kinderen is een
kunst die weinigen gegeven is. Maar Kingsley is een van deze
begenadigden; 't verhaal van dat schoorsteenvegertje is een van
de mooiste die me bekend is. Het is zoo warm van gevoel en het
sprankelt van humor en fantasie.
Het boek is schitterend bewerkt en geïllustreerd. De uitgave
eenig- mooi.
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VARIA
De heer H. P. C. POELHEKKE, een van de pioniers der
leving in Nederland herdacht den 20 December zijn 60e verjaardag.
Hij werd gehuldigd in «Opgang» door E. P. Kerstens, in de Nieuwe
Eeuw, door Bernard Verhoeven.
Frederik van Eeden, heeft volgens de N. R. C. eenige kisten met
handschriften, waaronder wij noemen de manuscripten van « De
kleine Johannes», «Johannes Viator», «De passielooze Lelie», het
nimmer vertoonde tooneelstuk «De Idealisten», vertalingen van wer
ken van Rabindranath Tagore, enz., aan de letterkundige verzameling van de gemeente 's Gravenhage gegeven.
Na zijn dood heeft hij toegezegd de brieven in zijn bezit van
Kloos, Van Deyssel e. a. bekende personen uit den Nieuwe-Gids~

tijd.

JAN VAN NIJLEN BEKROOND. — De driejaarlijksche
Vlaamsche letterkunde, 16de tijdperk 1921-1923, is toegekend aan
den dichter Jan van - Nijlen voor zijn verzenbundel : «Het Aangezicht der Aarde».
De jury was samengesteld uit de hh. prof. Scharpé, voorzitter;
prof. A. de Ridder, sekretaris; prof. Aug. Vermeylen; prof. Verdeyen en Mr A. Cornette, leden.
Jan van Nijlen is een van onze gevoeligste Vlaamsche dichters.
Hij is een stille werker, maar wat hij geeft is gezonde, sterke kunst.
Van Nijlen is te Antwerpen geboren. Hij schreef o. a. de volgende
verzenbundels : Verzen, Het Licht, Naar het Geluk, Het Aangezicht
der Aarde.
Jan van Nijlen schreef ook interessante studies over fransche letterkunde o. a. over Peguy en Francis Jammers.
De prijs werd hem met algemeene stemmen toegekend.
HENRI BOREL OVER HET JONGSTE STREVEN IN
De vrijzinnige schrijver van « Het Jongetje » gaf In het Haagsche
«Vaderland» (14 Dec.) een artikel, waaruit wij gaarne, als katholieken een en ander citeeren :
« Ik kan mij volkomen begrijpen, schrijft hij, al ben ik niet
Roomsch-Kathollek, dat er een generatie van Roomsch-Katholi Lke
schrijvers en dichters is opgestaan, die niet tevreden meer zijn m'
enkele litteraire waarden, bepaald door een, in den grond redeloozen, cultus van absolute kunst om de kunst alleen, maar die, be roerd en doordrongen van de groote problemen, die het leven stelt,
geslagen ook door de ontzaggelijke vragen van leven en dood, en
door allerlei andere mysteriën, en vol van •nligieus verlangen onmogelijk weer in de begrensde wereld van het « letterkundige »
kunnen leven.
Het is niet de nieuwe Roomsch-Katholieke generatie, die dit voor
het eerst heeft ingezien en uitgesproken. Twintig jaren geleden, toen
hij nog niet Roomsch-Katholiek was geworden, is, met andere woorden, dit alles reeds door Frederik van Eeden gezegd In zijn Studies,

vooral in de opstellen daarin.
Frederik van Eeden is de éénige onder de Tachtigers geweest,
die inzag,dat letterkunde nog iets hoogers is dan de kunst van letteren alléén en die de geestelijke, cultureele waarde er van boven
alles stelde. Als hij maar eerst zoo beleefd is te sterven -- dit
schijnt in ons onlitteraire landje zoo langzamerhand een conditk
sine qua non te worden — zal men de juiste cultureele waarde van
van Eeden's werk wel gaan inzien, en het nageslacht zal zich afvragen, hoe het in Godsnaam mogelijk is geweest, dat Van Deyssel
en Kloos, wier werken véél minder cultureele waarde hebben dan
dat van van Eeden, als de heroën der Nederlandsche litteratuur
be-Leeuwd werden, terwijl de regeering van Eeden's zestigsten verjaardag onopgemerkt voorbij heeft laten gaan als die van den eersten
den besten tramconducteur. Ons onlitteraire volk, en blijkbaar ook
onze regeering, Is zoo geimponeerd en overdonderd geworden door
de lofliederen, in onzen letterkundigen tempel aangeheven, om het
idool Litteratuur--Woordkunst te adoreeren, dat zij geheel en al in de
war zijn geraakt, en de cultureele waarde van Litteratuur geheel
over 't hoofd hebben gezien.
De nieuwe Katholieke generatie is er, vooral de laatste twee jaren,
weder met kracht aan begonnen, juist in den tijd toen de regeering

de voornaamste hoogepriesters van het Idool de hoogste ondrr..

scheidingen toekende en hen tot dragers onzer cultuur proclameerde.
Ik ding hiermede vooral niets af op hun (enkel) letterkundige ver
dienste, die ongetwijfeld buitengewoon groot is. Ik wijs er slechts
op, dat men cultuur niet met litteratuur moet verwarren, en dat
Frederik van Eedens werk, naast groote litteraire, een niet minder
genote cultureele verdienste heeft, welke tot nog toe onrechtvaardig
miskend en genegeerd Is.

CARL SPITTELER de groote Zwitsersche dichter is te Luzer,
op 80-jarigen leeftijd overleden. Hij wordt door de meest gezaghebbende critici geprezen als de grootste Duitsche woordkunstenaar van dezen tijd. Zijne voornaamste werken zijn : (Prometheus
and Epimetheus », < Balladen », « Literarische Gleichnisse », «La~
chende Warheiten », « Olympischer Fruhling », « Imago ».
Wie meer wenscht te weten over Spitteler's leven en werk, zie
Dietsche Warande -en Belfort, nummer 1, 1921; op Warande-wandel, door Dr. J. Persijn, blz. 116-122..
PLIVIS DE CHAVANNES. --- Den 14 December 11. was het
de 100e verjaardag van Puvis de Chavannes' geboorte. Veertig
jaar lang heeft deze groote kunstenaar, ondanks de miskenning,
voortgearbeid, aan zijn levensdroom en Frankrijk met Bene nieuwe monumentale kunst verrijkt.
LITTERAIRE PRIJZEN. ---- De prix Lasserre werd toegewezen aan den zestigjarigen priester-dichter Louis de Cardonnel,
voor zijn boek: e De l'une á l'autre aurore »; de prix Goncourt,
aan M. 7 hierry Sandre, voor zijn roman: « Chevrefeuille » en de
prix Femina voor Vie heureuse, aan M. Charles Derennes.
BERNARD ZWEERS, de nestor der Nederlandsche Componisten is deze maand overleden.
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G. en C. SCHARTEN-•ANTINK. -- Bij de maatschappij voor
goede en goedkoepe lectuur te Amsterdam verschijnt een drieledig
roman van het echtpaar Scharten-Antink: Het Leven van Fran~
cesco Campana. De twee eerste deden: k De jeugd van Francesco
Campana » en « De Duistere waarheid > beleefden in enkele
maanden tijds, respectievelijk 3 en 4 uitgaven.
Van Sprotje is de 4e druk verschenen.
ARTIBUS PATRIAE herdenkt haar 601-jarig bestaan met eene
tentoonstelling van door haar aan het Antwerpsch museum geschonken doeken en etsen. Bij de ontvangst ten stadhuize zegde
burgemeester Van Cauwelaert o.m. over de beteekenis der kunst
en het leven van een volk:
« De Kunst is geen weeldebedrijf. De kunst is een der meest
verfzeven uitingen van ons kultureel leven en zij. is een der beste
dienaressen van de gemeenschap in wier schoot zij geboren werd.
. Geen taal grijpt dieper haar gegeven uit het wezen van een
volk, dan deze welke wordt gevoerd door de verbeelding en de
schoone ontroering van zijn kunstenaars, en trots het eigen kenmerk dat de persoonlijkheid van lederen waren kunstenaar geslagen heeft op zijne voortbrengselen, kan het leven van een beschaafd volk de trekken van zijn geestelijk leven, de bijzonderheden van zijn stoffelijk bestaan, en de merkwaardigheden zelf
van zijne natuurlijke omgeving, door geen middel trouwer en
;veelzijdiger worden weergegeven dan door de menigvuldige vormen en uitdrukkingsmiddelen over welke de kunst beschikt.
Cijfer de kunstgewrochten uit onze geschiedenis weg en niet
alleen zal het zoo glorierijk verleden van ons volk een wanho-pige verarming ondergaan, maar de lijnen zelf van onze geschiedenis zullen hunne zichtbaarheid in groote mate verliezen. De
kunst is niet alleen een sieraad, de kunst is niet alleen een adel-'
titel, de kunst is niet alleen een waardevol bezit omdat haar werken op de markt der goud-magnaten tot een hoogen prijs worden
opgedreven, de kunst is in het leven van een volk de beste getuigenis van zijn verleden, een sterke schakel in zijn voortbestaan,
een band Iran samenvoelen voor allen die zich tot een zelfde
beschavingsgemeenschap bekennen, een, klare wekroep van de
toekomst, opdat het geslacht van heden onverzwakt den schoonera
arbeid van 't verleden zou voortzetten voor de glorie van het-.
zelfde bloed».
OVER HEILIGENLEVEN. — In zijne inleiding voor de zoo
pas verschenen Levensbeschrijving van Pater Dominicus, apostel
van Engeland, door een ordebroeder van den Eerbiedwaardigen
Passionist, schrijft Dr. Gerard Brom over de ongenietbaarheid der
meeste heiligenlevens:
4 Oneindig royaler deden de Evangelisten, schrijft hij, door
eenvoudig te vertellen wat er gebeurd was en de gebreken van
de apostelen, Petrus' rDote zonde zelfs, volstrekt niet te verzwijgen. Sint-Frans van Sales, patroon van de schrijvers, heeft
er dan ook uitdrukkelijk op aangedrongen, volgens het voorbeeld
van heiligen, die over heiligen schreven hoegenaamd niets te ver-bergen i.
We willen een vrome in al zijn eigenaardigheden zien, met zijn
wonderbare kracht in het gelooven, met zijn groei en zijn strijd,
die ons het noodige vertrouwen geeft om hem na te volgen. On-

96 der de aureool moet een levend wezen in plaats van een wassen
pop zichtbaar zijn. Maar te veel heiligelevens zijn helaas volgens
de regels van een wetboek opgezet als pleidooi voor de heiligver..
klaring, waarbij ieder hoofdstuk weer een nieuwe deugd bewijzen
moet, al is 't volslagen buiten de voelbare werkelijkheid om. Het
eenig gevolg van die manier is dat de verheerlijkte figuur in de
wierook hangt te zweven, zonder dat we bepaalde trekken op
zijn gezicht of bijzondere kenmerken van zijn omgeving kunnen
waarnemen. Pijnlijk vallen die schoonste portretten bij de boedwarme levensbeelden op, die romanschrijvers van erg onbelang~
rijke personen weten te geven ; en 't vloekt wezenlijk tegen alle
verhoudingen, wanneer de grootste zielen met de minste wetenschap en de minste kunst behandeld worden.
EMIEL CLAUS. — Besloten werd den schilder van de Leie
een standbeeld op te richten, in den kruidtuin te Gent. Het beeld
wordt vervaardigd door M. Janne Serruys, echtgenoote van den
Franschen publicist Pierre Mille en leerlinge van den schilder.
R. K. LETTERKUNDIGEN. -- De tweede vergadering van
R. K. Letterkundigen had plaats te Amsterdam, den 27 December. De vergadering staat onder leiding van onzen mederedacteur
Ing. J: L. M. Feber.
Dr. G. KALFF Jr, zoon van den geleerden Leidschen professor,
arbeidt aan een werk over Frederik Van Eeden, waarin ook de
heele tachtiger-beweging historisch~wetenschappelijk behandeld
Van STIJN STREUVELS verscheen in het najaar een bewerking van de Trietan-legende.
BAEKELIVIANS heeft het eerste deel van een driedeelig roman
voltooid.
MAURICE BARRES. -- Den 31 Augustus is onder voorzitterschap van Poincaré een gedenksteen aangebracht te Metz aan het
huis waar M. Barrès verbleef. Toen hij het plan ontwierp van
Colette Baudoche.
K. VAN DEN OEVER heeft een nieuw boek voltooid. Het
zal heeten: a Geestelijke Peilingen » en verschijnt bij Romen te
Roermond.
. HOMEROS IN DE BIOSCOOP Homeros' Ilias werd door
Hans Kyser bewerkt voor een film: Helena, de ondergang van
Troje.
TE WAASTEN werd het graf ontdekt van Robrecht van
Cassel, zoon van Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen.
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Katalooa der Uitaaven

August Sneders
Herdacht -:
door GERARD WALSCHAP
In een tijd van beeldstormerij, ziehier een figuur die
naar voren wordt gehaald, afgestoft en op voetstuk ter
vereering hersteld.
Het doet deugd, zooiets, in Vlaanderen.
Het ligt algemeen in 't karakter van elk volk dat
onrecht lijdt en miskenning, zelf onrechtvaardig te zijn
en onrecht te plegen op den persoon van zijn leiders
en voormannen. Het waren onze voorvaderen die den
wijzen man van Gent den grooten weldoener van
Vlaanderen in zijn eigen huis den kop hebben geklo-ven et l'histoire se rëpéte. Niemand meer dan Hall
Caine . heeft ergens aan het slot van een roman • deze
gedachte geschreven: Er zal altijd een Jerusalem gevonden worden om de profeten te steenigen die iets
goeds of iets moois willen brengen in de wereld. Men
kan daarbij voegen : om gesteenigd te worden zal geen
profeet uit zijn land moeten gaan.

Elk lijdend volk is achterdochtig.
Een karaktertrek van elk volk dat onder verdrukking opstandig strijdt is te leven in het eene oogenblik,
in het nu.
Wij weten wat oorlogsmentaliteit is. Hoe de neder~
laag van gisteren, vandaag vergeten wordt bij de
vreugde van een kleine overwinning, hoe het verlies
van 50 kilometer frontlijn morgen niet meer betreurd
wordt omdat een ónderzeëer naar onderzee is geholpen.
Zoo leeft het nu zoo heftig bewegend Vlaamsch
volk in het momenteele. De held van gisteren vergeet
het voor den held van vandaag. De kansen op Vlaamsche overwinning zijn de kansen van vandaag, niet die
van, gisteren, niet die van voor jaren, niet wat men
verwachten kan, zich baseerend op de ervaring van
jarenlangen strijd ; maar wat nu is, wat nu gebeurt be-#
paalt de mogelijk- en zekerheden.
Daardoor is August Snieders in vergetelheid geraakt.
Sedert twintig jaren pas dat hij hier te Antwerpen
stierf is er zooveel passie, zooveel tragiek door „ stad en
land gelawiend, hebben de gemoederen zoo gespannen
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gestaan, hebben we zoo vlaamsch .hartstochtelijk de
dagelijks-wisselende phasen doorgemaakt van den
strijd waarin hij toch vijftig jaar lang als de vurigste
voorman streed, dat het wel lijkt of vijf maal twintig
jaren scheiden ons van hem. Hij werd onrechtvaardig
en onverantwoordelijk vergeten. Geen tijd gehad om
nog aan hem te denken.
Het zou ons nauwelijks tot eer strekken dat we nu
in 1925 den tijd ervoor vinden, als ook niet heerlijk
was het gebaar van een volk dat zich tegenover zijn
grooten rehabiliteert. Errare humanum, agnoscere angelicum.

Gelukkig, het aan hem begane onrecht is er enkel
een van vergetelheid geweest. Misschien is het feit dat
in 1925 zijn geboortedag (die viel in 1824) plechtig
gevierd wordt, niet te danken aan het feit dat Snieders
in 1824 is geboren maar wel dat hij in 1904 en niet in
de jaren van 1914 tot 24 gestorven is. Men kijke niet
op ! Er is sinds de laatste 10 jaren zooveel gebeurd en
zooveel veranderd dat het niet heelemaal zeker is of
-

de oude pionier, hadde hij nog even in het laatste de-

cennium zijn vurige pen gebruikt, door het volk gebenedijd zou zijn begraven zoo koninklijk als dat geschied is in 't jaar vier. Het is natuurlijk louter veronderstellincx maar het blijft een vraag. Kon hij niet beoleef d hebben wat de oude Verriest ervoer wien voor
ná den oorlog zevén kogels werden beloofd en kon hij
niet verrader gescholden ° worden gelijk Streuvels. En
hoeveel « verraders » hebben we al niet geschandvlekt
wier heele Ieven aan Vlaanderen is besteed geweest.
Gelukkig, nu we hem vieren zullen, is hij dus lang
genoeg gestorven, ten eerste om vergeten te zijn ge-weest, ten tweede om door geen! driftigheid der jongste jaren ook maar een enkelen parel van zijn kroon
te hebben weten betwisten. En hij kan dus nu gevierd
worden door alle schooltjes en door alle partijen, in de
verbroedering, laat die dan ook maar één dag duren
-- van alle Vlamingen bij . eenzelfde feestelijk gebaar.
En daaruit zullen wij vooraf putten deze dubbele
verheugenis : de wetenschap dat ons volk zijn weldoeners ten slotte toch niet vergeet en dat de rijpheid der
jaren wel eerherstel brengt voor schuldige tekorten der
jeugdige.
Dit huldefeest bij de 100e verjaring van Dr. August
Snieders zal in het aanzicht van heel ons volk op het
eerevoetstuk stellen een man die mag genoemd wor--
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den het levend symbool van de Vlaamsche werkkracht.
Hij is de verwoedste wroeter uit die glorieuze ploeg
waarin arbeidden, David, De Laat, Sleeckx, Van
Beers, Conscience, enz., de een na den andere, verscheidenen te zamen, gebroodroofden, volksgezinde
burgerszonen, kinderen uit eenvoudige werkmansfami-lie, alle talentvolle, stoer~werkende mannen.
Zij gaat nu genoeg jaren van ons gescheiden zijn,
die ploeg pioniers, om ons oordeel over haar van
alle kleingeestigheid vrij te maken. Het stond den
« jongere » dan onlangs ook niet zoo fraai ze te klas.
seeren als een kollektie van minderwaardigen die hun
bescheiden of zelfs flink talent hadden verdaan bij de
poging om zich aan te passen op de laag-gezonken -r
heid van hun volk.
Zij wroetten en wrochten solidair met hun volk en
vergroeid met hun volk. Van de volksziel met al haar
verlangens, haar verdrukt gevoel, haar bewustheid van
oerkracht, waren zij de levende synthetische belicha~
ming.
Men bedenke het geestelijk verval van het Vlaanderen dier jaren. Hoe Vlaanderen was een volk zonder
hoogeren Vlaamschen stand, in Europa een kultuurvolk zonder kultuur, een volk enkel volk, plebs, zonder
kultuurstand, zonder kultureele middens. En dan krijgt
het zich opwerken van die strijdhaftige schare rijkoe~
gaafden straks een sociaal gigantische beteekenis : die
van een rechtsverkracht, naar-het-leven gestaan volk
dat met een geweldig oerkrachtig gebaar van zijn dieper wezen, uit zijn maatschappelijk mindere geledingen
een keurkorps naar boven werkt dat de kern is geworden van een nieuwen Vlaamschen hoogeren kuituur~
stand.
De man die zijn volk leerde lezen, die in zoowat al
de levende talen vertaald, door de heele wereld doet
bewonderen de Vlaamsche fantazie, was een arme jongen uit de Pompstraat.
De geniale geweldigaard die Vlaanderen weer een
eigen muziek gaf was de zoon van een West~vlaamschen bruggewachter...
August Snieders, als letterzetter in de drukkerij van
een dagblad aanlandend in een grootstad was « een
boerken uit de Kempen ».
En als straks onze Vlaamsche Beweging haren hei-.
lige zal hebben, Prof Emiel Vliebergh was de zoon van

__._ 4 een brigadier der gendarmen uit een West~Vlaamsch
dorpke...
Nog domineert over Vlaanderen een anti~Vlaamsch
gezinde goudmacht, een Vlaamsche anti~vlaamsch gezinde stand, klasse, niet meer. De verbasterde hoogere
stand is verdrongen en vervangen door een nieuwen
kultureelen adelstand, opgestaan en opgewerkt uit en
door het mindere volk. Onder dien adel geen van's met
kleine letter, geen dubbele namen. Ook geen, blazoenen. Maar neemt hij ooit blazoenen die stand, dan zal
daarin te prijk staan het handalaam van hun eigen vaders die met handarbeid den kost hebben verdiend. En
deze spreuk : per laborem ad honorem.
Die hoogere adelstand hij is het nageslacht dier
eerste Vlaamsche levenwekkers der jaren 1840 tot 80,
de lezers van Conscience en de door den hoofdopstel~
Ier van Het Handelsblad tot Vlaamsche rechtsbewustheid gebrachten.
August Snieders was naar geboorte Hollander, naar
den aard en de ziel Vlaming. Vlaming naar het type
van dat stoer kempisch ras, verhard en verijzerd door

de eeuwenlange worsteling met den hardnekkig-on
vruchtbaren grond.
Hij wou boekdrukker worden. Zijn ouders, welstellende burgers uit het klein dorpje Bladel, even over de
grens, droomden August schilder. Maar het ideaal zat
in den jongen al vast.
Zoo droomt een kempisch boerenzoon van een doeningske en van dat stuk land en werkt koppig en houdt
vol - en wint het, wint het op alle moeilijkheid. En staat
soms stil, rustend op spade of riek, om droomend te
turen naar het hoveken en den akker van zijn droom.
En zoo stond die letterzetter van het Handelsblad,
naar ons wordt verhaald, me't haak of met burin ter
hand te droomen. En er wordt verteld dat hij artikelen
zette waarvan geen redacteur de herkomst wist. Tot
men op het spoor van dien onbekenden steller kwam
en August Snieders van letterzetter werd redacteur
van het Handelsblad. Vier jaar later was hij hoofdre.dakteur.
Toen kreeg niet alleen het Handelsblad maar Antwerpen , en geheel Vlaanderen met dat kempisch boerke
af te rekenen. Vijftig jaar lang. Dag voor dag dat
hoofdartikel, met - klaren kop en felle hand geschreven.
Dag voor dag in 't gelid staan, den vijand te lijf gaan,
recht op den man af, hartstochtelijk vasthoudend de

Waarheid standvastig in verweer voor het Recht. Vijf
tig jaar lang midden in de branding staan en de herwording bijwonen en bewerken van een volk dat zich
in het eigen land weer eigenrechtig wil af firmeeren ;
over alles oog . houden, alle bedreigde punten van de
lijn bijspringen, den aanval afslaan, den tegenaanval
organiseeren. Die woelige, heerlijke jaren der Meetingpartij wier overwinning Snieders voor een groot deel
bevocht!
Wij denken aan dien fellen kop dien Edward Pellens teekende : dat is de moedige, taaie polemieker, de
eenvoudige hartstochtelijke vechter voor alle goed
recht, wiens ontzagelijk werk in 50 jaargangen van
Het Handelsblad vergeten geklasseerd ligt en die nu
weer gevierd wordt.
Waarom ? Heel dat reuzenwerk was journalistiek,
nu waardeloos geworden, en het had zijn dag benomen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat!
Nu vieren we Snieders den prozaschrijver, romancier en te dier gelegenheid wordt een reeks novellen en
romans gepubliceerd, op zichzelf haast genoeg om een
tamelijk vruchtbaar schrijversleven gansch te hebben
gevuld. Daar zijn : De dorspastoor, De Gast huisnon.
,

Het Bloemengraf, De Wolfjager, De voetbranders,

Het zusterken der Armen, Klokketonen, Oud Speelgoed, Zoo werd hij rijk, Fata morgana, Antwerpen in
Brand, Op den toren, Onze boeren in 1798, jan Klaas~
senspel, De Speelduivel, Alleen op de wereld, De for~
tuinzoekers, Dit zijn Snideriëen, Oranje in de Kempen,
Sneeuwvlokske en nog een paar andere, waar evenwel

de waardelooze verzenbundel « Mijn eerste zangen »
liever bij vergeten blijft.
Wanneer heeft die hoofdopsteller van het Handelsblad en, later nog van De Belgische Illustratie dat
boekenrek- vol geschreven ? Het blijft een fragment
van dat groote wonder geheim der opstanding-dooreigen~kracht van Vlaanderen. En het werk is er.
Het hield stand naast dat van Conscience, in zijn
eigen door-vlaamschen aard en gansch naar des volks
hart.
De sentimenteele proza-roman, waarvoor hij zijn
Bladelsche herinneringen uit de jeugdjaren en den vacantietijd (dien hij jaarlijks te Bladel doorbracht) te
rade ging, was echter zijn trant niet. Hij kan wel ver.rukkelijk een tooneeltje schetsen en dan is verbazend
zijn opmerkingsgave, maar gaaf is dat werk in zijn ge~

heel niet, op enkele boeken na als Sneeuwvlokske en
De Dorpspastoor.
Hij moest kunnen vertellen uit het schattig Antwerpsche burgerleven en dat met zijn kempischen humor en wat journalistieke hekellust waaronder zijn
apostolische ijver schuil ging. Hij kende dat leven door
het zelf te hebben meegeleefd, sociaal genoeg om het
begrijpend mee te voelen, hoogstaand genoeg en er
buiten staand als leuke opmerker om in details objectief
waar te nemen. Die vertelkunst is hem eigen als een
ingeborenheid. Daarin spreekt de Snieders-op-zijn-zon~
dagsch. Zijn proza is sterk, mannelijk gespierd ; hij ka^rakteriseert ruw, met scherpe kanten op het overdre~
vene, het karikaturale af ; zijn tafereelen schildert hij
breed, wat onaf, wat onverzorgd ; maar hij kan boeien,
op zijn manier, spannender dan Conscience.
De heerlijke tijd toen we hem lazen ! Hij ook leerde
ons te lezen ! In den kataloog zochten we twee namen :
Conscience en Snieders. De eene was mooier, aange-

namer ; hij had iets liefs dat ons verteederde zelfs bij
de verwoedste tooneelen. Maar Snieders trok ons aan
door iets ruws, iets dat toen dramatischer leek, in feite
echter onafgewerktheid was, maar dat ons aandeed
sensationeel als een film. De Nachtraven, die Speeldui~
vel en Alleen op de wereld deden ons sidderen en
schreien. Vooral die Gasthuisnon en dat Zusterke der
Armen. Als we dat hadden gelezen leerden we van
buiten dat stukje van hem, over het zusterke der Ar~
men ; het stond in onze bloemlezing, wie herinnert zich
dat niet : « Ontbloot het hoofd, wie gij ook zijn

moogt.... » En dan gloeiden we!
Ook aan historische romans deed hij als vader Conscience en won het op hem in documentatievermogen
in lokale kleur, in historiciteit bij weergave van toestanden en feiten. En dan kon hij daarop zijn godsdien~
stige en politieke gedachten brodeeren met zoo vurig,
met hartstochtelijk woord soms. Allen kennen we nog
Op den toren, Onze boeren. Er zijn er meer: De Wolfjagers, °Antwerpen in brand, De voetbranders.
Nu we doen aan « literatuur » hebben we helaas on-

ze geestdrift voor hem moeten verminken.
We weten nu wat het apostolaat der journalistiek
hem heeft doen uitboeten in taal-slordigheden en gal~
licismen als hij zich aan de schrijftafel zette voor die
prachtige volksromans. En in zijn eeuwige gehaastheid
---- want anders was zoo'n reuzenwerk onmogelijk

schreef hij vaak als inspiratie totaal ontbrak en had
den tijd niet om psychologisch te verklaren hoe zijn
held zich plots bekeerd had of tot beter inzicht kwam.
Te koortsig, te vlug geschreven heeft hij. En het schallend succes dat elke verschijning van een nieuw boek
begroette was niet van aard hem bedachtzaam te ma~
ken op de fouten van zijn hoedanigheden.
Maar nederig man als hij was, noemde hij toch zichzelf een r auteur met weinig talent ». Dat echter wil er
bij ons niet in. Hij was onbetwistbaar een groot talent,
verteller van ongemeen boeiende kracht. Maar wat hij
vooral was en als we hem vieren zullen we dat eerst
in hem waardeeren: een der eerste en hardnekkigste
zwoegers op den akker van ons zich her--omhoog•-werr
kend weer zelf-bewust-geworden volk.

Dr

ug ustSnïeders
en de Nederlanden

door VINCENT CLEERDIN.
August Snieders was groot-Nederlander van geboorte; noord en zuid vormden in 1825 een kunstmatig geheel. Van harte en van karakter was August er een,
die beneden den Moerdijk behoorde.'
Is 't Noorden het hoofd met het kalm verstand, het
Zuiden is 't harte van Nederland. Het warme, klare,
kloppende bloed. De geestdrift, de hartstocht, de overmoed, zooals René de Clercq dat in zijn jonge jaren
goed zei.
Om Snieders' betrekking tot Noord-Nederland te beoordeelen, moet gij den toestand van zijn geboortestreek
voor een eeuw kennen.
Die toestand was droevig. Het heidorp Bladel, in de
Meyerij van 's Hertogenbosch, in 't zoogenaamd kwar-tier van Kempenland gelegen, behoorde tot de armzalige plaatsen, waar de menschen eigenlijk te weinig wel-vaart- genoten om er te leven en nog iets te veel om
er dood te gaan. Trouwens, in heel Noord--Brabant
was niet veel welvaart te ontdekken! Deze provincie
had sinds den vrede van Munster (1648) aan allerlei
onderdrukking en uitmergeling blootgestaan; haar bewoners, tijdens den tachtigjarigen oorlog gestroopt,
werden vervolgens geestelijk gevild. Bijna alle bewoners beleden het katholiek geloof en daarvoor moesten
zij, ten spijt van alle politieke beloften, twee eeuwen
boeten. Eerst tijdens de groote revolutie hadden de
machthebbers het van zichzelf kunnen verkrijgen, een
eind te maken aan de plagerijen, den katholieken zoo
lang aangedaan, en althans een schijn van vrijheid en
gelijkheid te verleenen aan Brabant en zijn menschen.
Maar een oude, diepe wond geneest niet gauw! Van
Nederlandsch Brabant kan worden gezegd, dat het
eerst omstreeks het midden der negentiende eeuw heel,
heel schuchter begon te herleven. In den tijd der jeugd
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van August Snieders hing Brabant nog als een onderkomen gewest aan de overige Nederlandsche provinr
ciën en werd een Brabander boven den Moerdijk veelal
beschouwd als een achterlijk, dom en boersch wezen.
Zoo goed als zeker kunnen wij zeggen dat August
Snieders, Brabander in hart en, nieren, niet aan het algemeen lot ontkomen zou zijn, wanneer hij zijn heele
leven in Nederland had doorgebracht.
Op zijn zeventiende jaar (1842) ging August van
Bladel naar 's Hertogenbosch, om zich hier te bekwamen in de boekdrukkunst.
De storm tusschen Noord en Zuid was uitgeraasd,
maar waarschijnlijk vonden de Sniedersen het toch nog
veiliger, dat August niet het voorbeeld van zijn broer
jan.-Renier volgde, die in België gebleven was.
'S Hertogenbosch droeg in 1842 nog al de ongeheelde
litteekens der martelingen, die het zoogenaamde generaliteitsland sinds 1648 had verduurd. Van den rang
eener voorname Brabantsche stad was het vervallen tot
een teringachtige vesting, grensplaats van een uitgemergeld land. In de breed gebouwde straten, , voorbeelden van middeleeuwschen stadsaanleg, kwijnde het leven van een onderkomen burgerij; de groote karkassen
der voorname woningen wekten met haar gepleisterde
gevels en karakterlooze kroonlijsten een vervelende indruk. Uit haar bloeitijd had de stad slechts enkele monumenten bewaard, en die niet eens ongerept : een
machtig stadhuis, nu nog het sieraad der herleefde
hoofdplaats, en de gothieke Sint-Danskerk, toen nog al
de schandelijke schendingen toonend, die de geuzen en
beeldstormers en hun kunsthatende nazaten haar hadden aangedaan.
Een gevoelige jongeman, zooals August Snieders,
moet zeer diep de vernederingen hebben gevoeld, die
'S Hertogenbosch ondergaan had. Maar tot zijn troost
zag hij ook reeds den dageraad van hernieuwde welvaart !
Twee jaren bleef August verbonden aan de drukkerij
van C. Teulings, waar nog langen tijd enkele gedich~
tjes van den Bladelschen leerling bewaard werden. (1)
In 1844 verliet August voorgoed Nederland, om medewerker te worden van het « Handelsblad van Antwerpen ». Eerst als zetter, later als schrijver en eindelijk als hoofdopsteller.
(1) Deze bijzonderheid dank ik aan een rnededeeling van Snieders'
vriend, den grijzen volksschrijver J. R. van der Lans te Nijmegen.

Zoo werd August Snieders in 1845 schrijver van be.roep, anders dan zijn broer Jan Renier, die zich als
geneesheer te Turnhout gevestigd had en enkel tijdens
zijn vrije uren de muze diende. Dit is een ouderwetsche
uitdrukking, nietwaar : K de Muze dienen », --- maar
zij past zoo wonderwel bij het leven en den arbeid van
deze twee edele, toegewijde, hartelijke Brabanders. Zij
leefden béiden in een verheven opvatting van de schrijf.'
kunst, een opvatting, die wijding gaf aan hunne ta-lenten en kracht aan hun woord en hen altoos, de een
zoowel als de ander, deed spreken tot de ziel van het
volk, van het Kempische en Brabantsche volk het liefst,
doch dit zóó goed én zóó klaar en zóó eenvoudig en zóó
eerlijk, dat de Vlamingen en de Noord-Nederlanders
als vanzelf gedwongen werden te luisteren naar deze
gemoedelijke vertellers en verbeeldingrijke dichters.
Als redacteur van het «Handelsblad van Antwerpen»
en medewerker van de Nederlandsche « Katholieke Ilr
lustratie » bleef August Snieders steeds een verteller
voor het volk. Een Nederlander ook. 't Is bijna ver-

wonderlijk, dat hij in de drukte en het gewoel der
groote Scheldestad toch steeds met innige genegenheid
en jeugdige verliefdheid bleef denken aan het kleine en
bijna onbekende dorp, waar hij geboren was. Wellicht
heeft die genegenheid, die liefde het sterkst zijn kunsten
naarschap beinvloed, versterkt en verhoogd. Zijn eigen
herinneringen leerden hem den weg naar het hart van
het volk en dagelijks bleek hem, dat de ziel van het
Vlaamsche volk weinig of niet verschilde van die van
het Brabantsche.
Gelijk de meeste menschen, die op jeugdigen leeftijd
hun ouderlijk huis verlaten, bleef hij zijn heele leven
lang genieten van al het goede en schoone, dat hij er
ondervonden had. Nog staat te Bladel aan den noorde
lijken kant van het marktplein het huis der familie Snieders, een zeventiend' eeuwsch gebouw, waaraan
men, jammer genoeg! enkele jaren geleden eenige onnoodige veranderingen heeft aangebracht en dat in de
komende Meimaand met een gedenksteen zal worden
verrijkt. Dat huis heeft August Snieders in zijn geschriften zóó waardig en treffend verheerlijkt, dat enkel reeds
deze bladzijde, gewijd aan « den geest van het vaderhuis » zijn naam zal doen voortleven in de geschiedenis
der Nederlandsche letteren.
Ouderen kennen deze hartelijke verheerlijking woord
voor woord uit het hoofd:

- -- 11 -... Ja, ik zie weer het vaderhuis met den hoogera
gevel, hooge vensters en donkergroene blinden! De wingerd bedekt den ouden gevel, op wiens top de vergulde
windvaan staat. Buig het malsche loof van den wingerd
terzijde en gij zult in de ankers het jaartal 1689 ontwar
ren, het jaartal dat het huis herbouwd is. Hoeveel
jaren en eeuwen stond zijn voorganger reeds daar? Van
oudsher wonen zij daar, de mijnen, van ouder tot ou
der, van kind tot kind, altijd bezield met denzelf den
geest. Sedert eeuwen houden zij hun familieroepen in
eere, doppen den vinger in dat wijwater, en getuigen
door het kruisteeken in den naam des Vaders., des
Zoons en des H. Geestes, dat zij gelooven.
» Gegroet, gegroet, o vaderhuis, in wiens schaduw
zooveel gedachten der mijnen onder het vroolijke wiegekleed, gelijk onder het kille baarkleed hebben gerust!
Gegroet, gegroet! Gij toch veroudert niet, en zooals de
vader daar gewoond heeft, wonen er thans de zonen,
schier omgeven door hetzelfde huisraad. Op dien stoel,
aan het groote, heldere haardvuur, heeft vader gezeten;
ja, dààr, in dien hoek! Hij staarde, evenals die hem zijn
voorgegaan, op dezelfde witte wanden, waarop het gezellig vuur glanst, schaduwen en schimmen verft. Dààr
zat onze moeder, oud en grijs, altijd met den glans der
eerlijkheid op het wezen, over haar naaiwerk gebogen;
dààr zat ze, dààr, 's avonds te bidden, wanneer de
heilige stilte slechts afgebroken werd door het tikken
der hooge hangklok.
» Gegroet, gegroet, o huis! Gij zijt met ons vergroeid!
Gij zijt ons heiligdom, en wie het verlaten heeft, keert
immer tot u terug, vooral als de stormen des levens zijn
hart hebben gewond!
» Voor ons is het bezoek in die oude woning een hertempering van ons gemoed, het genieten eener zalige
rust, van een ongestoorden vrede; voor de jongeren is
het een oud tooverpaleis, geheimzinnig in de schaduw
der oude boomen verborgen, doch waar alles hun toelacht, waar het suiker sneeuwt, waar het melk droppelt,
waar gouden vruchten aan de steenen en blozende ro
zen aan de dorre houtranken groeien! »
Deze bladzijde is er een uit een anderen tijd met
andere opvattingen dan de onze betreffende letterkunde
of woordkunst. De jongere schrijvers van beteekenis
hebben dieper gevoelens en gedachten ontleed, hebben
een grooter meesterschap over de taal getoond, — maar
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waarlijk, zij hebben lang niet altoos záó duidelijk en z+ 6
treffend gesproken tot het hart van hun volk.
Sommige Noord,- en Zuid-Nederlanders van onzen
tijd hebben de zoogenaamde volkskunst geminacht...
Maar toch niet allen! Want hoe wij de kunst ook be~
schouwen, steeds zullen wij in haar willen vinden den
weerklank van het menschenhart, de stem van een medemensch, en méér dan zijn stem : al zijn lief en leed,
zijn genot en zijn droefenis, zijn vroolijken lach en getemperde klachten. Wie deze eischen stelt, vindt die
grootendeels bevredigd in de werken van August Snie~
ders. Al ontbreekt er nu en dan iets aan zijn techniek,
aan zijn woordkunst, dat gebrek wordt in veel opzichten vergoed door zijn algemeene vatbaarheid. Ook
de eenvoudigen, de kleinen der aarde verstonden hem
en begrepen hem. Zijn meer dan honderd romans en
vertellingen werden gelezen in ontelbare Nederlandsche huisgezinnen, die er volop van genoten.
Een oogenblik heeft het er uitgezien alsof NoordNederland iets doen wilde om den bekwamen en veelbelovende-schrijver een zetel aan te bieden onder de
gevierde litteratoren van omstreeks het midden der vo~
rige eeuw, want toen Snieders in het « Handelsblad van
Antwerpen » zijn roman « De arme Schoolmeester »
had laten afdrukken, vroeg en verkreeg de « Nieuwe
Rotterdamsche Courant », in die dagen het voornaamste
en grootste dagblad van Nederland, het recht om het
verhaal als feuilleton opnieuw te verspreiden. Dit gebeurde in 1851. Voor een goed begrip van het feit is 't
noodig, hier te vermelden dat toentertijd nog geen enkel katholiek dagblad van eenige beteekenis in Nederland bestond, zelfs nog geen weekblad. « De Tijd »,
opgericht in 1846, was in haar kinderjaren en leed aan
de kinderziekten; de « Katholieke Illustratie », waarvan
August Snieders medewerker en commissaris worden
zou, werd pas in 1866 gesticht; en « De Maasbode »,
thans het grootste katholiek dagblad der wereld, werd
in 1868 geboren. Intusschen heeft August Snieders aan
zijn « Arme Schoolmeester » te danken gehad, dat zijn
naam en werk ook buiten katholieke kringen bekend
werden en bekend bleven.
Broeder--naar-den-geest van Hendrik Conscience
heeft August Snieders evenals de Vlaming het voorrecht genoten, vooral door de jeugd te worden gelezen
en zbó mede te werken aan de vorming van het opkoínend geslacht. Zij staan buiten het verlitteratuurde le--
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ven ; zij zijn jongens van den buiten geweest, in wie
het leven-om-te-leven altijd de eereplaats behouden
heeft. Zoo wisten zij woorden te kiezen en zinnen te
bouwen, die het volk verstond.
En dit is het juist wat August Snieders heeft willen
zijn : een schrijver voor het volk, voor de menigte van
Noord~ en Zuid-Nederland.

Wij praten tegenwoordig veel over de maatschap~
pelijke taak van den kunstenaar. Kunnen wij van August Snieders niet iets leeren? Hij heeft zijn eigen maatschappelijke opvatting van het schrijverschap aldus omschreven, toen hij zijn levensavond bereikt had : « Mijn
boeken heb ik de zending opgelegd, den eigen landaard
te doen beminnen, dezen te ontwikkelen en aan te moedigen. Dat is mijn geluk. Ik heb geen enkel boek de
wereld ingezonden, waarover ik te blozen heb. »
August Snieders heeft wezenlijk al de gaven van zijn
prachtig, liefderijk en blijmoedig karakter in dienst gesteld van het Nederlandsche volk, het groot-Nederlandsche wel te verstaan : van Brabant en Vlaanderen
tot de eilanden in de Noordzee. Honderden en duizen~
den heeft hij opgebeurd en verkwikt in moeilijke uren,
aan ontelbaren iets medegedeeld van zijn zonnige
blijmoedigheid, van zijn edele eenvoudige levensopvatting, van zijn echten en eerlijken christenzin. En hij
doet dat nog steeds, want in alle volksboekerijen van
Nederland staan zijn werken, beduimeld en stukgelezen,
- en ze staan er meestal maar korte uren, want overal

is er veel, heel veel vraag naar.
Mag ik eindigen met een persoonlijke herinnering?
Een mijner Roermondsche college~makkers was half
November 1904 naar Antwerpen geweest en had voor
mij een nummer van het « Handelsblad van Antwer
pen » meegebracht, dat de tijding van August Snieders'
dood bevatte. In mijn mooie en gelukkige jongensleven
bracht die tijding een half-somberen, half-blijden avond.
Ik huiverde voor het mysterie van den dood, en tegelijkertijd gevoelde ik diepen eerbied voor de grootheid
van het leven, dat afgesloten was. En ik overdacht
nu, twintig jaren later, herinner ik mij dit als de dingen
van den dag van gister! ik overdacht blij en moedig,
wat die Brabantsche jongen, die Kempische man daar
ginds in de machtige, prachtige Scheldestad als kunste~
naar en schrijver verricht had voor de maatschappij.
Vaag vermoedde ik, dat dit ontzaglijk veel was. Thans
weet ik zeker, dat mijn vermoeden juist geweest is. Au-
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gust Snieders heeft ontzaglijk veel verricht, en dit
is voor hem onbeschrijfelijk veel moeilijker geweest dan
voor anderen, omdat hij... maar een Brabander was.
Een der eersten uit het verdrukte en verachte Brabant,
die het wagen durfden openbaar in Nederland mee te
spreken. Een van de groep Borret, Hezenmans, en een
kleinen kring gelijkgezinden. Een der voortrekkers van
Brabant, dat eeuwenlang geleden heeft als Polen en
Elzas en Ierland.
Thans staat zijn naam in de geschiedboeken der Ne~
derlandsche letteren en zijn werk leeft nog onder het
volk.
Dat dit zbó gebeuren kon en wezen mocht, hebben
wij, Nederlanders, te danken aan onze stamverwanten
in het Belgenland!
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Werkwijze van
August Smeders '
door Dr. J. GRIETENS.
Om Snieders' manier van werken na te gaan, of
m. a. w. te verduidelijken hoe zijn romans en novellen
« groeiden », kunnen we niet beter doen dan een van
zijn themas volgen in zijn ontwikkeling. Daar waar
hij putte uit het werkelijke leven, in zijn zedenromans,
daar ging hij luisteren naar het groote verhaal van het
leven, dat dagelijks voortgefonografieerd wordt op den
volksmond en in de « faits divers » der kranten. Daarvoor ook zocht hij zijn types, naar getuigenis zelf der
familieleden, die het dichtst met hem samenleefden, o.a.
zijn geliefde dochter Maria, in zijn omgeving, al leefde
hij dan ook op dat oogenblik in de Kempen, of was hij
dan in villegiatuur in het badstadje zijns harten, Blankenberghe. Was er een type noodig, en gaf de fantazie hem die niet onder den spoorslag van het oogenblik, dan ging men wandelen, wandelen, bezag de hoof~

den en houdingen der voorbijgangers, tot men hem of
haar in vleesch en been had ontmoet, « daar is hij !
daar is zij », en dan kon de fantazie, opnieuw geladen
dynamo, de pen weer verder jagen, kilometers ver, over
't gladde papier.
Geen stof nu heeft Snieders met zoo'n voorliefde behandeld als den Boerenkrijg.
Hendrik Conscience had, 55 jaar na het feit, in een
boeiend, pakkend verhaal, met sterk romantisch karakter, dat zoo wat overal zou kunnen spelen met de verandering van eenige eigennamen, de herinnering aan
den Boerenkrijg al sterk naar voren gebracht.
Van het begin van zijn loopbaan af, werd ook Snieders door dien opstand aangetrokken, omdat hij aller eerst al was een belichaming van zijn idealen, en an-.
derzijds hem terugbracht -naar zijn geliefde Kempen,
waar hij dadelijk, en als de taak het hem belette, ten
,

(1) Uit een kortelings
Snieders.

te verschijnen biografie van Dr. Aug.
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minste met de verbeelding aanwezig was, zijn eigen
heimat.
In de zestiger jaren « doorknauwde » hij de heele
stof. Hier mag wel herhaald worden, wat hij eens zei
over den geschiedkundigen roman in 't algemeen : onze
jonge schrijvers werken niet meer ; ze maken maar gedichten, dat kunnen ze in eenige uren. Een goed pro~
zaboek echter vraagt studie en maanden arbeid, in de
uitwerking.
Niet min dan veertig jaar dan leeft Snieders haast
aanhoudend in de Boerenkrijg-stof, en hij schept in die
atmosfeer, een reeks werken, die sterk staan als histo~
rische verhalen, en hij bereikt, als practisch Vlaming
zijn hoofddoel : naast de uitdelging der vooroordeelen
tegen de « jongens » van 1798, hun grootsche verheerlijking, in den waren geest der ouden, in 1898, doorheen het heele Vlaamsche Land.
In 1869 begon hij die machtige reeks verhalen, die
hij zelf cyclusgewijze samenbracht onder den titel : De
Sansculotten in België. De jaren 1868 tot 1871 worden
daarmee van de meest vruchtbare uit zijn heele schrij-^
versloopbaan, afgezien van het andere novellistisch
werk, dat hij daarbij nog verrichtte.
« De Dieltjens-Moord » (1792) is breed-weg gebor-

steld als een schilderij van Leys of Verlat. De moord
op de « Vijg » Dieltjens, destijds stadsschrijver van
Antwerpen, is voorgesteld in haar historisch kadèr.
Voor wat hij zelf al dadelijk niet vinden kon, had hij
gelegenheid in dezen zijn vrienden Lod. Mathot, (Van
Ruckelingen) en Piet Génard te raadplegen. Want die
jaren, tusschen haakjes, waren er zeer vruchtbare tevens voor de geschiedenis van Antwerpen. Aan de
schilders en de letterkundigen werd voor hun historie~
schilderingen en hun geschiedkundige , romans door
taaie zoekers in die decenniën een massa ` materiaal geleverd, dat hun dienstig was voor den opbouw van hun
groote kunstwerken.
Door- al die woelingen heen, krijgen we den indruk
der sympathieën en antipathieën, die de tijdspauze
1792-1799 doorbruisten.
« Op den Toren » 1869) toont een groote concentratiekracht. Aan den reus, die Antwerpen beheerscht,
en die daar staan blijft als symbool van 't oud geloof,
wat er ook woedt en krioelt en vergaat bij zijn grondvesten, zoo een heele handeling vastknoopen, was een
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stout stuk. Het spreekt op die wijze van groote concentratiekracht.
Job Jeurick uit hetzelfde jaar is een van zijn goede
verhalen ; daarin verplaatst hij de handeling naar
't vrije veld, evenals hij in « De Voetbranders », ze
overbrengt naar Nederland, en er bij den aanhef, be^
hendig de proclamatie inwerkt van Dumouriez aan het
Bataafsche Volk. Het gebrek aan geschiedkundig materiaal wordt hier vergoed door het scheppen van karakters en het inbeelden van waarschijnlijke feiten, die
uitloopers zijn van wat hij in zijn bronnen vond. En het
optreden van Rosse Krelis b.v. brengt toch ook « De
Voetbranders » sterk terug in verband met den geheelen cyclus.
Ondertusschen heeft hij, naar den novellistischen
aard een voordracht gereed gemaakt in 1869, die hij
betitelt « Naar Cayenne », en die ondertusschen ook
weer bewijst dat hij historiëel de Boerenkrijgstof be~
heerscht. Ten minste in zoover dit toen mogelijk was
vermits de Fransche zijde, naar documenten in het Ministerie van Oorlog te Parijs, nog niet was onderzocht
geweest.
Ook gaat hij aan 't uitbeelden over hetgeen hem als
Roomsch-geloovige - meest tegen de borst heeft gestoo ,

ten in de heele Fransche overheersching : de invoering

van den dienst der godin der Rede. En zoo wordt
« Republica en Dargonne » geboren. Gaandeweg kwam
men echter dichter bij de verjaring van het eeuwfeest
van den Boerenkrijg. En daarom wou de auteur in een
laatste opzet een geweldigen zweepslag geven in de
flanken der openbare meening, om ze te jagen in de
richting van zijn geliefkoosd tijdvak.

En dat deed hij in « Onze Boeren » (1889). De bijlagen, die hij gaf achter dezen roman zijn zelf kostelijke gegevens in die richting, en toonera ons onmiddel~
lijk hoe ernstig Snieders zijn taak 'van historisch ror
manschrijver opnam.
Eerstens vermeldt hij in zijn dagboek, dat zijn doch
ter op 27 December 1888 naar Moll vertrok, daar zijj
sinds enkele maanden lijdend zou geweest zijn aan
chlorose. Daar vertrouwde hij haar toe aan de zorgen
van Dr. Dyckmans en de E.E. Zusters van den Ii
Vincentius á Paulo. Dat was de gelegenheid.
Den 29 December vertrekt hij zelf naar Moll, be-.
zoekt er zijn geliefde dochter, en hij voegt in zijn daq~
boek aan dit feit toe: « Ik heb studies gemaakt voor
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mijn werk over den Boerenkrijg ». Die t studies i moeten hier opgevat worden in den breedsten zin : het nagaan en opvisschen van de geschreven bronnen, het
naluisteren van de mondelinge y overleveringen, en het
bezichtigen van de plaatsen en de landschappen, waar
zijn roman spelen zal. Dit weten wij uit andere voorbeelden eveneens.
Daarbij, in 't slotwoord van zijn verhaal, zegt de
auteur : « Ik heb, in den loop van 1889, de plaatsen
bezocht, waar de boeren hebben gestreden ». Hij deed
meer dan dat. Zelfs de plattegrond van Diest, door
Albert Meulemans, landmeter te Tongerloo, en cocamandant in den staf van het Boerenleger, werd door
hem nagegaan. Deze had immers jaren te voren In 1786.,
de kaart van Diest opgemaakt op vraag van het be-.
stuur, en dit feit stelde hem dan ook in 1798 In staat
op te treden - als deskundige, toen het Boerenleger ingesloten was door verscheidene Fransche kolommen,
bij de nachtelijke ontruiming der stad. Meulemans was
ten andere meer dan een gewoon landmeter : dit getuigen zijn waterbouwkundige plannen voor de kanalisa.
tie der Kempen, die hij opmaakte op last van Abt God.

fried Hermans van Tongerloo, en die nu nog bewaard
worden in de Abdij.
Verder vermeldt Snieders de beste, tot op dien tijd
verschenen werken, als bronnen : Orts, (La Guerre des
Paysans) , Aug. Thys. (Conscrits) , en Lod. Mathot,
(De troebele Tijd) , Fr. W altman Van Spilbeeck, (De
Abdij van Tongerloo) . Daarbuiten beschikte hij over
wat er door den heer di Martinelli toen al geschreven
was over den Boerenkrijg te Diest. Hij was in gedurige
betrekking met Kan. Daems van Tongerloo, en deze
bezorgde hem « Eenige voorvallen uit den brigand-oor
log ».
Dit volstaat hem echter nog niet. Hij heeft gehoord
dat er nog verwantschap van Generaal Van Gansen
leeft te Westerlob, en Lodewijk Van Gansen naneef
van jozef.-Emrn., zal hem inderdaad zijn kostbaarste
bron aan de hand doen. Zijn vorige bronnen gaven hem.
immers geen klaar overzicht over de feiten, die hij noot'
dig had voor den opbouw van zijn boek.
Om nu een grondiger vergelijking mogelijk te ma .
ken, druk ik hier deze « Levensbeschrijving » over, aan
Aug. Snieders toegezonden door L. Van Gansen, lijk
ik ze heb teruggevonden in de papieren van den schrij~
ver, mij in bruikleen afgestaan. Te meer * omdat ze zoo,

wat tot grondslag heeft gediend va* een deel
che verhandelingen., daarover verschenen.

r

Emmanuel Joseph Van Gansen
Levensbeschrijving
Baldadig werd de schoonste zaak
De Kamp voor vrijheid en voor recht
Dien al wie beide lief heeft vecht
Bezoedeld door de vuigste wraak.
TOLLENS.
De veldslagen van jemnaapes (6 November 1792) en van
Eleurus (26 Juni 1794) hadden de laatste banden losgerukt, die
ons land aan Oostenrijk hechtten, de willekeurige uitspraak, door
de Nationale Conventie den in Juni 1795 gedaan, vereenigde
onze provinciën voor goed met de Fransche republiek,
Dan begon voor ons reeds zoo beproefd Vaderland ten tijdstip
van rouw en ellende, en mochten onze voorouders ondervinden
wat verdrukking en rampspoed beteekenen.
Zonder den minsten eerbied voor de gevoelens der Belg"
natie werden Godsdienst en Zeden met de voeten getrapt ; 4 men
hoonde ) zooals de groote Conscience zegt < een nog onverdo rven volk door de bitterste spotternijen tegen zijne kufsche en bodvruchtige inborst ».
Gedurende verscheidene jaren verduurden onze vaderen tb
stilte de wreedste knevelarijen, de schreeuwendste onrechtvaardig.
heden : de maat der gruwelen, door de vreemde overweldigers bedreven, liep eindelijk over. Eveáals vijf jaren vroeger de lichting
van 30.000 man den opstand der « V ertdée » te weeg bracht, zoo
veroorzaakte thans het vertrek der lotelingen den « Boerénkri jg >,
door Conscience en later door Orts zon meesterlijk beschreven.
Eene gansche rij helden verschijnen als bij tooverslag op het
tooneel, en zoo vuri is hunne Vaderlandsliefde, zoo groet hun
vertrouwen in de rechtvaardigheid hunner zaak, dat zij niet zatzelen goed, bloed en leven op het altaar der vrijmaking en der
verlossing van hunnen moedergrond op te offeren.
In de provinciën Antwerpen en Braband vooral was het getal
strijders aanmerkelijk en gaven zij blijken van ongewone dap.
perheid en manhaftige zelfverloochening. Ook worden de namen
van Ceulemans den held van Conscience's Boerenkrijg, van Eekr,
Corbeels, Van Gansen nog heden door de bewoners der Kempen

met eerbied en dankbaarheid uitgesproken. Het aandenken van
Van Gassen vooral , is er levendig bewaard gébleven, want bij
was de voornaamste wanleider en had bovendien het zeldzaam
geluk aan den haat en de wraaklucht der Franschen te ontsnap.
pen, en zijne laatste levensdagen te midden zijner vrienden in het
geboortedorp te slijten.

Emmanuel Josep VAN GANSEN zag het daglicht te Westerloo
den 25 December 1766. (1.) Zijn veder een welstellend brouwer

(1) Zijne ouders waren Jan -Baptist Van Ganzen, brouwer en wet-

hoeder te Westerloo. en Maria Catharina De Brier; hij had
verscheidene broeders en zusters.

^-- 20 --en 'wethouder van Westerloo, liet den jongen Joseph zjine studiën
doen in het destijds gunstig gekende Collegie van Gheel. De
knaap ontwikkelde zich spoedig, zoo naar geest als naar lichaam,
en op zestienjarigen ouderdom was hij niet enkel een flink student,
maar tevens een struische en kloeke jongeling die zelfs ouderen
dan '`hij ontzag en • vrees inboezemde. Zijne ouders bestemden hem
voor den geestelijken staat, doch, hetzij de jeugdige Joseph geenen trek gevoelde tot het priesterleven, hetzij de tijdsomstandigheden ongunstig waren voor die studiën, op achttienjarigen ouderdom zegde hij het Collegie vaarwel om zijnen vader in den brouwersstiel en _ landbouw bij te staan. Hij was dan reeds gansch
volwassen, en onderscheidde . zich door zijne hooge gestalte, zijne
breede schouders, zijne gespierde ledematen en zijne buitengewone
lichaamskracht. Zijne sterkte was in de omliggende dorpen spreekwoordelijk. Men verhaalt dat hij op zekeren kermis van Westerloc, eene ton bier met zes man op eene zware kar plaatste en
deze dan al juichende" en zingende door de gemeente trok. • Bijgeloovige' lieden hielden staande dut hij met den duivel omging,
zoo • groot was zijne sterkte ; zijne gezellen hieten hem Nero, een
naam dien hij echter geenszins verdiende. Inderdaad uit zijne
blauwe oogen straalde goedhartigheid en levenslust ; op zijn open
gelaat las men rondborstigheid, en edelmoed ; zijn hoog voorhoofd'
getuigde van ernst en nadenken, en de milde glimlach, die, veelal
om zijne lippen speelde , bewees dat wreedheid en hardvochtigheid
hem vreemd waren. Voor het overige had hij eenen ijzeren wil,
een standvastig karakter.. eenen onwankelbaren • moed en eene
groote mate van voorzichtigheid en vooruitzicht. De Brabantsche
omwenteling, met haren sleep van kwalen en jammeren, had zijn
vaderlandslievend hart doen Bloeien, - het ingeboren gevoel van
vrijheid - en onafhankelijkheid wakker geschud en hem eenen diepen afkeer„ eenen onverzoenbaren haat tegen verdrukkers én
dwingelanden ingeboezemd. Geen wonder dus: dat de Fransche
overheersching hem op de bres vond om hare willekeurige maatregelen te dwarsboomen, hare dwaze buitensporigheden te bé-vechten en den vaderlandschen bodem van het vreemd gespuis 'te

zuiveren. Wanneer de jongelingen, die zich onder de vaandels der
Republiek moesten doen inlijven, hem raad en bijstand ' vroegen
was de koene Van Gansen aanstonds gereed. Hij spoorde de lote- `
lingen tot tegens tand aan, en sprak met zooveel begeestering -over
de onheilen des Vaderlands, over den ' hoon den Godsdienst toegebracht, dat de jeugdige schaar, vol betrouwen in zijnen heldenmoed en zijne reusachtige lichaamskrachten, hem smeekte hunnen
aanvoerder in den grooten strijd tegen Frankrijk te worden.
Na verscheidene voorloopic e en gedeeltelijke bijeenkomsten
verzamelden zich eindelijk de idtelingen op 22 October 1798 in de
bosschen tusschen Hersselt ' en Zoerleparwijs op de oevers der
Groote Neeth. De noodklok bengelt in de omliggende dorpen, de
gewapende boeren snellen van alle kanten- toe, en ten getalle van
meer dan 200 vallen in Westerloo. Het kasteel wordt- stormenderhand ingenomen, de Franschen op de-- vlucht gedreven, de vrijheidsboom omvergesmeten, de deuren van het gemeentehuis * ver-'
brijzeld en eene menigte archieven aan de vlammen overgele--

-

-

verd. (1.)

(1) In eene e Historische Verhandeling - over het Kasteel en de
Den Tweeden
Heerlijkheid van Westerloo »- leest- men:
,

Des anderendaags trok deze bende naar Tongerloo, waar zij
eenige dagen verbleef om zich tot den verderen strijd uit te dossen, en kogels en andere verdedigingsmiddelen in gereedheid te
brengen. Van Gansen echter deelde in die rust niet. Vernomen
hebbende - de plundering der gewijde zilveren voorwerpen uit de
kerk van Westerloo, waaronder het kostelijk VENERABEL (2)
door Fransche roovers, snelde hij hen achterna en haalde ze in
aan de afspanning c Ste-Sebastiaan > te Oolen bij Herenthals,
overrompelde het geleide der wagens, ontnam het a Venerabel »
en bracht het zegevierend in Westerloo terug. * Den 24sten, hielp
hij de Franschen uit Herenthals verdrijven, en den 6n was hij
in de rangen: der Vaderlanders die de. vreemdelingen uit Turnhout
verjoegen, en de stad gewapenderhand innamen. Den ' volgenden
dag voert hij het bevel over eene bende opstandelingen, die de
Franschen te lil eerhout bevechten en de overwinning behaalde,
den 28n reeds neemt hij deel aan den aanval dien de Patriotten
tegen Leuven wagen. — Denkelijk had zijn,. tocht naar deze stad
tot doel de krachten der Vaderlanders te vereenigen, en hunne
legermacht te versmelten. Trouwens, eenige dagen later vinden "wij
hem met de aanleiders van den opstand te Diest weer. Het inzicht
der opperhoofden was van deze stad het middelpunt hunner
krijgsverrichtingen, het bolwerk van s' lands onafhankelijkheid te
maken. Talrijke nieuwe strijders werden er aangeworven en . na
twee dagen telde de bezetting ruim 5000 man. Tevens verwaarloosde men geenszins de versterkingswerken, want men verwachtte zich aan een spoedigen aanval.
Reeds in den vrcrgen morgen van den 15n November verschenen inderdaad een ijftigtal Franschen voor Diest en wilden de
-

stad, zoo ..maar zonder slag of stoot . . innemen, iets wat natuurlijk

niet gelukte.
Eenige uren later ging het jammerlijk erger met de Vaderlanders. - De •troepen van Chabert en Jardon, uit de Kempen weder~
gekeerd, vertoonden zich op de hoogten die de. stad Noord.. en
Westwaarts beschutteden. Schier onmiddellijk begint de aanval.
De Franschen, hunnen vijand te gering achtende, willen de plaats
Zondag na Baafmis kwamen de gewapende boeren van den
omtrek te Westerloc te samen ; onder het geleide van hunnen
aanvoerder Van Gansen rukten zij tegen het Kasteel op.' en
dreven de Franschen op de vlucht ».' – De. 2e Zondag na
Baafmis was in 1798, den 15 October ; de schrijver begaat
dus hier eene verdoling. De eerste openlijke akte van opstand
der Kempische Vendée, greep eene week later, den 22n October 1798 plaats. — Orts ook begaat eene vergissing met den
overval van Westerloo op 21 October te stellen. De opstand
begon op den dag zelven, voor het vertrek der lotelingen
bepaald, d.i.n. op in brumaire jaar VII (22 October 1798.)
De plundering van het gemeentehuis van Westerloo had tot
doel zich meester te maken van de registers van den burger-lijken stand, men wilde aldus de bewijzen vernietigen die de
jongelingschap tot de inlijving in het Fransche leger konden
nopen.
(2) Dit Hoogweerdig berust nog altijd in de parochiale kerk van
Westerloo, en wordt jaarlijks in de processiën rondgedragen.
Het weegt ruim 17 ponden in zilver, - en is rond de H. Hostie
met kostelijke steenen. bezet.
--

-

-

-

-

-

inaenstormen, maar worden door een duchtig geweervuur t
baald en zijn genoodzaakt te wijken om het grof geschut toe te
laten zijn vernielingswerk aan te vangen. Tot middag worden de
poorten en de muren door kanonnen gebeukt, wanneer men eindevan eenige uren sluit. (1.) Vare Gaten
wa ^^penstilstand
j eenen wa
p
tot Jardon gezonden om over de overgave te spreken, eischt dat
het leger los en vrij, met wapens en voorraad de stad moge ver'aten. De Fransche veldheer verklaart dit voorstel van de hand
gewezen te hebben '( omdat hij met Greene deugnieten wilde onderhandelen s doch zijne beweringen dragen niet altijd den stempel der waarheid. Volgens ooggetuigen zou de Fransche generaal
aich tevreden gesteld hebben met het nederleggen der wapens en
was hij gereed eene . algemeene kwijtschelding te vergunnen, waaruit slechts de opperhoofden moesten gesloten blijven. Deze voorwaarden schenen onze vaderlanders onaannemelijk en de vijandelijkheden herbegonnen.
Helaas ! Zij moesten de Patriotten noodlottig zijn. Op het
ogenblik zelf dat het gebulder der kanonnen de herneming van
den strijd aankondigde stortte VAN GANSEN ten gronde : een

stuk houwitser had hein aan de kinnebak gekwetst. Hij werd
onmiddellijk door zijne makkers buiten het gevecht gebracht, doch
zijn val en zijne verdwijning knakten den moed zijner strijdge-

nooten. Na verscheidene vruchtelooze uitvallen vluchtten zij, in
den nacht van 16 tot 17 November, langs het e Groot Spug
uit de belegerde stad ; meer dan 100 ongelukkigen vonden bij die
gelegenheid den dood in de wateren van den Derner, of in de
,naburige moerassen !
De verlatene stad werd aan plundering overgeleverd en de.
achterblijvende Patriotten onbarmhartig afgemaakt. Van Ganzen
ontsnapte aan dit lot : eene kist met steenen gevuld en op het
kerkhof begraven deed aan zijn dood gelooven. Middelerwijl
werd de moedige Vaderlander in een vriendenhuis verzorgd en
verpleegd en weldra op eene listige wijze naar Testelt gevoerd,
waar hij zich eenigen tijd in de schuur der hoeve van den heer
Meynkens schuil hield. (2.)

Na hunne vlucht uit Diest keerden de Patriotten naar de Keni-

p ta weder waar zij, onder het bevel van eenera advokaat van

Herenthals hunneeledene verliezen trachtten te herstellen en
nieuw volk op de gee
n te brengen.
De Waalsche gewesten waren intusschen ook opgestaan en de
beruchte CONSTANT» geze g d van ROUX MIROIR leverde de
Franschen in het zuidelijk deel van Brabant nog al veel spel.
(1) Wrie eigenlijk dezen wapenstilstand voorstelde, blijft tot heden een raadsel. Jardon schrijft dat . de wapenstilstandschorsching door de opstandelingen gevraagd werd, terwijl de
overlevering staande houdt dat rond middag de Franschen
vlag heschen en de kolven hunner geweren omeene witte vlag
hoog staken.
er van zij, de onderhandelingen die er op
volgden leidden tot niets en bijaldien de wapenstilstand van
de zijde der Franschen kwam, moet men bekennen dat hi
enkel tot doel had hunne vermoeide troepen te laten uitrus-

ten.
(2) Eene heerton op eene boerekar geladen bracht Van Ganzen,

on asaks de strenge bewaking der Franschen, naar Testelt,
zonder dat iemand zijne ontvluchting ontdekte.

Hadden de twee vaderlandsche legerbenden elkander kunnen ver.
voegen, dan ware. de tegenstand zeer ernstig geworden ; jamme-:^
lijk lag Diest tusschen beide en deze vesting was in handen der
vreemden. Deze omstandigheid vergemakkelijkte de taak der Franschen en verhaaste den val der Patriotten.
Den 25n November stortte de Generaal Beguinot te Molt op de
Kempische legerafdeelingen en verpletterde ze teenemaal: 600
dooden bleven op het slagveld, eene rijke buit en menigvuldig
krijgsmateriaal vielen in de handen van den vijand, en Corbeels,
Meulemans met nog andere opperhoofden werden gevangen ge-

,

nomen.

De tijding dezer onherstelbare ramp trof Van Gansen diep.
Alhoewel hij nog niet genezen was, verliet hij zijne schuilplaats
en snelde naar de Kempen om met de laatste overblijfsels van het
Vaderland — ondanks duinende gevaren, het Limburgsche te berelken. In den voormiddag van den 4n December, bevecht hij de
Franschen in het Halen's broeck, en wijkt van daar terug op
Hasselt. De Waalsche benden hebben zich bij de Kempische aangesloten en gezarnenderhand valt het leger op de stad, die slechts
eenen flauwen en korten weerstand biedt. Onmiddellijk worden
de Maastrichtsche, , de Kempische en de Curingsche poorten versterkt, want men wil den tegenstand van Diest herbeginnen. De
St-Truidensche poort blijft vrij om desnoods een middel ter outsnapping aan te bieden. Nog denzelfden dag stroomen de Fransche troepen toe, zij schijnen de Boeren op de hielen te volgen.

Terwijl des anderendaags 's morgens de geknielde Patriotten
op de Groote Markt ,den laatsten zegen van hunnen aalmoezenier
den pastoor van Haesdonck ontvangen, wordt de stad op verscheidene punten te gelijk door de veldheeren Jardon en Gancy
aangevallen. De Heldenmoed der belegerden vermocht niets tegen

het overgroot getal der vijanden. Ondanks eene hardnekkige en
woedende verdediging dringen de Franschen in de stad en weldra
moeten de Vaderlanders hun heil in de vlucht zoeken.
Helaas ! hun laatste uur is gekomen. Met eenen laaghartigen
verklikker, den genaamden Nicolaas Claes, tot gids, kan Gancy
langs binnenwegen de vluchtelingen achterhalen. Hij bereikt ze
op een kwart uurs afstand van de stad, ter plaatse gezegd:

Klein Hilst.

Onmiddellijk begint eene wezentlijke slachting. Zonder acht te
geven op de jammerklachten en noodkreten, van gekwetsten, stervenden, dooden en vermoorden de overwinnaars al wat onder
hunne handen valt: in min dan een half uur bedekken 800 lijken
den grond. (1.)
Van Gansen vlucht met den pastoor van Haesdonck in eene
huifkar. Helaas! op het oogenblik dat men gaat ontsnappen breekt
een rad van het voertuig. Twintig vijanden te gelijk omringden
de vluchtelingen. De priester het hart met baionetsteken doorboord, stort levensloos ten gronde. Van Gansen, jong, sterk, behendig en als een leeuw vechtende, ontkomt bij mirakel aan zijne
(1) En die helden welke zonder morren of klagen, zelfs zonder
hunnen naam aan 't nageslacht over te maken, in eenen vergeten hoek ver van vrienden en verwanten den marteldood
koen en onverschrokken in de oogen blikten, durfden de.
Franschen den verachtelijken naam van < Brigands > naar het
hoofd werpen. Wat walgelijke, wat bittere spotternij!
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vervolgers, eenige dagen later keert hij te Westerloo, behouden
in het ouderlijk huis weder.
Zoodanig was het rampzalig einde van den heldenstrijd, door
een moedig volk tegen de verkrachters zijner edelste gevoelens,
ondernomen!
Lange jaren moest Van Gansen in zijn geboortedorp verborgen blijven leven. Zijn hoofd was op prijs gesteld, en eene
schitterende belooning wachten den verrader die den koenen
en belangloozen Patriot zou verklikken. De ingeboren rechtsoha
penheid van de inwoners der Kempen, bijzonder der ingezetenen
van Westerloo, verhoedde deze lage daad.
Wanneer eindelijk beter dagen aanbraken mocht de oude strijder, thans gekromd door het lijden en de opsluiting, openlijk , te
midden van vrienden en kennissen verschijnen.
Zijne laatste levensdagen vloden even kalm en zacht heen als
zijne mannenjaren bewogen en omstuimig voorbij gestormd waren.
Bezitter van een tamelijk burgersfortuin leefde hij onbezorgd en
onbekommerd, zich schier uitsluitelijk met hofbouw en boomkweek
onledig houdende, en slechts in de weldadigheid eene heilzame afwisseling voor die bezigheden zoekende. Menige inwoner van
Westerloo herinnert zich nog den struischen en oprecht kristelijken ouderling met gebogen rug, open gelaat en zachten blik, die
er, eene halve eeuw geleden dagelijks ter kerke en naar het H.
Geesthuis (1) door het dorp drentelde. Zijn zwarte zijden hoed,
zijn lange jas en zijne korte broek deden hem aan eenen priester
gelijken en niemand zou hem voorbij gegaan zijn zonder beleefd
te groeten.
Die eerbiedwaardige grijsaard was Emmanuel Joseph Van Gansen, de aanvoerder en de ingever van den « Boerenkrijg ».
De achtbare man overleed den 17 Mei 1842, aan eene beroerte
en werd door al wie hem kende rechtzinnig betreurd.
V.
Westerloo, den 27 der Gerstmaand 1889.
(g et.) L. Van Gansen.
Opgedragen aan den Edelen Heer Dr. Aug. Snieders, te Ant-werpen.
,

Aug. Snieders bleef in ieder geval den heer Lod.
Van Gansen zeer dankbaar voor het geleverde materiaal, want jaren daarna zond hij hem nog soms présent-exemplaren van andere novellistische werken.
En het mocht wel. Want in deze historische verhandeling vinden wij de heele schering terug van Snieders' roman. Hij heeft wel weggelaten, wat hem niet
diende, maar de hoofdfeiten blijven recht. Hierbij had
hij slechts enkele ingebeelde karakters en toestanden
te scheppen, om tot zijn volle materiaal te geraken.
Eerst de beide figuren, die een reine liefdesatmosfeer weven om het tragische gebeuren : Cilia Braken
(1) De pachthoeve toehoorende ' aan Van Gansen nabij het dorp
van Westerloo.

25 en Selm Broninckx. Cilia zelf doet hier en daar wel
eens denken aan Trien uit « De Loteling » maar toch
is de totaalindruk weer gansch anders. Een oogenblik
zien wij 't beeld van Trien, daar waar Cilia den zieken
Selm op den kruiwagen voert naar Meerhout. Maar
waar Van Gansen, na het bezoek aan zijn moeder, haar
lijk optrekt uit de Neeth, aan armen en voeten gebon-den en doorboord met Fransche kogels, bereikt de tra~
giek een opperste punt, dat wij nergens in « De Loten
ling » weervinden. Wij huiveren mee met den held, die
Cilia, symbool van de gemartelde menschelijkheid, in
den nacht optrekt uit de ijsschotsen der zwarte rivier.
Moeder Broninckx, de van smart zinneloos geworden
vrouw, groeit uit tot een spookgestalte, die Jardon, den
landverrader, achtervolgt van slagveld tot slagveld, en
hem beweerlicht met haar vloeken, tot hij, zonder haar
te durven bezien, haar neerschiet op het moorplein bij
Hasselt.
Daarna komen de smokkelaar en zijn populaire, geniale hond, Row, die felle patriot. Er zijn in onze rom
manliteratuur der XIXe eeuw weinig bladzijden zoo
roerend en zoo episch geborsteld als die waarin Snie
ders den dood van den smokkelaar beschrijft, als hij
van Moll uit voor zijn leger verkennen gaat in de richm

ting van Desschel. Wij hooren inderdaad het signaal
op den ossenhoorn toeten door den hollen nacht...
Van Moll uit had Snieders de plaatsen verkend die
hij te beschrijven had : Moll zelf en de streek in de
richting van Desschel. Wat hij daar geeft aan beschrijving en landschap, dat klopt.
Ook te Meerhout is hij geweest ; hij heeft er de
Markt met de linden en het Drossaardshuis gezien,
kent het gehucht den Meiberg en de Neeth. In een an•dere is hij de topografie van Diest gaan bestudeeren,
en daar mede geholpen door het plan van Albert Meu-lemans, gaat alles in de beschrijving nog zeer wel.
Doch waar Cilia den zieken Selm naar huis voert,
van Diest naar Meerhout, daar is hij niet geweest. Dat
voelt de kenner der streek wel bij de lezing. Daar komt
ook geen enkele dorps~ op gehuchtsnaam voor...
En toch moeten we besluiten dat Snieders er niet
zoo maar op los schreef, maar zijn feiten en materiaal
opspoorde met den ernst van den man van wetenschap.
Ondertusschen verloor hij zijn groot doel, de rechtSstreeksche verheerlijking der Boeren door hunne nam

komelingen, niet uit het .00g. Op de laatste bladzijde
van zijn roman, spreekt hij dit uit : + Ik heb, in den
loop van 1889, de plaatsen bezocht. waar de boeren
hebben gestreden.
In de maand December, omtrent den verjaardag van
den laatsten strijd der jongens, was ik te Hasselt, ter
plaatse het Klein Lindeke, waar zoo vele dapperen den
dood vonden.
Ginder lag weleer de St -Truidenpoort hier is de
aardeweg, dien de aftrekkende Boeren volgden, en ook
het veld met bloed gedrenkt, waar vele dooden in den
grond gedolven werden. Daar snijdt lijnrecht de steenweg op Luik, en die, door de Fransche troepen niet
bezet, Bene redding voor onze jongens scheen.
Rechts is de weg, die van de Curingerpoort komt en
op welken eene woeste ruiterij aanstormde, onder het
moordgehuil van tuez, tuez.
. Hier op den hoek van dezen zandweg, die naar den
steenweg leidt, werd de moedige vriend der jongens,
,

pastoor Huveneers, door bajonnetsteken gedood, (1)

en wat verder gelukte het Van Gansen aan den kogel

te ontsnappen...
Alléén mijn geest sprak, want er is geen spoor meer
te vinden van al die glorierijke, maar smartelijke herinneringen ; niets ' spreekt er van onze helden.... wier namen wij zelfs nooit zullen kennen...
Vlamingen, die plaats is voor u een pelgrimstocht te
meer!
En weldra nam deze wensch vasten vorm. In 't begin
der jaren '90 reeds werd onder verschillende vooraan.staande Vlamingen over en weer gepraat over wat
men doen ging in 1898.
Een van hen, die meest bijdroegen, tot het slagen
van deze viering, was Baron P. Verhaegen, die onlangs de vrucht van zijn lange zoeken, r Histoire de
la Belgique sous 1'occupation f rancaise » de wereld inzond. Hij vroeg aan den romanschrijver om de documentatie te mogen benuttigen, die hij van L. Van Gan.sen ontvangen had. Tevens zond deze hem volgend
belangwekkend briefje
(1) De dood van ' Pastoor Huveneers werd ten onrechte vermeld
door Aug. Orts. Latere opzoekingen gaven op dat deze exaalmoezenier van het Boerenleger slechts in 1806 stierf in zijn
parochie van Wintham.
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Hoog geachte Heer,
trouw aan mijne beloften, zend ik u de biografïscue bijzonderheden over Em. Joseph Van Gansen.
Het stuk is geschreven door een lid zijner familie, in leven
inspecteur van het onderwijs in Limburg en mij bezorgd door den
nog levenden L. Van Gansen, te Westerloo.
Het doopextract luidt Emmanuel- Joseph.
Hij was een beschaafd dorpeling, die zelfs Vlaamsche en Latijnsche verzen schreef ; doch ik heb geene afschriften van deze
kunnen machtig worden.
Ik heb Van Gansen beschreven naar verschillende overleveringen, die ik sedert jaren verzamelde.
Gekend heb ik hem niet ; dit echter had kunnen zijn ; maar in
mijne jeugd was de . held der jongens > totaal vergeten ; de g.e•chiedenis was onbekend en den naam der boeren, der brigands.
was nog eene schandvlek.
Ik heb door naam en bijnaam te melden veel bijgedragen, denk
ik, om dat vooroordeel te doen verdwijnen, en hoop wel dat men
in 1898 de Vlaamsche helden onzer Kempen zal gedenken.
Was Van Gansen Capucien geweest ? Ik geloof het niet ; zijne
familie zwijgt hierover. Ofschoon dit in een fransch rapport staat,
kan het wel onwaar zijn.
Die rapporten breken dikwijls de waarheid ongenadig den hals;
het woord Capucien was destijds eene vreeselijke beschuldiging
en men kan dat woord wel gebezigd hebben, omdat Van Gansen
voor geestelijke gestudeerd had op het College te Gheel.
Toen hij de latijnsche school verliet, werd hij brouwer en lafldbouwer ; hij hielp zijnen vader in 4le bedrijven.
Van Gansen was een welgebouwd en uiterst sterk jongmnan ;
hij had een vroolijk gemoed en speelde zijnen dorpgenooten dikwijls parten.
Wat hem in mijn oog hoog plaatst, is dat hij nooit pogingen
deed om van 't Fransch gouvernement genade te bekomen. gelijk
Rollier, de aanleider in Klein-Brabant.
Over de ontsnapping der Boeren uit Diest bestaan er twee
opgaven, die zooals ik ze in Onze Boeren beschrijf en die van
M. Martinelli.
Deze was eerst mijne denkwijze toegedaan over den weg die
de Boeren gekozen hebben, bij de ontsnapping.
Later is lij van gedacht veranderd en heeft dit doen kennen
in Bene brochuur, die het nuttig is te raadplegen.
De afstand der twee plaatsen is gering.
Wie heeft gelijk ? 't Is zeer goed mogelijk dat de tweede lezing
de beste is. Dat is te onderzoeken.
De kaart door Albert Meulemans geteekend, heb ik onder de
hand gehad ; doch ik bezit ze niet meer.
Ook de ontsnapping van Van Ganzen uit Diest is correct voalgens familieoverleveringen; trouwens het manuscript, dat ik u
zend, deelt die bijzonderheid ook mee.
M. Martinelli, te ' Borg erhout, en M. Karel Smits te Dlest, hebben mij zeer gedienstig inlichtingen ' verschaft. Wat ik nog mocht
ontmoeten In mijne notas stel ik volgaarne ten uwen dienste.
Ontvang, Hoog Geachte Heer, de verzekering mijner beste ge.
voelens en hoogachting.
(get.) Dr. AUG. SNIEDERS.
Antwerpen, Van Leriusstraat, 24,

o.
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M. Verhaegen richtte, als dankwoord op de toegezonden documentatie, een schrijven aan August Snieders, waarin hij reeds spreekt van het Boerenkrijgmonument, en dat we hier meedeelen, omdat het die feiten
in een helder licht plaatst.
Boitsfort, 15 septembre, 1892.
Monsieur le Docteur,
Je vous suis infiniment reconnaissant pour votre aimable lettre,
si longue et si détaillé, et pour l'envoi du manuscrit que je vous
retourne . ci-joint, après en avoir pris copie.
Excusez-moi de vous répondre en francais, parce que tout en
lisant et pratiquant la belle langue Flamande, je n'ose l'employer
à votre égard de ' crainte de blesser un littérateur distingué, par la
multiplicité de mes fautes et mon ignorance.
Plus que personne, je rends hommage aux efforts que vous avez
faits pour remettre en lumière nos compatriotes de 1798 et comr
battre les mensonges que la domination Française a répandus dans
potre pays.
Je crois donc répondre à une idée émise mème dans votre lettre
en vous demandant si vous n'applaudiriez pas à l'idée de célèbrer
publiquement et solonnellement en 1898, s'il plaít à Dieu, 1'anni-

versaire de la guerre des Paysans. On pourrait, par exemple,
ouvrir une souscription pour acheter le coin de terre formant
angle de la route moderne et du vieux chemin de St-Trond, à
Kleine Hilst près Hasselt, et y installer un monument portant les
noms des chefs et une inscription commémorative. L'inauguration
serait 1'occasion de discours ou on pourrait rétablir éloquemment
la vérité .
Je sais que certains de nos amis Mr. le Represt Schollaert, et
Mr. le Curé de Tessenderloo, (later Mgr. Keesen) songent à quelque chose de ce genre. Ils ont pensé à Meerhout pour y installer
un monument. Mais il me semble que le combat de Meerhout est
trop peu connu, trop peu warquant, pour être pris ainsi comme
occasion de la fête que méritent les héros de 1798.
Peut-être , pourriez-vous parler de tout cela à ces messieurs • --j'en ferai autant à 1'occasion. En tout cas, cela mérite examen,
semble-t-il.
Si vous le permettez, je me recommande à Votre excellent souvenir pour le cas ou vous rencontreriez encore dans vos notes
d'autres détails que ceux que vous avez bien voulu m'adresser,
sur l'époque de 1798. Mon excellent collègue Mr. di Martinelli,
a bien voulu me donner son travail sur la retraite de Diest, et
j'ai parcouru Diest en étudiant sur place cette consciencieuse
étude. Je me propose, d'ailleurs, d'y retourner dans un mois.
P. VERHAEGEN.
;

Uit dit schrijven blijkt hoe Snieders de spil was
waar rondom de geestelijke opwekking voor onze Boeren draaide. Men noemt hem en Conscience (reeds
dood van 1883) en Julius Plancquaert, die eveneens
volkswerken schreef uit den Franschen tijd, die veel
gelezen werden.

Tot het eigenlijk comité, waarvan J. Helleputte de
voorzitter was, behoorde hij niet. Maar met de macht
van zijn dagblad was hij voor de zaak alleen een leger
waard. Ook wanneer te Moll het tragische bronzen
gedenkteeken werd ingehuldigd, was Dr. Aug. Snier
ders de eerste genoodigd na den gouverneur, zijn
vriend Baron Osy. En dat was wel verdiend.
Borgerhoüt, 29 December, 1924.

Reminiecentia
,door GERARD WALSCHAP.

Wanneer ik alles had gewijd
Had ik nog iets dat gij benijdt
En 'k wou het geven.
Toen kwam een man. Ik kon niet meer...
Het deed me zeer, het deed me zeer
Om dat schoon leven.
Ik heb mijn oogen rood geschreid
Ik lag te grond en langen tijd
Haast zonder leven;
Want meest uw alderarmste vat
Wat hij aan niets- dan-armoe had
Als ze is gegeven.
'k Had al wat lief was afgeleid...
Nog was niet 't blijde bed bereid
Om zelf te sterven.
Dat is toch niet der liefde loon
Dat wie zoekt : leven groot en schoon
Leven moet derven!...
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De Gemerkte
(Vervolg.)

opa

Zijn hert klopte , aardig en hard en hij haperde
zijn mes te bezigen... daar hing een roerlooze mensch
met witte oogen die keken en niet bewogen; zijn broek
hing van zijn heup gesparteld en op zijn buik spande
een lederen riem met twee koperen knoppen op... knoppen van 'n soldatenkapot!... die knoppen blonken in
den donkere gelijk zijn witte oogen... hij greep hem
vast en voelde hoe dat lijf stijf hing en koud en hoe
de dood er al lang inzat... met 'n sterken zwaai sneed
hij de koorde af, de Lokker zakte door zijn arm en
bonkte met zijn kop tegen den zoldervloer!
Hij schoof een dakpanne omhoog en voelde nu hoe hij
beefde; de dag viel binnen, hij stak zijn mes tusschen de
keel en 't strop en trok 't zeel in twee!
't Wijf stak haar kop boven, en ze viel aan 't
weenen.
Hij is dood, zegde hij... hij moet al lang hangen.
Hij is te morgen heel vroeg uit zijn bedde gekropen,
zei ze snikkend, en hij zal recht naar den zolder gegaan
zijn!
Waarom heeft hij dat toch gedaan?

Hij liep er lang mee in zijn kop, zei ze, en hij deed
niets als ruzie maken alle dagen en zoo jaloersch dat
hij was.
Hij hoorde hoe haar stem begon te vervasten, hoe
haar verdriet wegging... het viel hem plots In : al de
dingskes die er verteld wierden achter hun rug, en hij
voelde hoe er wel waarheid zat in die dingskes; had
dat wijf verdriet of was ze blij ?
Hij voelde walg en haat en snakte om hier weg te
zijn; willen we hem benen brengen, vroeg hij ?
Ik durf niet, zei ze, ik durf niet en ze viel weeroma
aan 't weenen.
Alleen kan ik niet, roep volk bij.
Hij hoorde ze de trap afgaan en naar buiten loopent
hij keek weer naar den Lokker, hij beefde niet meer
en had geen angst; hij staarde in die opene witte oogera;
de oogbollen waren onder de oogschelen - geschoten en
't wit van zijn wogen was allemaal omhoog gekeerd...
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glazen oogen die keken en niet bewogen ' en waaruit
het licht blonk dat hangen bleef tegen de aarde; hij
zag de oogen van het wijf en het licht viel eruit dat hing
tegen de aarde; het blonk uit de koperen kapotknoppen
van zijn buikriem; het blonk door de opgeschovene dakpanne, het schemerde door den zolder... overal..
Hij zag 't leven en de dagen van den Lokker en van
zijn wijf voorbijloopen; hij staarde het na en vond het
niet meer vreemd dat zijn leven hier naar den zolderbalk was komen geloopen... waar zou 't leven van dat
wijf enden?
In wat huis stond hij hier, wat was hier allemaal gebeurd, gepeinsd, verteld, gedaan, wat had het leven
van dat paar aaneen gebonden, wat knipte het weer
vaneen?
Hij hoorde volk komen en was plots blij; er kwamen
drij, vier, geburen boven en knikten goeien dag tegen
hem ; er wierd niet veel gesproken... ze grepen den
dooden Lokker op, huns gevieren, kwamen er mede be
neên, en zwierden hem weer in 't bedde waar hij een
paar uren te voren uitgekropen was.

Heel dien voornoen bleef het woelen in zijn gemoed;
de Lokker bleef altijd in zijn kop hangen, en hij zag
altijd die witte oogen die niet bewogen en die staarden
met een oneindigen angst in de donkerte van den zolder
en in de donkerte van zijn leven.
Waarom deed hij dat? Had hij niets meer te hopen
en te verwachten in zijn leven? of zag hij geen uit~
komste meer aan zijn zedelijke miseries? Kende hij God
niet, had hij geen ziel, had hij niets meer en had hij
daarom een ende gemaakt aan zijn leven? Maar als
hij zoo geredeneerd had, dan moest hij die daad rustig
doen en de rust lag niet in zijn witte oogen.
Of was die mensch plots zot geworden, zot, omdat
hij niet meer dragen -kon de zedelijke ploetering die hij
zelf was, die zijn wijf was, die heel zijn leven was !
Of had het geheime « waarom » van het leven hem
zoodanig verbijsterd en had de verbijstering hem overtuigd, dat met de dood van zijn lijf ook de dood van
dat geheime « waarom » ging komen? Zelfmoord!
was dat een daad van moed en van verstand, of een
daad van pretentie en domheid? Was de Lokker wils~
krachtig of -willoos als hij naar den zolder ging.
Deed de samenleving niet gelijk de Lokker?
Het publieke leven was één Lokkersleven, en 't liep
-
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onvermijdelijk naar den zolderbalk, de samenleving was
bezig met ..haar eigen op te hangen ; in haar doodstrijd
zou ze haar mantel van haar heupen spartelen en haar
glazen oogen zouden staren naar de donkerte van haar
verstandsleven.
Hij was blijde dat hij in zijn ziel dat gevoel vond,
dat wonderlijke gevoel dat hem nog zou doen hopen,
tegen het hopelooze in.
Het was allemaal zoo onverwacht gebeurd nu, en
toch was het lang voorzien en verwacht; bij Doorke
was het toch snel gegaan, zoo snel dat hij en moeder er
heeles maal door geslegen waren; hij had den heden
voornoen weer een overdadig speeksel in zijn . mond
gevoeld met een zoete bloedsmaak erin; en het had
hem geschenen alsof heel zijn maag vol zat met dat
zoete speeksel; het lag er te woelen en te wentelen en
om te keeren en hij was er aardig van geworden. Hij
had kou en. wou naar zijn bed niet; moeder had de stove
in gang. gesteken en Doorke had er zich achter gezet . in
den zetel, en hij zat daar slaperig, dom en zonder iever,
en als moeder vroeg; :. Doorke wilt -ge dit, of Doorke,
wilt ge dat; .dan had hij altijd zijn kop geschud en had
zich dan weer slaperig laten op zijn borst zakken.
-

En toen zoo in eens., was hij beginnen braken, en alles
brakken scheurde -vaneen in zijn mager lijf; grootei gal-

pen -bloed spoog hij den vloer in, en stuikte , uit den.
zetel aleer moeder er bij was; toen zag ze hoe het -nog
met kleine, kleine snokskens , uit zijn mond liep. =
Hij was op 't hoveken en had moeder hooren roepen
angstig luid; als. hij in huis kwam gestormd zag hij
moeder bije Doorke- zitten op den vloer, moeder had het
bleeke -gezicht omhoog gekeerd en keek starling naar

zijn mond en naar zijn toeë oogen, ze wist niet of
Doorke ,nog.. leefde of dood. was. Ze hieven hem zoetjes
uit het bloed en.. droegen hem in de kamer; toen liep hij
naar i het dorp, om paster en dokter; . de paster kwam
gauw.a .mets Ons Heer maar Doorke was voorbbij..^ .
Toen weende moeder, te laat met alles! te laat en ze
zei dat snikkendr hartstochtelijk en de paster besefte -dat
die vrome. vrouw meer weende om dat « te --laat » als om
de plotse # gruwzaamheid van Doorke's ondergang:
Ween - daarom niet, zei de paster, Doorke - droeg God
altijd bij hem, ik kende uw jongen; ik kende hem, 't is
een heilig Doorke , een heilige jongen.
,

,

-
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Aleer hij weer thuis was, kwam de paster hem tegen
de kerk weerom, de koster deed de belle klinken
en hij wist daarmee dat Ons Heere daar ook weerom
was en dat Doorke dood lag !
Toen zonk er een zwarigheid over hem en met moede
beenen stapte hij naar huis; moeder weende, en hij
begon ook te weenen; het deed hem deugd en 't verlichtte hem.
Moeder! moeder ! Jongen, mijn laatste jongen, zei.
moeder en daar stonden ze een poozeken hand in hand
uitschreiende het nieuwe wee.
Met kokend water schrobden ze den vloer en dweilden hem schoone.
Toen hadden ze al wat bespat was afgewasschen met
créoline, de bloedreuk was nu weg en het rook in huis
gelijk in een doktersapotheek, in de kamer daarneven
lag bleek Doorke, uitgebloed en uitgeblomd.
Hij had de Pajakker gehaald ; Pajakker lei de dooden
af en trok ze hun laatste Zondaghemde aan„ en Pajak~
ker was seffens meegekomen en had heel de baan met
groot armgezwaai en luid gesnater zijn deelneming la^
ten zien; hij had hem een glaseken genever ingegoten
eerst, dat was zoo 't gebruik, zei moeder, en toen was
Pajakker bij bleek Doorke getrokken, had 't doode man-

naar

neken op gepoetst, en was dan weer weggegaan na dat
hij van in 't deurgat met groote gezwaai wijwater had
-

-

geworpen over den doode.
Toen gingen ze in de kamer hij en moeder; moeder
ontstak keersen en weende weerom; stil nu, stil innig.
Doorke was de vierde die daar lag, de vierde achter
vader, en als Doorke zou weggedragen zijn dan lag het
bedde klaar voor hem, de vijfde en de laatste; dat viel
plots als zeker voorgevoel over hem.
Hij wist het; 't zat in hun bloed en er was geen verhelpen aan; hij ook had bijtijds die dorre droge doodshoest in zijn borst zitten gelijk vader het had en gelijk
allemaal zijn broers het hadden; bijtijds had hij ook strepen kou in 't kruis van zijn rug voelen snijden en dat
kon dagen en dagen onder zijn schouderbladen zitten
nestelen; zijn eigen bedriegen kon of wou hij niet, hij
wist dat de eigenste kwaal ook in hem veunsde en stilaan ging voortwoekeren en dat misschien voor hem ook
veel vroeger -dan hij peinsde, de stond zou komen waar
op hij ook den vloer zou onderzetten met volle gulpen
dampend bloed.

~

35 Er was geen verhelpen aan, vader had lang gemeesterd bij den dokter en lang gekwalsterd; al de wetenschap had niet gebaat noch bij vader noch bij zijn
broers, God had het zoo beslist; hun ras moest vergaan
en uitsterven, en daarom ook en kon hem de wijsheid,
noch de wetenschap, noch de raad van een dokter iet
schelen; als 't hooge gebod kwam van op te breken, dan
gingt ge toch dood, en geen dokter kon den pols van de
dood omwringen noch haar arm weg snokken als ze
hem uitstak om u beneén te bonken.
Was Doorke niet gelukkig "dat hij zoo jong omverre
lag geslegen? wat genot hadden zij toch aan 't leven;
't was en 't bleef een eeuwig oppassen, een eeuwig
voorzichtig zijn om hun schamel lijf een beetje langer
recht te houden; volk en huizen weerden u en hadden
angst van uw adem, ze lieten u alle dagen voelen dat
ge er toch te veel liept en dat ge een gevaar waart voor
gezonde menschen.
Wie kwam er nog in huis? Ievers een rondleurder of
een kloddeman die van niemendalle wisten; elk bleef
buiten; hoe meer vertroosting ze wilden, hoe minder
zij er kregen, hoe meer compassie ze verdienden hoe
meerder ze geschuwd wierden... neen aan 't leven hadden zij niets en bleek Doorke was gelukkig dat hij
eruit was.

Hij voelde hoe het zijn gemoed verbitterde, dat lief~
delooze gedoe van de menschen; alom lag het over hun
wegen en hun daden, en hij had het nog nooit zoo aanschouwelijk zien liggen zoo tastbaar en helder ingezien
Hij zag weer hoe de Pajakker wijwater wierp over
dood Doorke, en het ergerde hem, het was geen gewijd
gebaar gelijk van den pasten, het troostte niet gelijk
dat troostte in de - kerk, het riep geen devote dingen in
den kop en het wekte geen hoop in 't hert; hij kende
Pajakker en omdat hij Pajakker kende, ergerde die vent
hem en zijn gebaar van zegening en zijn woorden van
troost en zijn armgezwaai, alles ergerde hem.
Pajakker ging voor elk beevaarten en deed het gelijk de gebruiken het inhielden, 's achternoens vloekte
hij om prijs voor een mandeken paling tegen den Gorre;
hij ging naar de mis 's Zondags en draaide 's avonds
aan 't orgel in Domien zijn danskot; legde de dooden
af, deed voor vijf frank zijn eed en zijn getuigenis in
alle. processen, was engel of duivel al naar gelang de

personen en de omstandigheden en was overtuigd dat
hij een fatsoenlijk mensch was.
Hij moest er zijn, goeden en kwaden hadden hem
vandoen; de goeden ergerde hij door zijn boosheid en
de boozen ergerde hij door zijn devote ambachten, Pa.
jakker was een mensch van zijn tijd!
Was heel de parochie geen Pajakker, heel de menschheid geen Pajakker? was er nog iets anders dan eigenbelang en ikzucht, stoffelijkheid en heidendom?
Hij vond er plezier in van weer zijn eigen alzoo te
beroeren; wat kon het hem schelen of hij morgen ging
of te naaste jaar? Elke dag bracht zijn nieuwe vernedering en zijn nieuwe verbittering, zijn nieuwen angst
en zijn nieuw lijden, zijn nieuwen mismoed en zijn nieu .
we ontgoocheling, eenzaam was hun leven, eenzaam
hun huis.
Nu voelde hij weer de groote verlatenis wegen; als
een vracht hing het in zijn gemoed; hij keek naar moe~
der die altijd aan haar paternoster bad... moeder, zijn
moeder met haar droevig leven en die toch haar dagen
aaneenspon met liefde en opoffering... het kropte in zijn
keel, hij wierd gewaar dat hij weerom weenen ging en
niet weenen wou in haar aanschijn, en hij ging buiten
in hun hoveken.
Hij schouwde al over de haag naar de velden en naar
de luchten, zag hoe de zomersche avondzonne heel -de
wereld in brand stak, en hij liet er zijn oogen in hangen:
Heel de hemel was één heerlijkheid; en midden in haareigene heerlijkheden stond de zonne daar te vergaan en
te verturen als een groot brandkoffer in den huiveren.
den gloed van haar glorieouter.
Een zwarte fijne wolkenstreep sneed ze vaneen, en ze
leek overdadig groot met haar twee stukken hart vol
bloed en brand; langs alle kanten wierd nu de hemel
rood en 't zakte beneên over de aarde, het hing aan 't
gebladerte en 't plakte aan de vruchten en 't zwom over
't water van de Boorgracht.
Het leek hem plots, of heel die plas nu in een keer
bloed was geworden, allemaal van Doorke's bloed; er
sprong een puit in die halflijf boven 't water bleef zitten en van daaruit sterling de ronde zonne te bekijken
zat; zijn groen vel flikkerde en zijn natte kop en zijn
muil zagen , rood; ... allemaal van Doorke's bloed... - in
de verte zag hij de ruiten van 't kapelleken in brand
staan; roode glimmende ruiten gelijk 't bloed uit Doorke
-
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zijn- mond... over 't land en over 't broek hing een doz.
kere roode vloed... bloed uit Doorke zijn hert!
Dan zag hij hoe de hemel nog een keer wierd van
schoon zilver en van goud, hoe de aarde nog een keer
van schoon purper; hooger droeg de hemel zijn vreugde, in vrede droeg de aarde haar rouw... boven het
heerlijke licht van heerlijke eeuwigheden; beneén het
armtierige vergaan van aardsche simpelheid.
Het wierd hem vreemd te moede, hij voelde hoe er
uit zijn ziel een verlangen rees, een wonderlijk verlangen dat hij niet uitspreken kon noch belichamen, maar
dat hij toch voelde zijn het éénige lied van verlangen
dat begon te zingen in zijn ziel.
Zong het .of ging het zingen het schoone lied van
leven of van dood; of was het maar de verre onver
staanbare vooize, die uit hooge verte kwam aandrijven
en die bekoorde om haar geheimen? Hij wist het niet...
het `was als een verlangen naar morgenlicht en begeestering, naar avondrood en naar doodgaan.
Hij. ging in huis en moeder kwam uit de kamer waar
bleek Doorke, lei, in haar oogen zag hij het avondrood
van haar gemoed liggen; ze leed om Doorke, ze leed
hard, dat voelde hij; en hij had deernis met haar; hij
werd het gewaar hoe zijn liefde voor moeder geweldig
wierd, voor moeder die er nog alleene was om lief te
hebben; weenen - deed ze niet meer, ze had het plotse
groote verdriet uitgeschreid en had het nieuwe leed
bij de oude weedom geschoven dàár van binnen in
haar hert, waar haar heele leven zoo moederlijk droef,
in één groote brok treurnis lag weggesloten... hij voelde bewondering voor zijn sterke moeder die dragen kon,
zonder opstand noch klacht, zonder verbittering noch
mismoed, haar arm verscheurde leven.
Kom jongen, zei ze, laat ons nog een paternoster bidden voor Doorke, en ze zette haar neder op den drempel - van de buitendeur en ze schoof op om hem plaats
te geven naast haar.
,

Glorie zij den Vader en den Zoon en den Heiligen

Geest! »

Hij hoorde hoe er innigheid zat in haar gebed en die
innigheid voelde hij over hem vallen ; de duistere
avondhemel lag vol vrede en vrede viel over de eenzamen.
Nu voelde hij ook dat het zijn mond niet was die bad
half luid in den stillen, avond, het was zijn eigen be-

roerd gemoed nu, zijn eigen ziel die l ad en smeekte
om lafenis en erbarmen voor Doorke's ziel, zijn eigen
arm hart dat riep om troost en meelijden, om gezelschap
in de eenzaamheid van hun vermorste levens.
Als 't gebed uit was keek hij naar moeder en hij zag
hoe over moeders aanschijn lag die stille bevrediging
uit haar ziel; in haar oogen lag de gelatenheid, schoone
besluierd met de eeuwige hoop, schoon en vertrouwend
gelijk de aarde gesluierd lag onder een hemel van rust
en van vrede.
Zie jongen, zei ze, ik ga u nog iets zeggen, misschien
het laatste dat ik u zoo zeggen zal; want ik geloof dat
ik het ook niet lang meer trekken zal, 't zal u aardig
schijnen, maar ik zou zoo geerne sterven... Ik weet dat
ik dan gelukkig zal zijn, veel gelukkiger dan ik hier
binst mijn leven ooit gelukkig ben geweest; ik weet dat,
en ik weet dat vader en allemaal uw broers nu blij en
gelukkig zijn, ik weet dat zoo goed alsof Ons Heere
me dat met zijn eigen mond gezeid had, en daarom,

zou ik zoo geerne dood zijn gelijk mijn Doorke nu.
Ik heb lang gepeinsd of ik u wel zeggen zou, hetgeen
ik u zeggen ga, maar ik zal en moet het opdat ge niet
moogt dolen. . . ge moet gereed zijn om te sterven, alle
dagen gereed zijn om dood te gaan; ge zijt gemerkt
gelijk uw broers, gemerkt met het teeken van den dood,
en ze zal u neerbonken onverwacht gelijk ze met allemaal de andere gedaan heeft.
Trouw nooit zulle, nooit... nooit... trouwt ge toch en
kweekt ge kinders, dan maakt ge doodskinderen gelijk
uw vader van u doodskinderen maakte,, maakt ge geen
kinderen gelijk 't nu de mode is, dan .verdoemt ge u,
en ge verdoemt uw vrouw en ge helpt anderen verdoe
men... Ge zult niet lang leven, ik weet dat, ge moet jong
blijven en u onthouden van de vrouw en van u zelven...
ik ken het kwaad, ik ken alle kwaad en omdat ik het
ken moet ik het u zeggen, ge zijt geen kind.., geef nooit,
nooit toe aan uw drift.
Doorke was de zwakste van u allen; tegen Doorke
heb ik dat ook gezeid maar niet zooals ik dat tegen u
zeg; Doorke kende geen kwaad, Doorke had geen behoefte aan kwaad en 't was een heilig manneken; moeder, zei. Doorke eens, 't gaat zoo van zelfs rein blijven
als ge Ons Lieven Heer geerne ziet.
Gij zijt de sterkste van de vier, maar daarom moogt
ge niet peinzen dat het u beter zal vergaan dan uw

broers... ik weet het, en omdat ik het weet moet ik het
u zeggen... ge zult sterven voor uw tijd, sterven gelijk
uw broers gestorven zijn en ge zult sterven gelijk zij,
ik wil het : gereed veerdig om voor God te komen...
laat u nooit van uw stuk stampen; ge moet God zoeken
alle dagen, alle minuten, altijd... en God zal u helpen
en u troosten gelijk Hij mij troost en troostte altijd.
Geloof niet aan 't leven; het zal u judassen en bedriegen; zie de dood geerne, de dood in God, geloof in haar
en dan zijt ge meester over uw leven en uw lijf, dan
zult ge de vrouw verachten en ge zult nooit schudden
aan den boom van Goed en Kwaad.
En als ge daar zult zijn, zoo verre dat ge het leven
verachten zult om zijn leven, dan zult ge het woord
geluk begrijpen en genieten, en u voelen heel dicht tegen God.
Hij had geluisterd en opgekeken naar die stem uit
moeders mond; was dat zijn moeder die zoo sprak of
was het eene stem die zoo sprak door haar mond, hij
had geluisterd en had gevoeld hoe hij niet bang wierd,
niet boos, en hoe die stemme eene kracht los zweepte
in zijn ziel, eene kracht die hij nu plots ontdekte als
een groot geweld in zijn schamel lijf.

Hij kende zijn moeder, hij kende het leven, de dood,
God, maar wist niet dat zijn moeder zoo was, het leven
zoo, de dood, God zoo... het was een verrassing, een
openbaring, een weerlicht van hooge weerde en hoogen
vrede.
Hij schouwde haar aan en zag weer die schoone be
rustingliggen; hij voelde hoe zijn moeder dààr was,
waar ze het leven verachtte om zijn leven en den dood
wenschte om God; zoo bovenmenschelijk sterk voelde
hij haar zijn dat, hij eerbied kreeg voor moeder gelijk
voor iets dat heilig en niet van dees aarde was.
Doorke lag dood in huis, en moeder zat op den
drempel gelukkig, vol vrede, heilig; zoo heel dicht tegen
God.
En als ze opstond en in huis ging, leek het hem alsof
een andere heilige Monika wegtrok... andere Monika
die tot hem gesproken had van God de witte gemerkte
van Kalvarie... heilige moeder, zijn moeder, die haar
eigen wee wegdook, gelijk de Witte Lelie deed haar
groote moedersmert, om hem te wijzen naar het eenig
sterke leven dat beneéngulpt uit den eeuwigen kop- van
den Goddelijken Drieeénheidsberg !
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In den hoogen hemel zat een sterre te vonken heel
alleen. . . hij zocht in de grauwe donkerte en vond nog
een sterre, nog een, nog... honderd sterren... duizend
sterren, één ruimte van sterren ! ... zoo voelde hij God
zitten heel alleen in de grauwe donkerheid van zijn lep.
ven, en als hij keek naar God-sterre, zag hij andere
sterren, eene, honderd, duizend ! ... heel de God-hemel
in zijn ontzaglijke ruimte... een genade-vizioen
Doorke lag dood in huis, zijn bloed lag in den plas
van de goorgracht en hij voelde vrede in hem; vrede
omdat hij twee dingen wist en kende nu : het jezus
Nazarenus boven den kruisbalk en het « Ik ben de ge merkte » op zijn voorhoofd.
De wereld doomde en dampte nog als hij opstond;
dood Doorke joeg hem op en buiten ; buiten waar de
zekerheid van levende dingen de inwendige beroering
en onrust kwamen stilleggen.
Een machtige zonnedag ging weer den hemel inrollen en zijn sterkte lag al tastbaar in den heel vroegen
morgen; de geluiden hingen klaar en hel in de luchten;
de luchten zelf waren zoo teer, zoo licht en subtiel, zoo
heelemaal veerdig en gereed om te wijken voor de
zonne!
En als hij daar buiten stond en den dag bekeek, dan
voelde hij ook hoe teer, hoe licht de beroeringsdampen
waren, hoe subtiel de onrustige luchten die hingën over
zijn gemoed...
De dampen zag hij open drijven pas boven 't land;
ze kropen weer den grond in en drumden ginds verre
heel dicht tegeneen; de zonne viel uit de lucht frisch en
fel vol jonge blijde tinteling en iever, en de dampen
schoven plots weg naar 't ende van den eerdbol : de
zonnedag was geboren.
Op de veurst van hun huis begon een merel te fluiten; hij schuifelde het lied van zijn hert en van zijn
verlangen in 't aanschijn van de witte zonne; het rolde
van de veurst als een psalm vol onbegrijpelijke innigheden, als een Zondagdienst vol pakkende gebeden, als
een feestdag vol mystieke wijding. Het was een lied
van devotie; een perellied... plots wierd het perellied
. één schettering, één stoute, één franke schreeuw als een
.jongenslach vol wereldsch zotgedoe en gedans... hij
schoot van de veurst naar de hage, joeg zijn wijveken
eruit en zottebolde het achterna over lucht en land - - ,
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uit was het lied van aanbidding en begonnen het spel
van de minne.
Zoo voelde hij nu de menschenziel zijn die zat boven
op de veurst van den wereld, uitzingende het lied van
den zomer aan den Eeuwigen Dageraad.
Zijn eigen ziel duizelde als hij naar zonnehoogten
keek; ze gruwde als ze staarde naar de ploetering in de
laagten en hji voelde hoe hij zelf stond overal en
nievers.
Zijn jeugd ging hem voorbij met witte kleerera aan,
en dan kwam de stoet van zijn zonden en de Booze
ging voorop met het hert der twintigste eeuw in zijn
vuisten !
Hij ging in huis en deed zijn beste kleeren aan;
moeder sprak heel weinig want ze liep zoo zorgzaam
rond om alles gereed te hebben tegen dat ze Doorke
kwamen halen; Tjoken had Doorke gelichterd en moeder had nieuwe keersen ontsteken in de kamer.
De doodsklok luidde in het dorp, en de dragers kwamen binnen; hij deed hun teeken; ze grepen de draagberrie op en hef ten ze op hun schouders, en geluidloos
bewoog de groep... Duk baste en snokte aan zijn keten,
hij was kwaad op al die vreemde menschen met hun
zondagsche kleeren aan; hij zag dat ze iets wegdroegen
van 't hoveken dat het hunne niet was.
Als ze vader wegdroegen zoo, dan gingen zij er achter met vier kleine bleeke jongens; nu ging hij nog alleen achter Doorke's lijk, en achter. zijn lijk zou niemand
meer gaan van 't eigene ras.
Moeder had het gisteren avond uitgesproken; nu was
't geen onzekerheid meer voor hem, en in de oogen
van de menschen zag hij dat het ook voor hen geen
onzekerheid, geen geheim meer was; hij wist het wel
dat ze tegeneen zegden: vandaag Doorke en morgen hij.
Het raakte hem niet meer; lang, heel lang had hij en
moeder de heele zwaarte gedragen van dat verstooten
zijn; lang, heel lang hadden zij geleden onder dat lief delooze gebaar van de menschen; elk was altijd fatsoenlijk tegen hen in 't voorbijgaan, maar hij wist het hoe
hun woord maar schijn was en valsch klonk, hoe hun
groet leég was en ijl en hoe het woord medelijden zoo
meedoogenloos uit hun hert viel; het raakte hem niet
meer nul
Hij had lang geluisterd naar het verstandige woord
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der menschheid en had het nooit begrepen; hij bleef
dom; hij had de wijsheid van hun weg willen ingaan,
maar had de poort niet gevonden; hij had de grootheid
van hun daden willen bewonderen en had maar een
spotlach gevonden in zijn gemoed; hij had alles willen
doen wat de menschen deden, maar had er den moed
niet toe gehad, geen goesting voor gevoeld, geen bevrediging in gevonden.
De hooge bevrediging hij zag ze liggen nu, genaakbaar voor hem, maar langs een weg van moeite en inspanning van strijd en taaiheid, van lastige volherding
tot het ende; hij voelde dat al wat ras voldaan wierd een
onvoldaanheid werd; de bevrediging zag hij liggen in
Hem, maar aleer hij Hem zou genieten in stage voldoe
ning, dan moest hij voelen hoe hatelijk het booze was,
hoe -gruwzaam het kwade, hoe klein het bloot menschelijke, hoe begeesterend het lijden om Hem... en als hij
daar zou zijn dan zou zijn ziel en zijn gemoed ingaan
in het land van verzadiging.
Nu wierd de tocht achter Doorke's kist, een tocht

van opbeuring.
Uit gouden zonne viel een subtiele schimme op de
aarde; hij zag van onder haar purperen sluier een mantel rollen van gouden haren; haar terd was geluidloos
en ze kwam nevens hem achter Doorkes' kist... ; in haar
oogen zag hij haar verlangen liggen naar zijn ziel en
om haar mond 't verlangen van zijn liefde... die vrouwe
had hij nog gezien en hij had ze verstooten gelijk ze
verstooten wierd van alle menschen.:. hij had berouw
en smeekte : Heere vergiffenis!
Toen viel ze neer in zijn ziel, de Vrouwe van zijn
ziel, de Genade! ... en nu wierd de tocht achter Doorkes
lijk een tocht vol luide hosannahs gelijk bij den zegerit
van den Grooten Gemerkte langs de wegen van Sion.
En kwamen nu de uren weer, van angst en van weedom, nu waren ze huns getweeên om ze te doorvechten;
zijn goede wil en de purperen Vrouwe die hem zou
vorenzingen het « Noli timere » in den strijd om gerechtigheid en om eeuwig leven.
Nu voelde hij hoe de Geheime Kristus zijn macht uitgesproken had over zijn wil; hij voelde hoe zijn wil
bereid was om Kristus' daden te doen; hoe zijn eigen
geheimen gingen worden Kristusgeheimen, hoe zijn denken ging worden de hooge klare vlucht naar den. Blijden Kristus.
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En toen ze Doorke in den put lieten zakken, kon hij
dat zonder verdriet bekijken, en als de grafdelver hem
de spade gaf om de eerste schup aarde over dood Doorke neer te storten kon hij dat doen zonder hapering,
zonder ontroering met de kalme groet erbij : «Doorke,
tot straks, tot straks in de eeuwigheid! »; dat was de
eerste strooi van het wondere lied dat de purperen
Vrouwe zong in zijn ziel; de eerste orgeltoon van het
« Noli timere. »

***

De krachten lagen nu weer te rusten; ze hadden den
zomer uit de diepte getrokken en hem daar weer uitgestald opdat de menschen die hem zagen en bekeken
weer blij van gemoed zouden worden.
En hij stond er weer de zomer, rein en wijd, begeesterend en blij, schoon om genieten; machtig en sterk,.
onvergankelijk met de gloeiende zonne in blauwrzilve~
ren luchten; de arbeid dreef er doorheen als een groot
begeerlijk genot, als een vaste rijkdom; hij had een uitzicht van zegen en van wijding en de zalving van Kris~
tus handen hing er over; en zijn vaders eerste vloek
hing er in vertooverd tot 'n heiligheid; wat eens de marc
teling was en moest zijn van zondige levens, was nu
geworden de gebenedijde rust van gemartelde ziels.
menschen.
Hij stond naar 't broek te kijken; 't gras was uitgeblomd, en zoo wijd zijn oogen droegen zag hij de bonte
deining van vuil rood, van bruin en bleek, van groen
en grauw... de zaadrijpheid... de volheid, de rijkdom
van 't broek : 't schoone uit de stilte!
Het was maaitijd, Sint-Pietersdag, de groote verkoopdag, en van morgen af zou de arbeid er in vallen
en de joelende beweging van veel menschen en 't
lachend geluid van hun stem.
Hoog tegen de vout van den morgenhemel dreef kalm
en lui een roode wolk; ze had geen haaste in, ze dreef
op dool en 't leek of ze niet wist waarheen, noch 't ende
wist van haar reize.
Haar kop lag heelemaal in 't goud van de morgen~
zonne, en purperrood lagen haar lanken gedoken lijk in
een koningsmantel; ze was schoone en ze kon zoo
schoone drijven als ging ze naar een f eeste in de een
of de andere hemelstad; in de schoonheid van haar Tanken droeg ze de boosheid van haar bestaan, want hij
wist wat ze weerd was en wat haar zwerftocht be-
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diedde; ze zocht in den hemel de plek uit waar ze best
het onweer zou baren dat morgen over 't beroerde land
ging donderen.
'S Anderendaags gingen er velen aan den slag, toen
langde hij ook zijn zeisen en klopte ze; op dat geluid
sprong Duk, de groote trekhond, uit zijn kot, hij sprong
dat zijn keten omhoog schokte en probeerde of hij niet
los kon; hij moest lachen omdat Duk dat geluid zoo
goed kende ; als hij de zeisen klopte was het om gras
of klavers te maaien voor de koeien, en moest Duk in
't karreken loopen en dan kreeg hij een kommeken
melk bij zijn thuiskomst!
Als Duk zag dat hij niet loskon zette hij zich jankend
op zijn achterpooten te wachten; hij wist wel dat het
voor niet lang zou zijn.
Hij ging bij zijn hond : kom Duk, hij ontgespte hem
en Duk sprong op zijn lijf en grolde van leut ; dan vloog
hij 't hoveken rond.
Duk moest geen verdriet hebben, hij had er geen, de
hemel had er geen, de aarde niet, de dagen niet noch

de nachten, heel de wereld was blijde... er moest niemand verdriet hebben.
« Kom Duk, » en hij trok met zijn hond en zijn zeisen het groote broek in. Langs alle kanten stonden of
kwamen maaiers, tot tegen de kloosterputten, ginds in
't diepe van 't broek, waren er bezig, langs ginder
groeide zwaar gras maar zuur : peerdenhooi.
Alhier langs voren lagen de beste; Neut stond er ook
weer, heel alleen op de « Veulekenswee », de groote
weide van vier dagwand; Neut kocht dat alle jaren goekoop op de venditie ; er groeide niet veel op maar 't
was puik; maar elk was verlegen van dat goedje te
maaien; de zeis rinkelde erin precies of ge koperdraad
moest afmaaien en als ge geen lijf en had taai en sterk
gelijk koper moest ge er af of ge trokt uw lijf uiteen;
-

daarom en kocht het niemand.
Maar Neut maaide dat alle jaren; Neut` was een wreede maaier en hij maaide met koleire; hij liep altijd koleirig en de menschen hadden angst van zijn vierkanten
kop. Hij bleef een stondeken verpoozen en hij keek den
wreeden maaier achterna; hij hoorde zijn zeis zoeven
tot aan 't mennegat, en hij zag hoe zwierig en gemakkelijk dat lijf bewoog, en hoe de vierkanten kop nijdig
gebukt hing en nooit omhoog keek, nooit!
Wierd die zeis niet bot, en dat lijf niet moede?...

Neut zou er 't avond nog staan sterk gelijk nu, en,
morgen, sterk gelijk vandaag. . . en hij maaide schoon;
hij sneed zwierig, dat kon niemand... Neut was een
wreede maaier!
Als hij in hun meersch kwam vielen zijn oogen op den
verren einder; tegen den grond hing er ginder een lucht
gelijk lood, de hemel was ginder zijn blauwe helderheid
kwijt en 't was precies of er ginder allemaal vooze
dampen hingen gelijk bedompte ruiten.
Hij zag weer in zijn kop de roode wolk van gisteren
morgen, voorbijdrijven en 't was hem een voldoening
omdat zijn vooruitzicht niet zou missen; ginder verre
stak voorzeker een onweêr op, het onweer dat ze gebaard had in hooge luchten; 't kon diep avond zijn aleer
het zou losdonderen; hij begon te maaien, wat af was
lag af en moest het 't avond of binst nacht vlagen 't en
kon geen schade geven, en 't zou morgen zooveel te
gemakkelijker maaien!
Als hij een poos bezig was, wierd hij gewaar dat er
zoo'n doffe warmte hing en dat alle windtrok weg was,
de warmte bleef hangen waar ze hing en als hij opkeek
voelde hij het nog beter; Duk die lag met de tong uit
zijn muil in de zeppe gekropen daar lag hij met zijn
heet hondenlijf tegen den natten broekgrond en hij
keerde hem bijtijds eens om.
Die loome warmte uit de lucht neep hem op zijn borst;
hij wierd gewaar dat hij daar niet lang zou kunnen in
maaien, het verlamde heelemaal zijn macht en zijn spie~
ren, en deed hem geweldig zweeten.
Hij meende het heel verre te hooren donderen en keek
op en luisterde; hij zag hoe andere maaiers ook opkeken
en hij hoorde ze tegeneen roepen; Neut 'keek niet op,
zijn kop hing altijd nijdig omleeg en wat Neut omleege
hield kon de donder niet recht krijgen.
Het duurde heel lang aleer het nog een keer donderde en 't was weerom heel, heel verre ; hij zag dat de
lucht verduisterde en keek boven zijnen kop; daar wierd
de lucht ook gelijk lood, zoo gelijk een bedampte ruit
waar ge moeilijk door kijken kondet; het zag er boven
allemaal vuilgrijs en grauw uit en de zonne wierd een
bleeke waterbol waar hij gemakkelijk in kijken kon; ze
ging uit gelijk een lanteern waar geen olie meer in zit;
ze hing daar te veinzen en te verteren en ze wierd
klein en onnoozel in dien lompen boden hemel!
Hij hoorde hoe al dat vleugels had haastig voorbij
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vloog als zat er al groot gevaar achter hun lijf; het
duurde maar een stondeken en al meteens stierven alle
geluiden; ze bleven hangen daar waar ze gemaakt wierden en ze konden door de domme lucht niet meer loo~
pen; de wetsteen rinkelde niet meer als ze hem over de
zeis streken en het rinkelend geluid was zijn helle klank
kwijt... er dreef een angst door den hemel en over 't
wijde broek viel alom de roerloosheid der dingen.
Alle menschengeluid stierf ook, en hij voelde er plots
leut in omdat al de rumoerige menschjes nu plots stil
wierden en vervaard en angst hadden van de groote
kracht die door hemel en eerde ging bonken.
Hij voelde geen angst, dat begeesterde, en zoo'n her
meikracht was schoon in haar vreeselijkheid... electriciteit zei de wetenschap... God zei zijn hert en hij voelde
wel dat de angst der menschjes niet voortkwam uit
angst voor electriciteit die in de lucht den duivel ging
draaien, neen maar ze hadden angst van die geheime
kracht waar ze anders zoo gemakkelijk den spot mee
dreven, nu 'n slinger vuur over hun lijf zou kunnen
smijten!
Als hij rondkeek, zag hij hoe alle maaiers stonden in
de lucht te zien; hier en ginder zag hij gereedschap maken om te vertrekken en van uit het diepe broek kwamen de bangsten al af.
Nu wierd de stilte nog stiller en 't wierd een nare
gruwzaamheid; heel de wereld en -alle menschenhert
hing in een ondragelijke spanning; de hemel begon
zwart te worden en tegen den einder zag hij vuil geel,
gelijk vuile solfer... de wind schopte plots vervaarlijk
in de luchten, de luchten bewogen en scheurden vaneen; heel 't broek kraakte van den vreeselijken donderslag en groot purper vuur slingerde los door den eerdbol. Alle maaiers liepen de meerschen uit; de lucht hing
maar een kerktoren hoog en 't leek of heel de wereld
ging verzinken!
Hij wierp zijn zeis op zijn schouder en stapte ook
weg, hij keek rond naar Duk, en schuifelde achter hem;
Duk was niet meer te zien, hij was naar huis gestormd
bij den eersten slag; Duk wist dat ge verre van 't gevaar u hardst verdedigen kunt... was dat hondenverstand of menschenwijsheid?
Hij moest er om lachen, en hij keek naar den hemel
waar God bezig zat met alles dooreen te woelen en de
groote vuurdeeg te kneden... • grijze geluwe wolken
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wrongen dooreen, schoven en scheurden vaneen, botsten
met hun hert tegen elkaar!. . . en 't begon!
De eene donderslag was nog niet uitgeronkt of de
andere rolde aan; 't krioelde van rappe bliksems, roode
en geluwe, en schoone purperen vuurslangen die hemel
en eerde in stukken sneden... Oerkrachten die met mokers bonkten, op het aambeeld van de ruimte en bezig
zaten met de zomerlucht te hersmeden... groote droppels vielen en alles ging aan 't huilen in de luchten.
Zijn hert klopte en er viel een schoonheidshuiver
over hem; 't geluid van den donder was angstig-schoon
in de angstige stilte van 't broek, 't gezoef van de
warme bliksems waar hij doorheen liep was angstiggrootsch in het angstig-grootsche vertoog van vech~
tende hemelen; en 't was schoon om staren naar een
hemel die in brand schoot!
Als hij 't broek uitging en aan de groote weide kwam,
tord Neut eruit en liep mee.
't Zal geweldig weêr zijn Neut!
De vierkante kop keek omhoog: dat ze daar nu moeten mee af komen... Godver...
Hij hoorde 't andere niet, hij voelde vuur en hitte in
hem, vuur rond hem, vuur overal... zijn oogen waren
toegeslegen en als hij ze weer open trok, zag hij Neut

beneên liggen.
Het goot water al met een keer, maar hij voelde het
niet. Neut lag beneên en 't water pletste neer op zijn
vierkanten kop... Neut lag verdonderd en hij. . . gespaard! God, mijn God, dank, voor mij... erbarming
voor Neut zijn ziel ; hij ijsde, Neut was al vloekend vertrokken; God had dezen keer niet laten spotten met hem.
Wat gaf hem 't onweer nog; hij zette zich neder bij
Neut en riep zijn naam; hij voelde aan zijn voorhoofd,
maar 't vierkante voorhoofd lag al koud gelijk een brok
arduin en de regen die er op viel sprong weerom, omhoog en spetterde weg op het stijve vleesch.
Nu zag hij meteen hoe hun beider zeisen weg waren;
hun snaarstok hadden ze nog maar hun zeisens waren
meegevlogen en weggevloeid in het purperen vuur ; hij
keek omhoog naar boven waar c'e huizen stonden; hij
zag geen vijf stappen verre, de regenzee spande alles
af; hij voelde hoe 't water uit zijn broekspijpen liep en
over zijn rug en zijn borst spoelde... hij probeerde Neut
op te heffen om hem weg te slepen op zijn rug... hij
was niet sterk genoeg en Neut was een groote vent,
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hij liet hem weerom beneén rijzen in 't plat gespetterde
gras en hefte zijn beenen uit den schuimenden plas van
den rijweg.
Hij wist niet wat beginnen; het was • nutteloos van
hier bij dat lijk te blijven en het stak hem in zijn hert
om er van weg te loopent Neut kon hier niet blijven
liggen en alleen kon hij er niet mee weg... hij was niet
verre van huizen; en in die huizen was volk.
Zijn natte kleeren judasten hem in zijn loop en hij
zuchtte lijk een peerd als hij aan « Den Kilo » kwam,
't eerste huis; hij sprong er binnen en hij hoorde een
groote lach opgaan, hij moest eerst 't water uit zijn
oogen wrijven aleer hij iets zien kon; het water droop
van zijn lijf en hij moest er voorzeker aardig uit zien
omdat ze zoo lachten allemaal; hij zag het water uit zijn
broekspijpen spoelen en er stond seffens een plas op
den vloer.
1

Mannen, Neut ligt verdonderd aan de « Veulekenswee ».
't Rumoer viel stille; ,. wie? Neut verdonderd!
Hij zag hoe de oogen van de maaiers die de «Kilo»
binnengevlucht waren groot wierden als ze hem beza~
gen... hij stak zijn snaarstok uit, zei: « Kijk, ons zeisen is er uitgetrokken en gesmolten; hij ging nevens
mij en hij wierd van langs mijn lijf geslegen morsdood.
Willen we Neut halen, mannen? Ik kan er alleen geen
weg mee; hij mag daar toch alzoo niet blijven liggen!
Niemand zei een woord, en alle oogen staarden door
de ruiten waar de regen tegen huilde.
Hebt ge angst?
Angst? Ba neen! zei witte Pol, de struische boer uit
de Boschstraat, maar wij zitten hier hoog en droog, en
loopt mij daar nu door! met 't gevaar van ook te ver~
donderen!
Ge moet toch, niet veel compassie hebben, om alzoo
te klappen
Compassie, compassie! zei de witte Pol, al zoekend
naar antwoord; als hij toch verdonderd ligt, of dat hij
daar nu 'n uur langer of minder ligt, dat is me dunkt
toch eender.
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Pol gelijk gaven, het ergerde hem; het kwam in zijn
keel, de ergernis, en hij wou het niet weerom slikken.
« Ge zijt laffe menschen, egoisten! »
En gij zijt 'n onnoozelaard, zei de witte Pol scherp,
ga liever naar huis en doet andere kleeren aan, eer ge
binnen veertien dagen bij Doorke steekt; ge moet naar
Neut niet omzien, kijk naar u zelven.
Moet Neut daar dan blijven liggen, gelijk een beest,
't kan nog twee, drij uren vlagen?
Dat zijn volk hem haalt.
ja, zei de bazin er achter : dat zijn eigen volk hem
haalt, dan kunnen ze hem naar zijn huis voeren... 'k en
zoeke ik het niet dat ze hier nen verdonderde binnen
sleepen zulle !
Ge zijt allemaal hertelooze kleinzielige menschen; ge
zijt lafaards !
Watte verdomme, en de witte Pol vloog omhoog, wat
kan ons Neut schelen, Riad hij gegaan als 'n ander ging
hij was niet verdonderd, en nu zouden wij door zoo 'n
weer, de vierkante beest moeten uit 't nat halen?... dat
zijn wijf het doet... wat kan ons Neut schelen, hij is
verdomd geen voet uit zijn weg met te verdonderen !
Was dat een mensch die zoo sprak? hij kreeg kou,
was dat van zijn natte kleeren of van ergernis?
Hij voelde en zag dat er niets te doen viel, en dat ze
hem allemaal spottend en uitdagend bekeken; hij voelde
hoe zijn lijf weer bibberde al binnen en buiten.
God, zei hij, zal u allemaal straffen, ziellooze booze
menschen, u hebt geen compassie, ons Heer zal ook geen
compassie hebben met u! .
Hoor ne keer, manneken, en de witte Pol kwam van
achter de tafel, dat ons Heer zijn gedacht doet, ik zal
't mijn doen, en als ge géerne door de ruiten vliegt,
't en is maar een woordeken zulle!
Hij luisterde niet meer, voelde walg in zijn keel voor
die drinkende menschen en ging weer buiten in den
plassenden regen.
Waarheen? Eerst naar huis om karreken en Duk en
Neut naar 't hoveken gevoerd, daarachter konden ze
zijn volk verwittigen.
Hij zette het op een loopen, en hoorde plots de deur
van de «Kilo.» opensnokken, hij keek om, zag een kop
buiten de deur komen kijken en hoorde de witte Pol
hem achterna huilen : zo-ot... zo-ot...
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Was 't van zulke zotten niet dat geschreven stond
«Zalig zijn de bermhertigen want ze zullen bermhertig.heid verwerven?...» en hoeverre stond de witte Pol boven zijn beesten?... En waarom zong de purpere Vrouwe weer de vooize van het « Noli timere »?...
**#

Hij hoorde hoe de luchten huilden en hoe het leelijk
stormde over . 't broek; uit de donkere putten staken
twee beenen omhoog... Neut zijn beenen!... hij greep
Neut zijn beenen vast "en stampte ze onder in het donkere water !
Over de meerschen vaarde weer het wondere Voorgevoel en de belle van de Eeuwigheid tinkelde in den
nacht!
Toen zag hij hoe moeder aan zijn bedde stond en
zorgzaam nog een sargie over hem spreidde.
Moeder!. . . moeder!. . . Wat is 't jongen?
Ik zie de Witte Monnik gaan, en 'k hoor hem met de
belle van 't oude klooster tinkelen!
En als hij weer ingeslapen was, zat moeder nog een
pooze te liusteren naar het korte gezoef van zijn adem;
Heere Uw wil gebeure, niet de mijne!. . . Ze zag ook het
Voorgevoel stappen door. den stillen zomernacht, en ze
voelde hoe . ze weer een offer te brengen had : het
laatste ! .. .
-

#t*

Het duurde wel veertien dagen aleer hij weerom buiten kon; nu wist hij . dat hij een onvoorzichtigheid had
begaan met zoolang in die natte kleeren te loopen; hij
,was algelijk toch blijde dat hij dat werk van bermhertigheid had gedaan; hij was met Duk om. Neut gereden
en had Neut naar zijn hof gevoerd! daar had hij getroost de vrouw en de kinders en ze hadden hem alle~
maal bekeken met die oogen waarmee ze een mensch be~
keken die boven hen stond; en gisteren hadden de twee
oudste kinderen nog bij moeder geweest en ze hadden
gevraagd of haar jongen nog niet beter was en aan 't
genezen; Neut was een wreede maaier; was hij een
wreede vader geweest?...

(Wordt vervolgd.)

Dr Pastoor CUPPENS en L. DEVOCHT

26 jaar Vlaamsche Vriendschap
door M. E. BELPAIRE.

Iv.
De proefjaren onzer vriendschap waren nu doorgeleef d en de tijd zou enkel meebrengen een versteviging
van den vertrouwelijken band. Aan de hand der ^ brièven kunnen wij de voornaamste gebeurtenissen van
die spanne tijds blijven volgen.
1902 opent den 4 januari :
« Och ! mijn Mieke-Moeke, gij zijt de eerste die ik Zalig
Nieuwjaar kom wenschen per brief... Van de Kerstfeesten heb ik
veel genot gehad maar ook veel leed, en de zoetheid van die
feesten vervliegt bij ons wat in den overlast van 't werk...
--- Gij gevoelt juist gelijk ik over de modernen. Die gasten wor^den onverdragelijk door hunne zagerij, en ik ben aan 't bepeizen hoe ik hun dees jaar hunne acht zaligheden eens best zal
opzeggen. Ik kom daar een boekske te ontvangen voor Durendal
dat . mij doet vreezen dat zij allemaal aan 't zot worden zijn.
Harmonieuze verzen of woorden zonder zin, en als er zin in is,
zoo onbeduidend flauw dat men ze zou wegschoppen als lullemans... Mijne studie op Stijn Streuvels zou kunnen veranderen
in eene reeks artikelen over de heele moderne school. Het wordt
,

een dreigend gevaar voor het bestaan onzer letterkunde. De

zotheid van Peladan en de fransche symbolisten begint over te
slaan naar het gezonde Vlaanderen. Er moet daar in Antwerpen
iets rot zijn, ik geloof dat P. d. M. en 't Atheneum er schuld aan
hebben, en de te groote gemakkelijkheid der jongelieden om allerlei vuile en slechte boeken te krijgen. De Vlaamsche kunststrijd
wordt een protestantschc, ra, een heidensche. Ik ben bang dat
wij aardige zaken gaan beleven. De D. Warande moet meer een
banier worden van de gezonde gedachten van de echte Katholieke
Kunst. Hadde ik toch maar tijd, want de lust om te vechten ontbreekt mij niet. Ik zou , mijn Lenneke Mare willen doen dienen als
een trompetstoot voor de waarheid en het echt Leven! Als gij
toch wist hoe ' ik dat af droom! Och! moge het niet bij droomen
blijven! »

Bij droomen eilaas! moest het blijven, wat doodjammer is als men bedenkt hoe fijn begaafd hij was,
maar op een ander gebied bleef hij niet ledig :
' Nu zal ik den heelen voortijd mijn handen vol hebben met
het bouwen van een lokaal voor Boerenbond, Pensioengilde en
Fanfare, ja, zelfs voor de Congregatiezangen... en 't lokaal zou
later zoo schoon te pas komen voor eene nonnenschool... ik heb
nu de gelegenheid om een ideaal parochiekeu te maken van Loxbergen en heb het heel volk nu meê dat het schoon is om zien.
Ander nieuws : ik ben in de vriendelijkste betrekkingen gekomen
met de Benedictijnen van Ligugé die hier te Hérck wonen. Dom
Besse, de noviciemeester is mijn vriend geworden. Abbé Moeller
heeft hem mij gezonden. Hij staat mij goed aan. Hij houdt hem
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bijzonder bezig met geschiedenis maar is eene warme kunstenaarsziel. Eergisteren is hij mij komen nieuwjaren met zijn jonge paterkens, zij waren met twelven. Zeer veel genoegen heeft mij hun
bezoek gedaan en wij hebben kunnen dweepen met Dom- Guéran-ger, Mgr Pie zaliger en de liturgie. Zij hebben hier in 't koor
eenige ' zangen tot het H. Sacrament laten hoorera die mij bijkans
in den Hemel brachten.

Niet zonder eigenaardigheid is dat bezoek der uitgedreven zonen van Frankrijk op de stille pastorij van
te lande, bij 't nederig doch zoo fijn besnaard pas~
toorke. Wie van hem of van Dom Besse genoot daar
het volst of leerde het meest van den andere? Geduri~
ge herhaling der geschiedenis! Zullen zij weer tot onzen grond komen afgezakt, de niet meer gewensclitte
in hun vaderland?
r Er was een jong broederke bij die duitsch sprak en vlaamsch
leerde. Ik heb hem mijn verzekens meêgegeven en . hij verstond ze
dadelijk. en gaat ze. vertalen in het Duitsch! Gij spreekt daar
van Georges Virrès. Ik moet de toekomende week bij hem op 't
kasteel te Lummen gaan middagmalen. Hij is hier geweest met
Dom Besse over 14 dagen. 't Is een goede jongen maar misleid
door de fransche zotten. Ik heb hem duchtig over den hekel gehaald wegens zijnen roman waar hij de Kempen valsch in voorstelt en ben hem aan 't bekeeren om Vlaamsch te lezen, dat hij
kan. De groote fout van al die jeune belgiquers Is. eene ongelooflijke naïveteit en a je me gobisme ». Zij kennen niets als wat
fransche praat en meenen oprecht dat de wereld daarbij eindigt.»

Die vriendschap met Dom Besse was geen str000i~
vuurkeu. In een lateren brief schrijft de pastoor weer:
« Hij is te Parijs bezig -- Kurth is er ook bij -- met een soort
van « Eigen Leven ». Hij is heelernaal van onze gedachte en zoo
Ingenomen met de Vlamingen die hij bewondert. Te Parijs wordt
hij veel gevraagd om conferenties te doen bij de ontwikkelde lieden. Ik heb hem gesproken van uwe Univers. Extens., en gevraagd
of hij ook bij U zou kunnen komen lessen geven in den winter.
Hij was uitermate vereerd en verheugd bij die gedachte... Forain,
de teekenaar, komt hem bezoeken rond den 12en juli, in automol
biel. Waart gij dan hier, wij zouden waarschijnlijk een- schoonen
dag doorbrengen met die mannen. Maar ik wil niet dat gij katten
in zakken zoudt bestellen. Daarom is het beter dat gij hem per-.
Boonlijk leert kennen... Ik houd hem voor een der bekwaamste
Benedictijnen en geloof dat hij een grooten naam heeft in Frankrijk. Maar gij moet hem toch eerst eens gepolst hebben met uwe
doordringende oogera... >
,

In die jaren hadden wij te Antwerpen eene bloeiende « Extension Universitaire pour les femmes », door.
het Antwerpsch trio : Belpaire, Hilda Ram en Duy^kers gesticht en die Godfried Kurth opende met een
reeks voordrachten over. : K Les tournants de 1'histoire . », een zijner meest gelezen werken. Cuppens
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leende dat Dom Besse in die inrichting had kunnen
optreden, maar het plan ging niet door.
De buitenpastoor beschrijft nog eens zijn franschen
vriend deelnemend aan de processie te Loxbergen :
a Het festival... een der schoonste vlaamsche feesten die een
dorp kanzien, met 's morgens 130 communies van mijn jongens,
eene schoone hoogmis en processie met Dom Besse als diaken...
't Was een rechte pastoorsfeest, gelijk men er hier in ons land
alleen kan zien. Een pater en een pastoor gingen langs ons
vaandel op in den stoet, vooraan, om te zeggen dat de .pastoors
hier baas zijn. Dom Besse was geestdriftig en kon het niet genoeg
bewonderen, die hertelijkheid van volk en priesters ondereen. Hij
gaat tr een artikel over schrijven in * een fransch blad om aan
de fransche priesters te toonen hoe zij zouden moeten leven met
en voor het volk. Heel Beeringen en Lummen was haast hier.
Lummen heeft den eersten prijs gewonnen, 100 frank! en is mij
met Curingen... en de twee societeiten van Beeringen met eene
serenade komen vereeren. Geen oneffen woord of vloek of baldadigheid is er vernomen geweest. Er was nochtans 4000 man
meer in Loxbergen, dat te klein was voor al dat volk. Ik heb
Oe L. Heer hertelijk bedankt dat Hij mijne ondernemingen zoo
zegent...
Zoo wist dat pastoorke van te lande zijn volk te
verblijden, te beschaven, op te beuren.
Cuppens' omgang met Franschmans nam niets af
van zijn door en door Vlaamsch-zijn. Steeds bleef hij
bekommerd met het heropbeuren van zijn volk en

daarom hechtte hij groot belang aan het tijdschrift dat
hij had helpen oprichten :

« Uw gedacht is zeer goed, » schrijft hij over de Dietsche Warande. « Of gij 't zult kunnen v erwezentli jken, daar twijfel ik aan.
H. Verriest zal zelden of nooit naar de vergaderingen komen. Dr
Lauwers ook niet. Wij moeten ons daar geene illusies over maken.
Die Westvlamingen zijn zeer onafhankelijke mannen, zeer op hun
eigen hand. Ik heb ook hooren zeggen, ik weet niet waar, dat de
<Nieuwe tijd» gaat herbeginnen. Misschien als «gij» hem schrijft en
uw gedacht over een breed en groot Kath. Tijdschrift uitlegt, dat
voornamelijk op Letterkundig 'gebied wil doorslaan, zullen zij bijspringen. Ik weet zeer goed, bij lange ondervinding, dat er geen
mannen bij ons zijn die meer kunstliefde hebben als H. Verriest,
Dr Lauwers en anderen... Eigentlijk is de groote schuld van alles
dat wij geen volk genoeg hebben om te schrijven. Ik heb het
meeste hoop op het jong geslacht van Leuven... »

In een anderen brief heet het - weer
« De Vlaanderaars in 't algemeen kunnen hun gedacht niet genoeg besnoeien, 't is een weelde van woorden en herhalingen die
bijv. op de Hollanders dikwijls den koddigsten indruk maken. Wij
zijn wat onderhevig aan grootsprekerij en aan «l'ivresse du verbe.»

Zijn droom van Lenneke Mare had hij niet opgeger
ven
« Ik ben de verleden week naar Woluwe geweest », schrijft hij
op 2 Juli. --- 4 ` Visitatio B. M. V. 1902 » -- « en heb de be*.

4 -_ .-vaart gedaan, voor hare kapel. Och! ik kan u niet uitdrukken hoe
zoet het mij was dat land en kapel zoo recht juist overeenkwamen met mijn voorgevoelen. Ik was er als te huis, zoo eenvoudig
middeleeuwsch is 't er en zoo geschikt om een dertiendeeuwschen
droom in te weven. Ik heb de heilige « de ellendige maagd » gelijk ze daar zeggen, aanroepen opdat zij me zelve zou helpen
voortwerken. aan -haar leven en marteldood, en mij docht dat ze
mij toelachte als nen ouden vriend. Nu, die ben ik dan ook van
12 jaar af, toen ik haar geschiedenis las in een oud heiligen--le-.
vensboek dat Moeke zaliger gekocht had op nen koopdag en
waar zoo oude printjes in 'stonden. Ik was naar Woluwe moeten
gaan bij een notaris om mijn stukske grond te koopen van den Markies de la Boëssière, die mij de berijmde legende der 17e eeuw ook
beloofde te leenen! 't Is toch of 't wilde zijn dat ik daar mijn
grond moest koopen voor mijn lokaal en toekomstige nonnekensklas... »

Iets heel geheimzinnigs, een soort voorbeschikking
beheerscht die Cuppensvereering tot de « Ellendige
Maria ». Uit den mond zelf van 't pastoorke, vernar
men twee priesters van de streek het volgende :
Korten tijd na Moekes dood, kwam Cup bij een
van hen en vertelde dat toen hij bezig was aan
zijn gedicht over Lenneke Mare, hij verschillige versjes aan zijn Moeke had voorgelezen. Op eens zei Moeke hem : « jongen, gij zult nog vele en schoone verskens schrijven, en dan zult gij het leven van 'nen heilige in verzen zetten, en daarna zult gij sterven. Dat
zal uw laatste werk zijn. » « Moeke heeft mij den
naam van die heilige genoemd », verhaalde Cup verder : « 't was een vreemde naam, en het juiste woord
is mij ontgaan, maar wat ik zeker weet is dat MARE
er in kwam; ik denk dat het Lenneke Mare is en daarom alleen durf ik het niet afwerken. Ik zou nog zoo
geerne lang leven! » De priester lachte hem uit, en zei:
« Cup, jongen, dat is een mantel dien ge u om de
schouders werpt om uw luiheid te bedekken. » « Neen, neen, » zei Cup, « ik heb zoo 'n heimelijke
overtuiging dat het waar is, maar kan mij niet herinneren hoe die naam juist was, maar MARE kwam er
zeker in. »
Nu wil het juist lukken dat Cuppens gestorven is
op in Mei, feestdag van Sint-Evermare en dat hij kort
voor zijn dood het leven van dien heilige bedicht had
in eene cantate die. te Rutten moest uitgevoerd worr
den. Dat werk is 't laatste dat hij mij, kort voor zijne
dood, in 't fransch en in 't vlaamsch zond. Hij was
nog gansch gezond, en des te pijnlijker trof mij kort
daarop het nieuws van zijn schielijk ziekvallen en ster-
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de van Moekes voorzegging
maar de getuigenis van zijn priesterlijken vertrouwde kan niemand in twijfel trekken. Deze zeide tot zijne
meid, daags voor Cuppens' overlijden : « Als de voorzegging van Moeke uitkomt, sterft Cup morgen, ge
zult het zien. » En zoo is het inderdaad gebeurd.
Doch in 1902 was bij hem nog geen spraak van
kwijnen of sterven. In den zomer van dit jaar werd te
Brugge de heerlijke tentoonstelling van primitieven
geopend, muziekplechtigheden werden er gegeven
door de Parijsche « Schola Cantorum » en een congres verzamelde de vrienden der kerkelijke kunst. Wij
wilden gebruik maken van die feesten om eene vergadering van « Eigen Leven » in het schilderachtige
Brugge te houden.
Eerst echter kwam Cuppens nog naar Antwerpen
over en trof er Dr Schaepman aan, die ook naar
Brugge trok, voor 't congres. Aan mijne tafel werden
deze twee groote vrienden, zoo grondverschillend,
voor de eerste en laatste maal vereenigd, en Cup genoot het vuurwerk van schertsen en geestesvonken dat
'S Docters conversatie was. Hadden wij 't geweten !
't was de laatste maal dat de geniale vriend naar Antwerpen kwam. 'k Zie hem nog in zijn purper gewaad
te voet naar de Leihij was toen Monseigneur
kerk strompelen, waar door de seminaristen van Mechelen een zieledienst gezongen werd ter lafenis van
hun makker Victor Mansion, twee maand vroeger
overleden.
Den zelf den dag togen wij allen naar Brugge en genoten er van dit feest van kleur en klank dat ik in
mijn « Kunstjuweel » zocht uit te zingen. De Eigen
Leven-vergadering bij E. H. Craeynest, alsdan aalmoezenier van 't gevang in Brugge, slaagde volkomen.
Cup schrijft er over den volgenden brief
' S. Joh. Berchm. 1902.
» Mijn beste M.-M. ge zijt toch zeker niet ziek thuisgekomen
van Brugge? Tia heeft mij ongerust gemaakt. Maar ik weet het
wel, ge waart te zeer ' gepakt van al dat heerlijke muziek en schilderijen van den Hemel. Ik was... ook half ziek naar huis gekomen, zoodanig was mij de krop in de keel geschoten van die
zangen. Ik zal nooit mijn reis naar Brugge meer vergeten. Hoe
spijt dat men dat allemaal eens niet rustig kan bewonderen, maar
al vliegende meet genieten. En de vergadering van « Eigen Leven 2' dan? Hebben wij er wel ooit zoo 'n hertelijke, gemoedelijke en goede gehad? Ons troepje begint één te worden van herte,
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Aan die dagen te Brugge is voor mij eene kostbare herinnering verbonden, want het was de laatste
maal dat ik Dr Schaepman zag. Hij kwam mij nage~
loopen, na zijne redevoering op 't congres, op de landing van den trap, om mij nog vaarwel toe te roepen,
daar hij recht uit Brugge naar Holland vertrok.
Het zelfde jaar kwam « Eigen Leven » nog bijeen
in bijzonder aangename voorwaarden op de villa van
den heer Alfons Janssens, te Middelkerke. Cuppens
had me geschreven in zijn brief over Brugge
« Zorgt dat ge U vrij maakt tegen 16en September, om naar
Middelkerke te gaan, ge zult zien dat het. een doorslaande dag zal
zijn om West-Vlaanderen te veroveren : dat zit in de lucht. Ik
gevoelde dat die mannen ons genegen zijn en ons begrijpen, en
zij zullen een kostelijke aanwinst zijn... >

De West-Vlamingen kwamen inderdaad talrijk op
te Middelkerke t Dr De Gheldere, Hugo Verriest op
zijn schitterendst wij lachten ons krom bij zijne les

« over de hoofdletter M » een nonneke-onderwijzeres
zoo gezegd aan het woord. De heer van het huis sprak
een fijn-geestige speech uit ter mijner eere, waarin lij
zinspeelde op Cupke's vriendschap ten mijnen opzich~
te. 't Was een feest van gulle vlaamschheid, waaraan
de nabijheid der zee iets diep~murmelends verleende.
Daags voor deze vergadering waren wij met Cup-pens Stijn Streuvels gaan opzoeken op zijne huiselijke
bakkerij te Avelghem.
De grootsche lijnen van het Zuidrvlaamsche landschap staan mij nog voor oogen in den gouden zonneschijn.
Een zelfportret van den dichter,_ wat later in dit jaar
geschreven, wil ik ook mededeelen
...Ik leef wel tien menschenlevens, zoo zeer doet alles mij
meé leven en meê denken. Ik kan sedert verschillige jaren bijna
niet meer slapen en dat komt klaar van al hetgeen in mijn hoofd
en hert woelt. Daarbij eene parochie die veel werk vraagt, en
gedurig zoeken naar verbetering en volmaking van alles wat
hier bestaat, en dat zou al genoeg zijn. Wat kan ik er aan doen
dat ik zoo geschapen ben : poeier en vuur. Die menschen schijnen
wonderlijk en zijn het niet. Uzelf, waarvan ik 't meeste houd
van den heelen wereld, omdat gij mij 't beste begrijpt, heb ik al
moeten verwaarloozen. "t Is nochtans mijn zoetste zoetigheid als
ik mijne ziel in de uwe kan uitstorten en 't zijn de gelukkigste
stonden van mijn leven als ik met U kan meêleven en meêwerken.
Laat dat zoo blijven en ontzie mijne gebreken die ik toch nooit
zal kunnen veranderen, want dan was ik Cup niet meer. Ik ben
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en verkroppen omdat men mij niet wou verstaan. En 't is juist
omdat ze allemaal te veel van mij houden dat ze mij zoo bekij-ven.... »
Tegen 't einde van 't jaar sloot Cuppens nieuwe
vriendschapsbanden met den Hollandschen pater
Kruisheer Linnebank.
Pater Linnebank heeft zelf zijne eerste ontmoeting
met het buitenpastoorken verteld in 't herdenkens-artir
kel dat hij « Pastorke Cuppens » wijdt
« We hebben kennis gemaakt in 1902. 'k Was toen overgeplaatst naar ons klooster van Diest op de grens van Hageland en
Kempenland en de Kruisheeren daar moesten dikwijls op drukke
dagen, de buurtpastoors helpen met preeken en biechthooren. De
eerste opdracht die de Overheid me gaf, was ter voorbereiding
van het feest van Sint-Andries, achter in November, een driedaagsche oefening te leiden in de kerk van Cup. Op den zonnir
gen namiddag wandelden we d'r henen, vijf kwartiertjes over
heuvelen en door ravijnen. Aanbellen hoefde niet, de deur stond
wijd open en 't huis bleek later, van 's morgens vroeg tot 's
avonds, den tempel van Janus te slachten in oorlogstijd. 'k Riep
« hee ! » in den hollen gang... « Ga-gij langst hier na d'n 'of,
da Toept 't pastorke zich te bejen! » », zei 'n lang en mager stuk
meid. Tegen de thuya's en naast 'n bed met asters geschiedde
de voorstelling aldervriendelijkst en zeer kort. « Eigenlijk valt
ge me danig tegen ! » begon de pastor, vrank en vrij; « 'k had
me verwacht aan 'n groote, struische kerel, volgens uw artike-

len.» Mijne evene.ensche teleurstelling durfde ik dadelijk „:oo niet te
openbaren... Cuppens was een klein figuurtje, onder de maat,
gezet, aangebruind, oogskes met 'n vlammetje, 'n mond die van
nature uitplooide naar de hoeken van weemoed, medelijden en
schalkernij. En 'n stembuiging had deze vreemde pastoor, als
een ouwe kameraad. In de dagen van het Triduum, tusschen de
geestelijke oefeningen in, werd de vriendschap zoo strak aangehaald, dat ze nu, na den dood, nog niet los kan. »
Deze typische beschrijving geeft een volledig beeld
van Cupke op zijn landelijke pastorij. Daar was iedereen welkom, en altijd zeker van een gul onthaal.
Voor de hollandsche letterkunde van toen was Cup
anders niet malsch :
« Ze zijn meer opgezet met hunne aanstellerige sonnetjes en
mystieke contemplaties die meer van hooveerdij als van oprechte
godsvrucht getuigen, » schrijft hij. « Zoo het minder goede alleen
uit een boek halen, dan er meê spotten en alles afkeuren. Dat is
eenechte misdaad. »
1903 opende droevig voor mij
« Nu vind ik U weêr in treurnis en kommer, » schrijft Cup in
zijn Nieuwjaarsbrief, « in steê van blijdschap 'en jonge • nieuwjaarsvreugd. God weet of uw oude groote Vriend de Doctor niet
gaat sterven te Roomen? 't Moge niet zijn en nog eenige jaren
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aanloopen, al is 't dat hij, de Romein van kop tot teen, de pal adijn van Petrus' Stoel 'voor vast moet gewenscht hebben van te
Roomen zijn laatsten snik te geven; 't zou als een voorbeschikking
zijn die zijne dood heerlijk zou bekransen.
Den 28 December was de groote Doctor, reeds ster
vens ziek uit Holland afgereisd, maar nog verloor zijn
sarcastische humor niet zijn vat op zijn gemoed,want hij
Benoit
schreef mij schertsend : « Venez avec moi
Of voelde hij behoefte naar vrour
et Scolastique! »
welijke omgang en troost in die laatste uren zijns levens? Want onder den bijtenden geest verschool hij
een warm~kloppend hart.
Op Drie~Koningendag ontving de geduchte kamper
de laatste Sacramenten, en den 21 Januari ontvloog de
machtige geest naar den God dien hij zoo roemrijk en
trouw, had gediend. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in het stille « Campo Santo dei Tedeschi » in
de schaduw van St-Pieters dom. « Quitter Rome, c'est
une seconde mort, » had hij eens te Rome uitgespro~
ken. In de armen van den dood moest hij het niet verlaten.
Den dag zelf van deze groote gebeurtenis schrijft
Cuppens in 't gedacht dat de zieke aan 't beteren was
« Allo, mijn Mieke-Moeke, nu mag ik weér eens lachen, hé?
nu de Doctor op de beterhand is. Hij was toch ook nog te levenslustig, een man, toen wij hem den lesten zomer te Antwerpen
bezaten in ons midden en zijn humour was nog te versch! God
geve dat hij genezen uit Roomen terugkeere en nog eenige zoete
jaren van stille glorie moge genieten, van vrede en hooge overwinning in het land dat hij bijna gemaakt heeft wat het nu is !...
Wel, de D. W. is heel schoon, de novelle van De Graeve is al
van 't fijnste uit dat men lezen kan — misschien wat te fijn en
te bewerkt. Het verheugt mij dien eenvoudigen jongen zoo hoog
te zien rijzen in de echte kunst — het geluk straalt overigens
uit zijne novelle... »
Het geluk, och arme! Die zelfde januari,-maand stierf
ook de eenvoudige volksjongen, de noeste schrijver.
En in zijn naasten brief roept Cuppens uit
« Is dat nu toch niet om bij te wanhopen! Zoo begaafd, zoo
gestreden, nu gelukkig en moeten sterven. De Zondagskinderen
gaan allemaal weg! »
Emiel De Graeve liet eene oude moeder, eene jonge
waarvan de jongste nog moest
gade en drie zoons
na.
geboren worden
Dood en treurnis drukten nooit lang op Cuppens'
gemoed. Den 7 Maart schrijft hij
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musschen en andere vroege minderbeteekenende vogelkens beginnen te piepen, ik heb alreeds het nest van een koningsken ontdekt in mijn hof en de violetten bloeien, de goêweek vier weken
voor ! Zal het nu ook_ een weeldige lente worden voor mijn
dichterlijk gemoed en zal ik eens mogen opstaan uit die droeve,
lange onvruchtbaarheid die mij zoo teistert met mijn hoofd en hert
vol droomen? God geve het! Ik heb maar den heelen winter gewerkt lijk een blinde mol op « goed kome 't uit » — zonder
geestdrift maar met vastberaden wil van vooruit te komen, aan
Gildenhuis en Schoolhuis.
Wel, nu staan ze er allebei, bijna af en zoo lief en djent
dat het mij mijn heel leven zal verheugen. Ik heb altijd zoo geren
metsers en timmerliê gezien, omdat die iets maken dat na hen
blijft en nu heb ik, met zeer geringe middelen... twee lieve dingen geschapen, die zullen blijven na mij, hoop ik, een «wereldlijke» kerk voor mijne parochie en eene lieve, spierwitte, ruime
en hoog op 't bergske gelegen school voor kleine verlatene kinderen. In mijn Gildenhuis heb ik acetylene licht! — wat zegt ge
er van? — ...Licht als van zoovele zonnekens en bijna alle avonden ben ik met mijn 40 à 50 jongens daar in, leer hun muziek,
tooneel, goeden raad en vriendschap en ze zijn daar allemaal thuis
als in hun familie met het pastoorke in 't midden. De school
wordt ingehuldigd op St-Josephsdag... 't Zal de aangenaamste
school zijn van uren in 't ronde. 't Is de «kerk» van de oude kluis.
Goddank! dat ze nu weêr eenigszins tot hare oude bestemming
teruggebracht wordt. Mijne oude W'estvlaminge is er door verjongd. Ze heeft och arme! veel afgezien met heur zestig kinderen,
halve wilden, gedurende die droeve, natte winterdagen. »

Er is hier spraak, meen ik, van de school van Reynrode, een gehucht zijner parochie. Voor alles zorgde
de pastoor. En wat een lustige, leutige pastoor moest
hij zijn! levend voor en te midden van zijn volk.
De buiten-hardheid was hij nu gewoon; de winter
was ook voorbij
« 't Is -een modderpoel dan, heel Loxbergen door. Maar nu gaat
dat voor 6 maanden gedaan zijn en dan is het een Aardsch paradijs. Mijn bijkens vliegen al uit als de zon schijnt en brengen
al pootjes vol stuifmeel meê uit de hagen van hazelaren en wilde
wilgen, met 14 dagen komt de nachtegaal; de leeuwerik klimt en
stijgt reeds bij 't minste stondeke schoon weêr, och! hoe plezierig
gaat het zijn tegen Paaschen!... »

Wat later in de lente :
« Ik benijd U niet om die quatuors van Beethoven (1) . Hier is
het tegenwoordig het schoonste orkest der wereld in mijn hof :
nachtegaal, merels, koekoek, weduwaal, botvink en allerlei zangers. Ik woon nu in 't aardsch paradijs... »

Maar in den zomer weer een slag van de dood : de
groote Paus, Leo XIII, de Paus der democratie, die
Cuppens, ofschoon zoo roemrijk niet als Pottier, toch
als volgeling van den Luikschen priester, had gediend.
(1) Die wij te Bonn, door Joachim gingen hooren.

Den 20 Juli was hij overleden en een maand later
kwam de naam van Pius X stralend voor de wereld.
Over de eerste encycliek van dezen laatste schrijft het
buitenpastoorke zijn laatsten brief van 1903
« Dezen morgen 's Pauzen eerste encycliek gelezen met groote
aandacht en als geestelijke vrucht eruit gehaald dat ik nog meer
en beter mijn boeren moest onderwijzen en voornamelijk de kinderen. 't Doet mij altijd een diepen indruk als ik een Pauzelijken
brief lees, 't is alsof God zelf direct tot mijne ziel sprak. Is dat
omdat wij priesters zijn? Ik denk van ja. De brief is maar droefgeestig ja, zelfs meer dan ik verwacht had, ik die een onverbeter
lijke optimist ben... >

Op Pius' gelaat stond inderdaad eene melancholie
te lezen die iederen pelgrim te Rome, trof. Hij was als
een gevangen vogel in dat prachtig Vaticaan waar hij,
eenvoudige volksjongen, niet scheen te aarden.
Nooit kwam Cuppens in Rome. Toen wij er, voor
de zooveelste maal, naartoe trokken, in Mei 1922,
meende hij ons te vergezellen hij wilde niet sterven zonder Rome gezien te hebben, zegde hij. Doch
het zou niet geschieden. Het eeuwige Rome verwacht-

te hem.
De September-brief van 1903 vermeldt voor den
eersten keer het « Rooske van Overzee », een zijner
bekoorlijkste werken, frisch en eenvoudig zooals hij
dat kon. De heldin is, gedeeltelijk, zijn « Mama » uit
Verviers, zuster de Fernelmont, die uit een adellijk geslacht, de wereld versmaadde om Christus in zijne armen te dienen; deels ook een Iersch zusterken der
Armen, die hij te Cornillon had gekend. Hij versmolt
tot één de twee lotgevallen en schiep een zeer bekoor
lijk en oorspronkelijk figuur.
De brieven van 1904 gaan in 't begin meest over
Dietsche Warande en Belfort waarvoor hij eene vernieuwing en verjonging droomde. Als dichter kon hij
zich nooit tevreden stellen met enkel geleerde bidra~
gen.
Tusschen deze brieven in breekt als een hymne los
zijn oordeel over de eerste bladzijden van mijn werk
over « Constance Teichmann ». Ik had hem de proeven der inleiding gegeven, te Leuven, op onze vergadering van den opstelraad, en daarover schrijft hij
den 17 Februari, Asschenwoensdag :
« Och! mijn Mieke-Moeke, wat zal ik U zeggen over die bladzijden van tante Constance? Ik had ze reeds onderwege verslonden in 't terugkeeren van Leuven en er moeten bij weenen. Mijn
hert was te vol om er seffens over te schrijven; Ik wilde dat doen
op een oogenblik van rust en zoetheid om het U goed mede te
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Ik heb het hem voorgelezen; hij heeft ook geweend en kon niet
genoeg zeggen : « Maar dat is eene heilige! »

Uw stuk is heerlijk, ik kan niets anders zeggen. Die levensbeschrijving zal de kroon zetten op al uw werk en onzeggelijk veel
goed doen. En gij schrijft dat allemaal zoo recht uit het hert, zoo
warm, zoo enthousiast. Gaat zoo maar voort. Dat leven moet
geen dorre opsomming zijn, maar een hymne ter eere Antwer
pens Engel, gelijk het begonnen is. Laat haar zelf zooveel mor
gelijk aan het woord en stel U voorts tevreden met hier een trek
en daar een schilderij, haar voortstellende in al de afwisseling
harer schoonheid, met dat mysterie om en rond en boven haar
dat alle heiligen-levens hebben omdat zij gekristalliseerde hooge
kunst en schoonheid zijn, die bijgevolg het naaste bij 't ondoorgrondelijk schoone komen, die de trouwste afspiegelingen zijn van
den oneindigen schoonen God. Och, weet gij dat ik bijna benauwd ben van in zoo innige betrekking te zijn met U die van een
heilige familie zijt, ik armzalig manneke, zoo onvolmaakt en zoo
klein... Welk volk, die Teichmanns ! Deze eerste proeve zal de
diepste, de beste indruk maken op iedereen. Ga zoo maar voort
en let niet te nauw op chronologie enz., dat het beeld maar zoor
veel mogelijk en zoo waar mogelijk gevat zij in uw werk en schrijf
er maar op aan uit eigen gevoelen en beweging. Want ik geloof
dat niemand zoo goed als gij bekwaam is om Constance te begrijpen. Gij zijt van 't zelfde bloed en — gij trekt veel op haar.
Ik heb uwe ziel herkend in de hare en, moest ik ooit over U schrij-^
ven, ik zou het bijkans niet anders doen. Ik zal weinig of niets
voorstellen als verandering aan taal of stijl. Gij hebt uwen eigen,
nerveuzen, korten stijl dien men moet eerbiedigen.; Hier en daar
Gene taalfout of al te eigenaardige huiselijk-Belpaires expressie,
maar dat zal gauw gebeterd zijn. Wat ik zou willen goed ver~
zorgd zien, dat is de vertaling van hare nota's, ik zou den fran
schen tekst willen zien om die zoo juist mogelijk terug te geven,
want dat is heerlijke poézij! Och! och! wat zal dat een schoon
boek worden, eene letterkundige perel, eene « moderne » heiligen-legende! Ik houd er aan U te herhalen van niet -, te be~
kommerd te zijn met het uiterlijke, met de volgorde; zulk leven
is buiten en boven de gewone orde, 't is in een hoogere orde.
Maar dikwijls haar toonen, sous toutes les (aces et facettes de sa

Beauté, opdat dit hemelsch beeld diep in de ziel der lezers geprent blijve en zoo vele zielen doortrekke met zijn zoete, fijne
hemelsche geuren voor haar geluk en verheffing. Gij a moet »
naar Italië om die vlam te bewaren en nog te verhoogen opdat
het een boek van hooge passie zij ten einde toe... »

Wij bereidden ons inderdaad tot een onzer reizen
naar Italië, naar dat Rome, dat Tante Constance zelf
twee maal had bezocht met zulk innig zielsgenot. Ik
herinner mij hare tranen voor 't beeld der Heilige Cecilia, zoo maagdelijk-kuisch, en bij 't lezen der zoete
legende!
Cuppens' geestdriftige en dichterlijke ziel was als
geschapen om het beeld van een Constance Teich~
maan te waardeeren. Wat hij in zijn brief zegt over
de eigenlijke atmosfeer der heiligen, « 't mysterie »,
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is mij steeds bijgebleven
gelijk zooveel zijner spreuken en gezegden. Want het zijn de dichters die het
diepste voelen, en bij gevolg het grondigste denken
gevoel is immers intuitie, onmiddellijk gezicht.
Cuppens' ziel zinderde bij alle grootsche stroomingen die de wereld doorreizen; maar het eigen vaderland, de eigen letterkunde bleef zijn eerste zorg
« De reden waarom onze VI. litteratuur niet ingedrongen is in
de voorname vlaamsche , wereld », schrijft hij den 21 Juni, « is
niet haar gemis aan voorzaamheid, maar och, 't gemis aan be^
kwaamheid om vlaamsch te genieten bij de voorname wereld en 't
gemis aan m'nschen uit de voorname wereld die voorname menschen en zaken op voorname wijze in vlaamsche taal weten voor
te stellen. En dan! Hoeveel banale menschen zijn er niet in de
voorname wereld en hoeveel voorname in de mindere standen?
Deze laatste werken zich meer en meer op, de andere meer en
meer af. Dat is voor mij een der curieuste kenteekens van onzen
tijd : barons en graven die zoo stom zijn als ezels en kleine lieden
die zoo fijn en zoo hooghertig zijn als prinsen. De traditie van
voornaamheid bestaat nog enkel bij eenige oude, zuiver ge^ilevene groote families en bij mindere families van goede afkomst
en oude deugd. Deze leste vindt men zelfs op de boerendorpen
en .zij blijven altijd onderscheiden van de andere en staan er ook

voor bekend. Zoo heb ik de uiterste « délicatesse » van gedachten
en woorden en werken van Stijn Streuvels' moeder en zuster moeten bewonderen. En C. G., die toch maar de zoon van een bloe~
mist is, heeft een prinselijke voornaamheid van gebaar en handeling... »

Ook over Stijn Streuvels in een volgenden brief
(13 October) .
« ...Och! heeft Ontrop U nog niets komen vertellen van zijn
reis met zijn vrouwke? Dat is leen van de plezierigste en drolligste dagen geweest die ik sinds lang beleefd heb. Verbeeldt U.
Wij moesten, Stijn en ik, Woensdag 's morgens vertrekken naar
Lummen, om Dictus en Georges Virrès -- den nieuwen burge
meester — het beloofde bezoek te doen. Om 8 ure, toen wij gingen inspannen komt de - facteur en brengt een briefkaartje van"
M. Ontrop, meldende dat hij om 8.33 's morgens te Diest zou
zijn met zijn Vrouw om mij te komen bezoeken! Wat gedaan,
hoe zouden de sukkelaars hier geraken? Zij kregen toch de goede
ingeving van te Diest door te rijden op Haelen en waren hier
rond 10 ure. Blijdschap en vreugde! Een koets voor vier man geleend bij den gebuur, daar mijn Lieske (1) ingespannen. Dictus
per draad bericht dat hij vier gasten kon verwachten en wij gevieren naar Lummen, als kinderen van vreugde en jeugd. Pleizier gehad onderwegen! Dictus had goed gezorgd, . vogelkens geëten die
hij gevangen had, geklapt en gelachen tot 2 ure en toen naar den
Burg. Daar waren wij allemaal al even welkom. i
Wij hebben er gedineerd en allerschoonste muziek gehoord
l'Arlésienne, piano, harmonica en Ontrop met mijn vioolke. Een
echt orkest bijkans. Mevrouwke heeft er schoone liederen gezon(1) Zijn peerdje, waarover hij preutsch was.
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gen, ik heb er al uitgekraaid wat ik van buiten kende en zoo
heeft dat geduurd tot half tien 's avonds. De Antwerpsche vogels
hebben toen bij Dictus slapen gevonden en ik en Streuvels zijn
naar huis gereden. Wij waren toch nog voor middernacht thuis...>

In November begon hij weer bepaaldelijk te denken
aan wat hij vier jaar later ten uitvoer zou brengen,
namelijk zijn « Jaarkrans van geestelijke liederen rond
den Heerd », met L. De Vocht.
« Ik heb al lang iets in mijn kop en hert, waar ik U nog al
van gesproken heb, geloof ik;namelijk een rijmsnoer te dichten
voor het geestelijk jaar, een dichtje voor elke week, over de hei~
ligera, de feestdagen, de indrukken van 't kerkelijk jaar in elk
zijner seizoenen, en daar het fijnste uitgegeven, menschelijk en
mystiek te gelijk, daar schoone, eenvoudige liedjes van gedicht
en dat op muziek gesteld voor de fijne zielen. 't Is een prachtige
droom. »

Die droom werd in 1908, ten minste gedeeltelijk,
verwezenlijkt. Het werk door hem en L. De Vocht
tot stand gebracht is wel van 't schoonste dat men
zich kan voorstellen. Hun beider enthousiasme en opgaan in kunstdweeperij bracht ons enkele der zaligste
stonden van ons leven. Doch hier mag ik, ter wille
van den overlevende, niet den vrijen teugel laten aan
mijn herdenken.
Als twee troubadours, twee minnezangers
zangers eener hoogere liefde trokken zij weldra Vlaanr
deren rond, de -kleine, korte dorpspastoor en de slanke,
bezielde zanger, en brachten overal de blijde boodschap der geestelijke schoonheid.
In Antwerpen traden zij in 't Beethovenzaaltje op,
op Onnoozele Kinderenda2, den 28 December. Het
was nijpend koud, en op 't zelfde oogenblik werd het
verre Messina door aardbeving geteisterd en grootenr
deels verwoest. Maar wij genoten de onvermengde
vreugd van schoonheid en bezieling. Zoo is 's levensgelaat gedurig afgewisseld.
De jaren gingen om en brachten hun vreugd en
smart. Op de pastorij van Loxbergen wist men zich
een vriend en hart deelnemend in alles, een fijnen kunstkenner wiens smaak altijd gereed stond de heerlijkheid van inzicht en uitvoering te proeven, eene vrome
priesterziel, een echt vlaamsch gemoed.
Toen brak de geweldige oorlog los.
Ik moest mij niet afvragen wat Cuppens' gevoelens
waren; ik hoefde maar te luisteren naar de stemmen
van 't eigen hart. Zijn haard werd voor den onzen
aangerand. De roemrijke slag van Haelen woedde aan
zijne deur. Hij verzorgde de gekwetsten, gaf moed
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aandoen om niet zelf naar 't geweer te grijpen. Zijn
dierbaar vaderland aangerand! Hoe brandde zijn vu.rige ziel !
En bijna onmiddellijk daarna, de overweldiging.Een
poos slechts was de vijand teruggedrongen. 't Pas
toorke moest op de vlucht, verkleed, ontsnapte ter
nauwernood. Zijne pastorij werd verwoest, al de
kunstherinneringen, al de kostbare voorwerpen voor
zijn lievend hart, werden vernield. Een kaartje zonder
datum, met zijn nerveus geschrift vol gepend en waarop de naam « Loxbergen », zorgvuldig is uitgeschrapt,
ligt onder mijne papieren
< Mijn M.-M., ik zend U hiermeè eenige exemplaren voor de
vrienden... van mijne — of eenige mijner gevarenissen. Nu zit
ik hier bij Dictus (1) al over de maand mij te vervelen en te
wachten om terug te geraken naar L (oxbergen) . Tot nog toe is
het er niet veilig, bericht men mij. Wat een miserie en slavernij
van dat afgrijselijk bandietenras! Thuis zijn ze welvarend en ongedeerd, Fernand van Curinghen werd och arme ook geplunderd.
Ik heb niets meer ter wereld Gods, dan mijn leven en mijn levenslust. Deze zijn ook bijna genomen geweest. 't Is O. L. V. die
mij gered heeft. Och! hoe lang zal ons arm landeke nog moeten
lijden en boeten? 't Is nu toch al zoo veel geweest!... »

En 't was nog maar het begin. In October was het
onze beurt in Antwerpen : beleg en binnentreden van
den gehaten vijand. Doch dat zagen wij niet. Wij
ook waren voor dat zicht geweken, langs de Schelde
ontsnapt, en na gekende omzwervingen, in De Panne
aangeland, bij de roemrijke jongens, bij Koning en
Koningin.
Welke vreugd toen * op 12 juli 1915, plots, door een
vriendenhand, ons een brief toekwam uit het bezette
land, van 't pastoorke van te lande :
« Ik heb met groote vreugde (en eene zekere afgunst) vernomen dat gij onze Jeanne d'Arc geworden zijt, en uwe stemme laat
hooren aan onze dappere jongskens... Kon ik maar mee-standaarden! Ik ben zoo gelukkig als 't maar kan, en ware 't niet van al
het onschuldig bloed dat er gevloeid heeft en nog gestort wordt,
van de leelijkheid van sommige menschen die als geesel Gods
dienen — die benijd ik niet! — ik zou zeggen dat ik nooit zoo'n
schoonen, heerlijken tijd beleefd heb. Wij hebben het dagelijksch
brood, en dat is genoeg; wij leven in het onwrikbaarste vertrouwen op Hem die de kleinen en de nederigen verheft, wij geven
ons hertebloed, ons zedelijk lijden, onze verdrukking, terwijl die
aan den anderen kant hun leven geven voor ons, wij zijn zeker
dat ons lief landeke weldra zal fonkelen als de heerlijkste dia(1) Te Kinroy, bij Maeseyck.
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mant der wereld, na geslepen te zijn geweest op al zijne hoeks-kens en kanten, en wij hooren reeds het zegevierend lied : «Komt
ontplooit den Leeuwenstandaard ! ! » Wat zal het zijn als onze
0-roote koning zijne stad binnen rijdt met zijn helden ! Dan moet
ik te Brussel zijn al moest ik er henen kruipen op mijne knieiën.
En - ons landeke is toch zoo heerlijk schoon in deze ongehoorde
mirakuleuze lente! . Het bloeit en het groeit al dat groeien en
bloeien kan, gelijk nooit te voren. De zegenende Hand Gods bestrooit het met bloemen allerhande tegen dat het zijne helden mag
terug zien en onthalen. Gij moet aan den koning zeggen dat hij
elk dorpke moet komen bezoeken, later, en de hand van al zijne
onderdanen in de zijne nemen. Hij is nu,. in volle waarheid, de
afgod van. zijn volk, de Eerste en meest geliefde der Belgen.
Wat een zegen dat wij zoo'n Vorst hebben en zoon Kardinaal!
Deze is de geestelijke koning van ons volk. Twee hoofden zullen
boven . 't vrijgevochten Vaderland -uitsteken voor eeuwig : Albert
en Mercier, de hoogste vertegenwoordigers van 't wereldlijke . en
geestelijke gezag op aarde. En meent ge dat ons volk den kop
laat hangen? 0 neen! geen één! Wij staan met fieren hoofde
recht op en kijken den vreemden dwingeland in 't gezicht, en hij
kan den blik onzer oogen niet verdragen; hij kijkt neér, en wendt
den blik af als wij hem bezien met oogen waar fierheid, vrijheid
van ziel, en onuitsprekelijke verachting in brandt. Gansch ons
volk is één hert, één ziel, één wil, en niemand heeft nog schrik
van hen.
De Kardinaal heeft weer een brief uitgegeven die als de vorige
een monument zal zijn van dezen heldhaftigen tijd, van deze vernieuwing der aanbidding Gods. Die man is een tweede St-Paulus,
en Albert is de koning die zijn gansch volk geridderd heeft. Wat
zullen wij nog heerlijke zaken zien! Zoudt gij gelooven dat, als ik
morgen den hemel kon krijgen, ik grootelijks twijfel of ik hem sef
fens zou aannemen? Neen, wij bleven gespaard om dat nog te zien
en te beleven wat gaat gebeuren.
Het kanon heeft nog geen enkelen nachtegaal belet van 't liedje
der hoop en der liefde te zingen. Ons land is een aardsch paradijs.
De vruchten van alle soort groeien dat het nooit gezien is... Wij
voelen dat de vrijheid de dwingelandij aan 't verwurgen is. God geve
dat wij hem eens kunnen toonen wat een superieur volk eigenlijk
is, en wat de echte vrijheid. De sukkelaars die hier rondloopen
beginnen den indruk der blijde belgische vrijheid te bevroeden, en
zij zullen iets meénemen van de schoone ziel van ons volk om
zich te vernieuwen. Heere toch! Wat een dom, verwaand, verknecht en wanhopig volk dat is !...
-

-

Bij dien brief was zijn gedicht : « De slag der zilveren Helmen » gevoegd, dat wij in De Belgische
Standaard eerst lieten verschijnen; daarna deelden wij
den brief zelf mee, zorg ervoor dragend alle eigennamen weg te laten. Want in dien tijd moest men zich
wel wachten de vrienden van het bezette land aan den
kwaden wil van den verdrukker bloot te stellen. Een
copie van dien prachtigen brief liet ik ook aan onzen
Koning geworden.
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want insgelijks een « monument » mag het heeten.
Heeft Cuppens in zijne werken maar ecn deel van zijn
ziel en gemoed gelegd, in dien brandenden brief leeft hij
geheel : fier en vroom, onwrikbaar vlaamsch en vurige
rige patriot, man uit een stuk, met een hart dat klopt
voor alle edele zaken, een geest open voor alle tochten
van grootschheid en kunst.
0 mijn Cupken! vriend van zooveel jaren, vergeet
niet in het oord van alle zaligheid en schoonheid waar
gij thans vertoeft, de vrienden van hier beneên, het
landeke dat gij bemindet, de Kerk die uwen priestereed
ontving. Blijf ons getrouw, zooals wij het zullen zijn
aan uwe gedachtenis!
8 December 1924

-
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In het Finsche Finland
door D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN.
Ik was naar Finland gegaan om het land van de
« Kavevala » te zein. Nadat ik in de hoofdstad, waar
ik aankwam eens had rondgekeken, trok ik dan, ook
dadelijk in oostelijke richting, naar het finsche Fin~
land, waar Finland Suomi genoemd wordt. De afstan
den zijn in dat uitgestrekte land heel groot. Als men
thuis op zijn stoel gezeten plannen maakt, reist men in
gedachten al verder en verder... Maar als het er op
aankomt en het warm is en de treinen vol zijn, dan is
zes uur achter elkaar in - een coupé zitten al heel lang.
En dan is men na die zes uur van uit Helsingfors
nog maar in Wiborg, het oude, interessante Wiborg,
met het groote, mooie, moderne stationsgebouw. En
in Wiborg is genoeg te zien om er • een paar dagen te
blijven. Ik beklaag het mij tenminste niet, dat ik dat
gedaan heb. Het oude slot trekt dadelijk de aandacht,
zoo schilderachtig gelegen aan de groote brug voor
de Samiakanaal. In 1293 ondernam de Zweedsche
maarschalk, - Torgil Knutsson, een kruistocht naar Ka.relië, bij welke gelegenheid hij het slot van Wiborg
bouwde. Onder de beschutting van dit slot, ontwikkélde de stad zich vrij spoedig, niettegenstaande aller~
léi oorlogen en belegeringen, want de stad lag aan het
grenspunt van vier verschillende naties : Finnen, Zwe den, Russen en Duitschers en eigende zich door haar
ligging aan 'het water, uitstekend tot een handélscen^.
trum. Teer en hooi waren de eerste producten die wer~
den uitgevoerd. Teer vooral naar de Nederlanden.
In '1710 kwam dé stad niet het verdere Karelië ruim.
-

een eeuw lang onder Russisch bewind, wat doodend
werkte op handel en ontwikkeling. Doch eenmaal vrij
herleefde de "handel spoedig: Er vlakrover, aan den
anderen - kant van de brug verheft zich een steenkolos
van - rood finsch graniet, een gebouw waarvan de
open venstergaten en' heel de onvoltooidheid deed
denken aan de mislukknig van de plannen, die Rusland
met Finland zelf had. '
.. Niemand wist mij te vertellen, wat dat _ gebouw I d.
moeten worden. De Russen waren het aan het bc n
wen en wat die er mee voor hadden scheen niemand
--

-

-

-
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bizonder geinteresseerd te hebben. De Finnen lieten ze
bouwen, zooals ze zooveel toelieten en lijdend aanzagen.

Nog interessanter dan het oude slot is de roode toren midden in de stad, op de markt gelegen. Die toren
heeft in de verschillende oorlogen met Zweden menige
kogel doorstaan. Er worden eenige oude meubelen. en
antiquiteiten bewaard en er is een gezellig restaurant
ingericht in het grootste vertrek.
In het park speelt 's avonds een orkest en ik trof het
zoo gelukkig, dat er juist allerlei finsche volksliedjes
gespeeld werden. De zeer melodieuse, vaak droeve
wijsjes klonken mij bekoorlijk in de ooren. Terwijl ik
daar stond te luisteren, midden onder het volk; nam ik
de menschen en kinderen rondom ons op. De kinderen
zagen er guitig uit met hun meestal donkere oogen,
sprongen en dansten zooals alle kinderen in alle landen
als er muziek wordt gespeeld. Maar de groote menschen luisterden aandachtig met ernstige gezichten, die
strak stonden. Het waren menschen van een ander ras

dan ons Vrestersche. Lichaamsbouw, gelaatstrekken,
vorm van hoofd en haar- en baardgroei duidden daar
zeer sterk op. Ik hoorde bijna uitsluitend finsch om mij
heen en in het hotel waar ik logeerde was een finsch
kamermeisje, en een Russisch meisje, zoodat het heel
moeilijk was om me verstaanbaar te maken. Er schenen
nog al Russen in de stad gebleven te zijn, of er heen
gevlucht te wezen. Ik hoorde tenminste op straat ook
veel Russisch spreken. Het finsche meisje in het hotel
zag er bizonder lief uit en scheen groote aantrekkingskracht te hebben voor het manlijke geslacht en zelf
ook niet afkeerig te zijn van een vrijpartijtje . De laat-

ste maanden had de directrice van het hotel haar nog
al eens in gezelschap van een Rus gezien en toen de
dame haar waarschuwde, riep het meisje uit : « 0, Mevrouw weet niet hoe een Rus kan liefhebben ! » Hem
opgeven, dat nooit
Als een sprookje uit een andere wereld lag er een
paar kilometer van de stad een oude villa met een
groot park er om heen. Misschien zou ik eerder van
een kasteel moeten spreken, of groot landhuis in paleisstijl opgericht. Een woonhuis in het midden met
groote zijvleugels van een verdieping, alles, helaas, in
zeer vervallen toestand, niettegenstaande het kasteel
bewoond is. Doch de laatste leden van het eens zeer
aanzienlijke geslacht zijn arm en na hare dood komt
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het goed in andere handen. a Mon repos » heet de
plaats, en het park is groot genoeg om er uren in rond
te dwalen. Schoon, oud geboomte prijkt - in de verwilderde lanen, mooie struiken vormen aardige bosch en

hagen, wilde rozen tieren er welig. Maar het lieflijks
van al zijn de berken. Treurberken waren er veel en
wat passen die goed in die omgeving van verloren

grootheid!
Op eens stonden we verrast voor een boogvormig
brugje over een smal water. Halverwege de brug was

een hoog traliehek dat afgesloten was. Door het
hek voerde de brug naar een eiland en dat eiland was
de familiebegraafplaats. Daar lagen de graven te wach^ten op de twee laatste leden van het geslacht. Böck1in's schildering van « het Doodeneiland » deed zich
voor aan mijn geestelijk oog, terwijl mijn blik gericht
was op dat mooie groene, stille eiland, waar berken en
dennen groeiden, en heesters om den voorrang stre~
den... En onwillekeurig hielden wij den adem in.
Om van Wiborg naar de dennebosschen van Punkahar j u - in O.-Karelië te komen leidt de weg over de Ima.tra, ruim drie uur per spoor van Wiborg gelegen. Het
was een stikheete dag toen ik de reis maakte en het
was een heerlijke verademing om de verfrisschende

koelte van den geweldigen - waterstroom van de Imatra
in te ademen. De watervallen van de Imatra worden
gevormd door de - Vuoksen een uitloopen van het groote Saima - water, dat op zich zelf niet meer of minder
dan ruim 60:000 vierkante kilometers van de 'geheele
oppervlakte van Finland uitmaakt ! De Imatra watervallen imponeeren niet door de hoogte, eerder door de
lengte, maar vooral door de enorme schuimende, bruisende watermassa die voortgestuwd wordt. Men vertelde mij dat er in een seconde ruim 500.000 liter water

omlaag dreunt. Het lawaai is dan ook geweldig en
reeds op zeer grootera afstand in den trein te hooren. Het landschap is boschrijk, dennen, pijnboomen
en perken, die voortspruiten uit den harden granietbon
dem waaruit heel Finland bestaat, , waardoor Finland
dan ook een groot gedeelte van Europa van graniet
voorziet. Het groote hotel bij de Imatra is helaas zeer
in verval. De gulden dagen zijn voor het hotel voorbij,
toen er alleen uit Petersburg reeds verscheidene sneltreinen heen voerden en de Russen er feest kwamen
vieren en veel verteerden. Toen knalden de champagnekurken en werden de souvenirslepels bij dozijnen ver-
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kocht... Thans is in het drooggeslagene Finland in het
hotel het eenvoudigste glas wijn niet te verkrijgen en
hebben de zilveren souvenirs plaats gemaakt voor aar.dige mandjes uit berkenbast gevlochten. En er heerscht
stilte rondom. Geen zingende officieren, geen gerinkel
van glazen en schotels, niets dan het dreunen, van
den waterval, die eeuwig zijn schuimenden weg , ver
volgt tot de beschaving er de hand , oplegt en de
enorme watermassa's voor electriciteitswerken in be.slag genomen worden. Ik hoor dat dit nog slechts , een
kwestie van enkele jaren is. Weinig menschen ziet men.
in die streken, en die men er ziet zijn zwijgend en
traag van beweging. Ik miste er ook het voortdu~
rend aankomen van automobielen, die steeds nieuwe
toeristen aanbrachten, zooals in Noorwegen, maar
dit was mij slechts aangenaam. Zoo kon men de Imatra echt ongestoord genieten. 's Nachts scheen de maan
op het weerkaatsend water en deed het fonkelen en.
schitteren in geheimzinnige betoovering. Ik. dacht aan
-
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een paar regels uit de Vaavala en meende werkelijk

maagden in dichte rijen te zien staan en booten op het
water te zien dansen.
In plaats van nog andere watervallen in de buurt, te
gaan zien, vervolgden wij den volgenden dag de reis
naar Punkaharju. We vertrokken om 6 uur uit Imatra
en kwamen eerst te 3 uur in Punkahayu aan. We hadden tweemaal moeten overstappen en wachten. Doch
ook dat beklaagden we ons niet. Daarvoor hadden we
te Andrea het heerlijk gezicht op het Samiawater gehad van af de spoorbrug en het vruchtbare, groene,
vlakke landschap in ons kunnen opnemen. En wat van
niet minder belang was : te Elisenvaara een echte, flinke finsche lunch kunnen gebruiken met dikke melk en
versche boschaardbeziën.
De treinen waren warm en overvol. De Finnen houden er blijkbaar van om zomers hun eigen land te
bereizen. Zelden hoorde ik een andere taal dan finsch.
In Punkaharju aangekomen waren wij bijna afgewezen
De hotels waren bijna bezet. De twee kamers, die in
het Staatshotel waren over, lokten ons alles behalve
aan. Ten slotte vond ik door groote tegemoetkomendheid van den waard toch een onderkomen in het avenue
hotel, in het bosch, terwijl mijn reisgenoote zich ter
wille van de prachtige zonsondergangen tevreden stelde met een sombere kamer in het Staatshotel.
-
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Het hotel in het Bosch, waar ik onder dak kwam.,
kan ik gewis «het ideaal» noemen. Midden in het bosch
waren er boomera we gekapt om er een hotel te bouwen van steen met alle moderne gemakken van waterleiding, vaste waschtafels en eletrisch licht. Behalve
de twee hotels en een paar kleine boerderijen was er te

Punkaharju geen enkel gebouw, wat lang niet, altijd
het geval is in de mooiste streken van een land. Punkaharju is niet anders dan een smalle landtong, ruim
7. kilometer lang, tusschen twee meren. Een landtong
waarop een rij- en wandelweg is aangelegd omzoomd
met berken en dennen, maar die verder in den natuurlijken staat gebleven is. Hier en daar wat heuvelachtig,
af en toe een verborgen boschmeer, soms hoo9 dicht
geboomte. En vooral een geur van hars- en gennengroen. overal de bodem bezaaid met dennenaalden,
soms wat glibberig onder den voet, maar altijd verlokkend zacht als een zwaar Oostersch tapijt. En dan de
groote verlatenheid, de absolute stilte, de prachtige
zonsondergangen en de lichte nachten. Te weten dat
mei ver, ver weg is van al het menschengewemel en
de rumoerige stadsdrukte, en steeds zon, niets dan zon,
een wolkeloos klare hemel, die nooit zwart en zwaar
werd en drukte. In geen enkel plaatsje in de heerlijkste
natuur der Scandinavische landen, of Zwitserland, heb
ik gevonden en genoten wat ik in Punkaharju had. In
Helsing f ors had ik mijn stem verloren, door te veel
praten, of door vermoeienis, --- ik was nog geen twee
dagen in Punkahayu of ik sprak normaal. Ik lag met
open mond boven de dennen in den zonneschijn, mijn
handen woelden in de warme naalden en mijn voet
schopte c wolfsvoet » op naar de naalden en op het
mos. En toen ik aan de slingers begon te trekken, kwam
er geen einde aan, het was of heel de bodem zich verhief om mij de armen te laten vullen met de sierlijke
fijne, groene ranken om die mee naar huis te kunnen
nemen.
Ik had er weken willen blijven, heel den zomer. Maar
na tien dagen van ongestoorde rust en een zalig genieten, begon mijn reisgenoote plannen te maken om verder te gaan, want zij wilde op een vasten datum weer
met de boot naar Kopenhagen terug. Om het uiterste
plekje van de landtong te kunnen zien en een indruk
van het geheel te krijgen, namen we op zekeren dag
den trein naar Punkasalmi om vandaar heel de landtong over te wandelen naar het hotel. Dat was een
-
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merkwaardige weg. Soms juist breed genoeg om twee
wagens elkaar, met moeite te laten passeeren. En natuurlijk steeds water aan beide kanten, een. eindelooze
oppervlakte blauw water in zachte rimpeling. Plotseling
een huis aan den kant van den weg, waar twee men
schen in de veranda gezellig koffie zaten te . drinken..
Wonderlijk lief . stond dat huis. Wat deed het daar.?
Later hoorde ik dat er iemand woonde die uitkijk heb~ben moest of. er misschien ergens bosch aan het branden raakte. Heel den langen weg van 7 kilometer kwar
men wij niemand tegen, zelfs geen kinderen.. Geheel
alleen met water en bosch en steeds de voet op- Fin.,
land's vasten gravietbodem, de bodem die het zinnen
beeld is geworden van het fiere finsche volk, dat niet
gerust heeft voor het van. allen vreemden druk ber
vrijd was en een onafhankelijke staat geworden is.
In Punkaharju en naaste omgeving was ik midden in
het land waar de Kalevala speelt en grootendeels - geboren is. Ook midden in de . streek, die Juhane Aho
-
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heeft uitgekozen voor het milieu van de meeste zijner

romans. Eens kwam ik in het bosch een eenzamen
zwerver tegen, een forsch . gebouwde man met zwarten .
baard en donker haar en breede jukbeenderen. « Panu »
flitste het door mijn brein, « Panu » de heiden die geeni
christen worden kon. . .
Op een Zondag gingen we met den trein naar
Savonlinna, een korte reis, steeds langs het water.
Savonlinna is een kleine stad, waar de schoone Olafs~
burcht te zien is. In Savonlinna verstaat niemand
zweedsch en ook het finsch van vreemdelingen niet, ..
zou ik er bijna bijvoegen. Wij hadden de grootste
moeite om onzen koetsier aan het verstand te brengen dat we naar de burcht wilden. Ik gilde het hem in het
finsch in de ooren. Niets hielp. Ik hield hem een reisboekje voor, waarin de burcht stond afgebeeld. Vol
aandacht bekeek en bestudeerde hij dat plaatje. Toen
ik eindelijk naar den top van den toren van den burcht
en naar mijn voeten wees, begreep hij eindelijk dat ik
daar heen wilde. Hij lachte en slingerde . ons in zijn
klein rijtuigje de hobbelende straten door, zoodat we ieder ogenblik dachten dat we er uitgeworpen zouden
worden. Op eens stonden we voor het water, waar de
Olefsborcht midden in woonde. De houten steiger er
heen stond geheel onder water, de huizen aan den
kant waren alleen door noodbrugjes te bereiken. Het
paard zakte tot over de knieën in het water, maar stapte
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het slot weer op het droge kwamen.
Het slot zelf stond, als alle oude burchten, midden
in het water, waar de slotbewaarder ons in een bootje
overzette. De groote steenkolos met zijn drie machtige
watertorens, dateert uit de 15e eeuw en is oorspronke
lijk door de Zweden gebouwd om de Finnen te beschermen tegen den Russischen buurman en misschien
ook wel om er zelf een vaste vesting te hebben als Fin-land, dat toen onder Zweden hoorde, oproerig mocht
worden.
Het uitzicht van de tinnen van het slot had voor mij
de grootste bekoring. Daar lag het typisch finsche_
landschap in al zijn lieflijkheid voor ons uitgestrekt,
met de onvergelijkelijke klare lucht, de eilandjes die
overal opdoemden, groen van dennen en uitglinsterend
door de berkenstammen, terwijl het water zacht klotste
en een eigenaardig liedje scheen te neuriën. Vooral
de klare, bijna doorschijnende lucht trekt mij in Finland zoo aan. Wij missen die in eigen land. Hebben
de Finnen daardoor misschien dien eigenaardigen blik,
die zoo veraf schijnt, alsof zij iets zien, waar wij WestEuropeanen te vergeefs naar staren ? Of verbeeld ik
mij dat allemaal maar en hebben de lichte nachten met
hun betoovering ook mij in hun macht gekregen. Bijna
tot elf uur, bleef de hemel een kleuren symfonie van
rood, door de ondergaande zon. En de nacht, die er
op volgde was niet anders dan schemering, een lichte
dageraad, die draalde tot de zon geel weer te voorschijn -kwam.
We liepen het eigenaardige stadje wat door en aten
een flinke lunch in een klein restaurant, dat ook gedeeltelijk in het water stond. Daarop stoomden we met
een sierlijke witte stoomboot, die als een zwaan over
het water gleed, in enkele uren naar Punkaharju terug.
Weer die vreedzame wateren, die eindelooze verscheir
denheid van eilandjes, waar af en toe villa's oprezen
en menschenstemmen klonken, die heerlijke oevers met
hun zacht waaiende berken, die groote, oneindige
kalmte...
Had in dat land werkelijk strijd gewoed ? Hadden
de Russen er huis gehouden en het als hun eigendom
beschouwd ? Had het gedeeltelijk verblinde volk zich
werkelijk eens laten ophitsen tot een opstand. Was er
ooit een roode en een witte partij geweest ? Onmoge' -
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lijk. Een kwade droom. Suomi, zacht zangerig, zonnig
Suomi het is geschapen om vreedzaam, stil en mooi
te zijn. Rood, de kleur van bloed, past niet bij Suomi's
heldere lucht en blauwen hemel. Wit als de schuimkoppen van de bruisende Imatra, als het zand van de
oevers der meren, dat is de kleur die Suomi past.
Er was nog zooveel verleidelijks te zien, veraf en
meer nabij, maar nu had ik het schoonste stukje van
finsch-Finland gezien en moest ik mijn krachten en tijd
sparen om ook iets van het Zweedsch-Finland te genieten.
Daarom geen Kajaana, geen Sortavala, geen Valomo
en terug naar Helsingsfors. Daar wachtten ons nog een
paar verrassingen. Ten eerste een invitatie bij Dr.
Maikki Friberg, de eerste en grootste voorvechtster
van het recht der vrouw en een ijverige voorstandster
van « In Finland finsch » . Sinds jaren redigeert zij het
bekende « Naisten Aáni » dat algemeen in Finland
verspreid is en gelezen wordt. Grooter dan de macht
van haar pen is echter de macht van haar woord. In de
tijden der Russische verdrukking heeft Maikki Friberg
den moed er bij het volk in gehouden door haar voordrachten. Rechtstreeksche wenken mocht zij haar volk
niet geven, dat zou de hatelijke verdrukker niet ge'
duld hebben. Maar zij moedigde het aan tot lijdzaam
verdragen door het te vertellen van Willem van Oranje, den Zwijger bijgenaamd, en den tachtig~jarigen
oorlog die Nederland tegen Spanje gevoerd had. En
het volk begreep en was Dr. Friberg dankbaar, die op
haar beurt den grooten Zwijger zoo dankbaar was voor
het voorbeeld dat hij haar volk gegeven had, dat zij,
toen zij dezen zomer Delft bezocht een krans op diens
graf gelegd heeft.
Bij deze hoogstaande vrouw maakte ik kennis met
andere finsche vrouwen van beteekenis, van wie ik veel
hoorde en leerde.
De tweede verrassing was een invitatie bij een finschen professor, die des zomers buiten de stad woont.
We stoomden er heen met een kleine locomotief die
door hout gestookt werd en verwoed gele rookwolken
omhoog blies. De trein hield aan ettelijke stationnetjes
stil, waar veel bewoners uit Helsingfors haar zomervilla
hadden. Meestal lichte geverfde, houten villa's met
veranda's en balkons, zooals men ze in alle landen
ziet.Ook het landschap was niet specifiek finsch,zoo min
als de flora. Na ruim anderhalf uur reizen kwamen we
,
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n het station Jâvenpââ aan, waar een rijtuigje ons
wachtte. De koetsier in wit linnen liverei met gladde,
zilveren knoopen beduidde ons met een sierlijke buiging
dat we moesten instappen. Ik zeide iets in het
Zweedsch, hij antwoordde in het finsch dat zijn taal
was. Toen ging het in vliegende galop langs akkers en
velden, boerderijen en huizen, heuvel op en heuvel af,
tot we een hek inreden en ons twee vlaggen welkom
toe wapperden ! De Deensche vlag, ter eere van mijn
Deensche reisgenoote, de Hollandsche driekleur voor
mij.
En toen ik wapperen zag,
mijn Hollandsche vlag
in het land mijner duizend droomen,
ja, toen werd het mij eerst goed duidelijk hoe hartelijk en fijngevoelig de Finnen zijn, die vreemdelingen
die zij nooit gezien hebben, zoo ontvangen. De heer
en vrouw des huizes heette ; ons op den trap van de
witte villa welkom en de dag, dien ik doorbracht in dat
finsche gezin, zal onvergetelijk voor mij zijn.
Ik leerde veel toen ik de bibliotheek eens mocht doorsnuffelen en o.a. de prachtigste uitgaven van de Kavala te zien kreeg, geillustreerd, op schoon zwaar papier en met sierlijke letter.
Jean Sibelius kwam koffie drinken en riep verlangens in me wakker naar finsche muziek, maar de
tijd stond niet stil en we moesten toch iets van het
landgoed en de omgeving zien. Sibelius had er zijn
schoone villa niet ver van staan, maar nog dichterbij
lag het kleine landhuisje waar Juhani Aho zijn zomers
placht door te brengen. Ik zag het raam van zijn werkkamer en het uitzicht dat hij van daar had op de
waaiende berken, en het kleine meer. 0, waarom moest
ik te laat komen om den Meester zelf te kunnen begroeten ?
Onbevangen en vroolijk waren mijn gastvrouw en
gastheer en verrieden door niets de tijden van angst,
die zij hadden doorgemaakt in de roode revolutie van
1918. Mijn gastheer, Professor Setala, was toen minister en de rood en hadden het op hem voorzien en wilden
hem uit den weg ruimen. Toen woonde de familie 's zomers in een andere streek, maar de heer des huizes was
het huis ontvlucht... 's Nachts zag zijn vrouw de lan-tarentjes van de rooden, die zoekend om het huis heen
zworven, in de hoop dat de minister 's nachts wel thuis
zou komen. Gelukkig voor Finland is deze groote geest
gespaard gebleven. Hij heeft een groot deel van de eer
-
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moeide strijder, die niet rust voor hij bereikt heeft,
waarnaar hij streeft. Een zeer typisch voorbeeld daarvan is ook dat hij den ouden naam van zijn villa « Lepola » heeft omgedoopt in « Toimela » wat beteekent
de plaats waar gewerkt wordt, terwijl « Lepola » be~
teekent de plaats waar gerust wordt. « Toimela » is de
naam van een hoeve uit een zeer bekend finsch sprookje, waarin de zoon van de Toimela hoeve, een - mèisje
trouwt, dat voor alle werk den neus optrekt. Maar de
vrouwe van « Toimela » haar schoonmoeder, weet haarte genezen~
Terwijl ik dit neerschrijf rijst heel Suomi voor me
op als een Toimela, want als er ergens op 'aarde met
energie en vlijt gewerkt wordt aan de ontwikkeling van
land en volk dan is het wel in Suomi, het land der
duizend meren.

Prof. A. DE CEULENEER
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]Prof. Adolf de Çeuleneer
door Professor J. VERCOLILLIE.
Op Woensdag, 26 November, om 5 uur, ging ik naar
een vergadering van onze Faculteit van Wijsbegeerte
en Letteren. Tot mijn pijnlijke verrassing opende de
deken, Prof. A. Counson, de zitting met de woorden
Daar heeft ons zooeven een droevige tijding bereikt
onze collega De Ceuleneer is overleden ».
In eenige treffende woorden maakte hij den lof van
den hoogleeraar, den geleerde, den collega. Dan besloot
de Faculteit, op zijn voorstel, dat aan Collega H. Van
de Weerd, die zich op de plaats van het overlijden be~
vindt, zou gevraagd worden om de lijkrede -in haar
naam te willen uitspreken, en dat haar Secretaris een
brief van rouwbeklag aan de familie zou zenden.
Al de aanwezigen waren verrast en getroffen door het
bijna schielijk heengaan van den man, dien velen, nog
pas eenige dagen te voren, in goede gezondheid en in
zijn gewone goede luim gezien hadden.
Ook op mij maakte de tijding een diepen indruk, want
ik ken hem sedert bijna vijftig jaar. Hij was onderboek
bewaarder aan de Universiteits-bibliotheek te Luik van
October 1875 tot November 1882. Ik was student op de

Normaalschool voor Humaniora te Luik van October
1874 tot Augustus 1878, en van October 1878 tot O'ctober 1883 leeraar aan het Luiksche Atheneum. Doch
de eigenlijke persoonlijke kennismaking is eerst te Gent
ontstaan waar ik in October 1883 overkwam terwijl hij
er reeds een jaar gevestigd was.
De voornaamste band was onze Vlaamschgezindheid,
beiden even diep en even ruim was en dan
een gevoel van welwillende verdraagzaamheid en van
die bij ons

eerbied voor een anders persoonlijkheid, die allen omgang met andersdenkenden gemakkelijk maakt.
Het ware een alledaagsche lofspraak,indien ik zei
dat hij steeds onwrikbaar stond op zijn katholieke en
Vlaamschgezinde grondbeginselen. Maar dat kan ik
bevestigen : zelden heb ik iemand gekend die zoo zeer
doordrongen was van de wet van de rechtvaardigheid:
t Wat gij niet wilt dat een ander aan U deed, doe dat
een ander ook niet » ( Tobias, YV, 16) . c Alle dingen
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die gij wilt dat U de menschen zouden doen, doet gij
hun ook alzoo a (Matth. VII, 12 -- Lukas, VI, 31).
Beide wetten waren de richtsnoeren van al zijn doen
en laten . Toen in 1891 de beurt aan Prof. A. Motte
kwam om tot Rechter benoemd te worden, ging de roep
in Gent dat A. De Ceuleneer de voorkeur zou krijgen,
omdat de toenmalige minister zeker niet een liberaal zou
voorstellen als hij een catholiek kon nemen. Prof. P.
Thomas kwam De Ceuleneer daarover spreken; De
Ceuleneer antwoordde hem : « Volgens het gewoonterecht komt die waardigheid aan Motte toe; ik zal niet
alleen niets tegen hem doen, maar alles doen wat ik
kan opdat het gewoonterecht in zijn persoon zou geeerbiedigd worden. » Negen jaar later, in 1903, toen de
beurt voor het rectoraat weerom aan onze Faculteit
kwam, en ditmaal aan Thomas zelf, ging nog eens dezelfde roep en iedereen was, evenals de eerste maal,
van de mogelijkheid overtuigd. Maar De Ceuleneer liep
zelf bij Thomas aan, om hem dezelfde verklaring als
negen jaar te voren te herhalen.
Nog andere dergelijke feiten zou ik kunnen aanhalen.
Velen in alle kringen hebben hem hun benoeming of

een bevordering te danken, omdat hij hun bekwaamheid
of hun verworven recht erkende.
Geboren te Dendermonde den 22 Februari 1849, heeft
hij zijn Latijnsche klassen gedaan op de colleges der
P. P. jezuieten te Antwerpen en te Turnhout en zijn
hoogere studiën te Leuven van 1867 tot 1874, daarbij
nog een jaar nemende om lessen te volgen te Parijs, te
Straatsburg, te Berlijn en te Leipzig.
Hij heeft te Gent onderwezen van 16 November 1882
tot 17 Februari 1912, dag waarop hij emeritus verklaard
werd.Zijn vakken waren : de Romeinsche oudheden,
de staatkundige geschiedenis van Rome, practische oef eningen over de geschiedenis der Oudheid, geschiedenis der Schoone Kunsten, aardrijkskunde en geschiedenis der aardrijkskunde. Hij is ook de stichter en inrichter van het Gentsch Universitair Museum voor Kunst
en Oudheidkunde, dat de kiem is van ons tegenwoordig
Instituut voor Kunst en Oudheidkunde. Hij heeft verschillende leerlingen gevormd, die een eervolle plaats
ingenomen hebben in de wetenschap, o. a. Fr. Cumont,
wiens naam in de klassieke godsdienstgeschiedenis en
oudheidkunde wereldkundig is. Hij was lid, sedert 1892,
van de Koninklijke Vlaamsche Academie en van verschillende buitenlandsche geleerde genootschappen.
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Hij is lid geweest van den Verbeteringsraad van het
Hooger Onderwijs voor het tijdvak 1899-1902 en van
den Verbeteringsraad van het Middelbaar Onderwijs
sedert 1902 gedurende bijna dertig jaar. In die hoeda-nigheid heeft hij in talrijke examen-commissies als voorzitter gezeteld. Hij was ook lid van de Commissie van
Monumenten van het Rijk en van de provincie OostVlaanderen, alsook van de Commissie van het Oudheid-

kundig Museum van Gent. Hij heeft van .1896 tot 1908
in den Gentschen Gemeenteraad gezeteld, nam er aan
talrijke besprekingen deel, maar werkte vooral in de
commissie-zittingen en bij enkwesten. Zijn toenemende
doofheid bracht er hem toe om bij de verkiezingen van
aan1908 geen nieuw mandaat van gemeenteraadslid
vaarden. Zij was ook de oorzaak dat hij hoe pijnlijk
het hem viel, 7 1/2 jaar voor zijn tijd zijn emeritaat
aanvroeg. Daarom ook bleef hij uit de meeste vergade~
ringen en bijeenkomsten weg. Maar als hij iets te zeggen had of als er te stemmen viel, dan dreef hem zijn
plichtbesef en hij verscheen op de zitting. Anders vond
hij opwekking en verkwikking in den schoot van zijn
gezin en in de studie.
De lijst van zijn talrijke werken en studiën op velerlei
gebied (Oude geschiedenis, Vaderlandsche geschiede
nis, Oudheidkunde, Schoone Kunsten, Aardrijkskunde,
Onderwijs, Vlaamsche Beweging, Politieke opstellen,
Gelegenheidsredevoeringen) is te vinden in het Liber
memorialie van de Gentsche Universiteit (Gent, Vanderpoorten, I, 1913) , in de Jaarboeken en Versdagen en
Mededeelingen van de Kon. Vl. Academie, in de rector
rale jaarverslagen van Gent. Alle hebben een ernstigen
invloed uitgeoefend op het gebied waartoe ze behooren.
Daarbij zouden nog dienen gevoegd te worden de talrijke brieven die hij tot allerlei personen, ook tot de
hoogstgeplaatste, schreef om ze aan te sporen tot een
plichtsvervulling of te laken over een tekortkoming.
Want dat was een eigenaardigheid van hem, dat hij,
voor alles belangstelling gevoelende, over alles, ook on~
gevraagd, met zijn oordeel gereed was. Die eigenaardigheid kwam zeker uit zijn st :dententijd. Want om
zijn specialiteit te kunnen doorgronden zonder aan zijn
algemeene ontwikkeling te schaden, heeft hij zeven jaar
willen studeeren in een faculteit waar men doorgaans
na vier jaar afgestudeerd is. Zoo werd hij gaandeweg
voor de jongeren een soort van patriarch die hun op
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vaderlijken toon toesprak en hun tot gids wilde verstrekken. Die gewoonte heeft hij nooit heelemaal kun~
nen afleggen; maar de vormen die hij in acht nam, redden den schijn. Gedurende de bezetting was zijn houding tegenover den bezettenden vijand steeds waardig
en moedig. Day belette niet dat hij, gelijk nog ander
vooraanstaande trouwe Vlamingen, aan velen verdacht
voorkwam, omdat hij Vlaming was, gelijk zijn Academie
omdat ze de Vlaamsche was. Sommigen zelfs met wie
hij door geregelde bezoeken en tegenbezoeken in nauwe betrekking stond, lieten hem voortaan links liggen.
Daarop zinspeelde hij aleens met een zweempje van
ironie, maar nooit met bitterheid.
De Ceuleneer heeft als geleerde, als hoogleeraar, als
strijdend catholiek Vlaamschgezinde, aan de wetenschap, aan het hooger onderwijs, aan zijn land en volk
groote diensten bewezen. Als mensch staat hij op een
voetstuk in de toegenegen achting van al degenen die
hem gekend hebben en het Hamlet zullen nazeggen
« He was a man ».
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Christene Democratie
door M. E. BELPAIRE.
In aansluiting met Pater Colsens jongstverschenen artikel zou
ik een en ander willen mededeelen uit een zoo even ontvangen
brochuur : Monseigneur Pottier : Hommage de ses amis líégeois.
't Is het voordeel van een lang leven dat men den vooruitgang
van zekere gedachten kan volgen. Zoo is er onder ander in be.
doeld werk, een bijdrage van den tegenwoordigen Minister van
den Arbeid, M. Paul Tschof f en, die treffend is. De la Doctrine
à la Loi, heeft hij ze betiteld en hij toont erin aan hoe heel
onze sociale wetgeving gesproten is uit' de leering kan den
volksgezinden Luikschen priester.
( Toutes ces réformes (1) étaient implicitement contenues dans
1'article 8 de la partie sociale du programme démocratique chré.
tien : 11- réclamait la création d'un Ministère du Travail — moins
de deux ans après, le 25 mai 1895, était constitué le Ministère de
l'Industrie et du Travail qui allait par le développement logique
de son activité, orienter notre législation dans la voie indiquée
par l'abbé Pottier ».
Verbazend is het hoe al de punten door den socialen hervormer
aangestipt, al de misbruiken door hem aangeklaagd, in eene wet
tot uiting kwamen of door eene wet werden verboden. Tro-ostelijk
is het te denken dat de werking van den geest zoo vruchtbaar
kan zijn. Maar daar komt bij dat die geest verwarmd werd door
een echt priesterhart dat vurig klopte voor het welzijn van den
evenmensch.
Roerend is het die bladzijden te lezen, door bewonderaars en
vrienden gewijd aan de nagedachtenis van een groot man ; want
er straalt eene groote liefde uit die bewondering.
Eene korte : a Notice biographique » opent den bundel, en daaruit rijst het bekoorlijk beeld van een echten priester Gods, vol
geestesgaven, vol krachtige oorspronkelijkheid. Vooral op zijne
volksgezindheid wordt gedrukt. Zelf was de priester uit het
volk, meen ik, te Spa, geboren en onder het volk opgegroeid.
« Le gout de l'action, de l'organisation, de l'attachement aux
petits et aux faibles avait été réveillé chez lui, ataviques instincts,
très naturels, car ses parents, dans un petit monde de rouliers, de
varlets, d'ouvriers agricoles, de garçons meuniers, avaient toujours
fait montre de compréhension, de sympathie de bonhomie et de
fraternité envers ces honnêtes et vaillants travailleurs >.
Eene andere bijdrage toont ons den volkslievenden priester,
sprekend de taal van 't volk.
« I1 ne le faisait pas seulement par désir d'étre mieux compris,
mais parce que... Pottier avait appris dès le berceau a parler et
á aimer votre . vieil idiome ancestral (het Waalsch) et ii conserva
cet amour jusqu'à la mort. »
Liefde voor 't volk, liefde voor zijne taal, de twee zijn onafscheidbaar.
In eene hulde aan Mgr. Pottier kon het beeld van den grooten
Kurth niet uitblijven. 't Is de dankbare leerling van den geschied(1 ) Assurances, garanties, suppression du travail des enfants, etc.

82
schrijver, M. Karl Hanquet, die de twee namen samenbrengt:
Pottier ct Kurth.

Eene dankbare taak want de priester en de leek waren met
Bene gelijke liefde bezield, voor het bevoorrecht deel van Christus' kudde dat het volk heet : «z Parlant de sa vieille école
d'Arlon, oji se mélaient petits bourgeois et fils d'ouvriers, (Kurth)
écrit : (1) « C'est lá que je suis devenu ce que je suis, démocrate
jusqu'aux moelles... C'est l'école publique qui m'a trempé pour
la vie ; s'il est une chose dont je bénis le bon Dieu, c'est d'avoir
eu des l'enfance mon coude contre le coude de l'enfant pauvre,
et mon coeur contre le sien ».
Die democratie was echter maar eene gevoelsdemocratie. De
theorie kreeg Kurth door zijn vriend Pottier en hij, de groote
historicus, de geniale tijdendoorvorscher, kwam ter school bij den
veel minder beroemden priester : ( Je dofs a 1'age de quarante-cinq
ans, me remettre à l'école », schrijft Kurth weer op zijn dagboek,
« et apprendre des choses dont en ne se préoccupait pas de mon
temps ».
Pottier was toen professor in 't Seminarie van Luik, daar ge-roepen door den anderen volksvriend, Mgr. Doutreloux, en aan
thomistische bronnen, toetste hij zijn ingeboren neiging tot de democratie. Door zijn leering was ontstaan wat men noemde
« l'école de Liége ». Dat de gloedvolle Kurth met zijn gezag en
zijn eruditie, met zijn zinderend woord, dezelfde gedachten
aankleefde, zette natuurlijk de nieuwe richting veel luister bij.
Karl Hanquet deelt het prachtig stuk mede waarin de leek
de leering van den priester-professor bijtreedt, een brief van 18
Januari 1893. 1-let raam dezer studie laat mij niet toe het over te
schrijven, maar alle werkers op sociaal gebied zouden die oorkonde der beweging moeten van buiten kennen.
Tot slot der bladzijde over « Kurth et Pottier » geeft de hedendagsche Luiksche professor het tafereel door Kurth geborsteld van Pottier's bezoek aan den stervenden Schaepman, te
Rome. Zoo worden de beelden der drie voornaamste democraten. Schaepman, Kurth en Pottier te samen gebracht onder de
schaduw van den grooten Paus, Leo XIII :
« C'est á Rome, dans le demi-jour d'une chambre mortuaire.
4 Deux prétres sont là en téte à téte, 1'un néerlandais, l'autre
belge, tous deux amenés a leur ïnsu, au tombeau des apótres, l'un
pour y mourir, l'autre pour y continuer un apostolat glorieux commencé ailleurs.
Entre les deux interlocuteurs, la Mort invisible, attend la fin
de 1'entretien ».
Met Schaepman komen wij in het nederlandsch terug, en vind
ik aanleiding om zekere gedachten te ontwikkelen die mij voor
den geest kwamen bij 't lezen van dit herdenkingsbundel.
En vooreerst dat België wezenlijk één land is, aaneengegroeid
in den langen loop der tijden en door hechte banden in zijne dee~
len, Vlaamsch en Waalsch, verbonden. Mannen, zooals Kurth en
Pottier, zijn evengoed thuis in onze Vlaamsche democratie als
een Rutten of een Verhaegen, die overigens uit hen gesproten
zijn. De kleine modaliteiten van Pottier's waalschspreken, van
wijn sterke waalsche oorspronkelijkheid zullen nooit een Vlaming
tegen de borst stooten, wel integendeel. En bij mannen als Pot1) Dans ses notes inédites.

tier en Kurth zou de Vlaamsche beweging voor algeheele gerechtigheid, ook op de warmste sympathie mogen .. gerekend hebben.
Zooals zij werkten, niet voor klassenstrijd, maar voor verzoening
door rechtvaardigheid en liefde, zoo is de oplossing van onze
moeilijkheden ook te zoeken in toenadering en eendracht.
Een tweede punt trof me bij die lezing : Minister Tschoffen
toont aan hoe al die , hervormingen die voor utopies uitgescholden
werden, nu doodgewoon schijnen en door iedereen worden aange
nomen. Zoo, binnen enkele jaren, zal het ongeloofbaar voorkomen
dat zoo veel strijd noodig was om den Vlamingen hun eenvoudig
recht - te laten geworden. Verbaasd zullen onze nazaten staan dat
de Gentsche hoogeschool niet van oudsher Vlaamsch was.
Vertrouwen wij op den tijd, op de kracht der gedachte, op de
onoverwinbare gerechtigheid.
Die woorden schrijf ik op eene voor ons Vlamingen, roerende
verjaring : die van Gezelles dood. Hadden de Walen hun Pottier, den wetgever van het recht des volks, in onzen Gezelle hadden wij ook een vangen volksvriend, iemand die zijn volk diep
geloovig wilde zien en daarom innig vlaamsch. Zijn westvlaamschen aard getrouw, leefde hij afgezonderd en stil, verwijderd
van den rumoerigen strijd, maar daardoor won zijne werking misschien in diepte wat zij in luidruchtigheid verloor. Hoe verder ik
in 't leven vorder, hoe klaarder wordt het mij dat onzichtbare
factors de machtigste zijn. Zoo vertrouw ik dat de dooden onze
grootste weldoeners en werkers blijven.
27.October 1924.

Overzicht van Tijdschriften.
DE GIDS begint zijn jaargang met de bespreking in extenso
van een boek dat nu den drie-honderdsten verjaardag van zijn
verschijning viert en• dat naast enkele andere historische feiten
zoowat de merkwaardigste gebeurtenis van 't jaar 1625 is geweest.
Dat jaar is nl. verschenen het latijnsche « Huig De Groot over
het recht van oorlog en van vrede, in drie boeken ». Mr. C. van
Vollenhoven is het die zich met zijn meest geestdriftige pen te
dezer gelegenheid aan 't schrijven heeft gezet. Dr. Ch. M. Van
Deventer plaatst vervolgens een « romantisch tooneelspel in 5
bedrijven » getiteld De Gevloekte beker. Romantisch inderdaad.
In Vlaanderen waar men op tooneelgebied reuzensprongen vooruit doet, doet ' dit romantisch genre naar den ouden vorm ook tameli jk oud — wat nog niet erg is -- maar ook verouderd aan.
De verzen door van H. Van Elro aan Magdalena, niet de boetelinge maar de zondares, gewijd, kunnen we niet mooi vinden.
Paulo majora asjeblief. P. N. Van Eyck is niet enthousiast over
het laatste werk « Vormen » van dichter M. Nyhoff. Wat niet
het geval is met Willem Kloos die 't boekje lang en breed be.'
spreektin DE NIEUWE GIDS en getuigt dat het « wezenlijk
onder mijn rustige lezen ervan, van tijd tot tijd een verrassende
revelatie voor mij geweest is ».
We vinden hier overigens onbeduidende verzen waaronder de
onophoudelijke Binnengedachten en de herinneringen uit de verliefde jaren van Helène Swarth ; de dichteres vindt dat:
« En de avondschaduw lengt en weldra slaat
mij bleekti dood zijn blanken sluier om >.
Fritz Francken ontmoeten we met een uitgebreide novelle
Glijdt de Gletscher in de diepte », heelemaal zijn genre van
den Iaatsten tijd.
Pol de Klont plaatst verzen in Groot-Nederland over krekelkirren, over zijn pyrus.'boom en over : de schoonheid zegepraalt.
Het eerste is naar ouden trant een stemmingvol gedicht. Verder
het vervolg van Frans Coenens' reeds vermelde studie over
Strindberg. Na bespreking der eenakters en tooneelwerken uit de

middenperiode een ontleding van Strindberg's techniek en vorm.

Hier verschijnt ook Dole Wapper van Fabricius junior, een stuk

dat we enkel kenden door de creatie in den Antwerpschen K. N.
Schouwburg. Waarnaast nog te vermelden twee novellen, de eer-

ste « De loutere bloem » een zeer suggestief verhaal door K.
Wasch.
DE STEM die dit nieuwe jaar begint met een enquête over
het filmvraagstuk, laat daarop volgen het eerste bedrijf van « De
man zonder lijf ». Wat reeds een eerste practisch antwoord Is op
de enquête. Teirlincks' streven is het immers kinematographise
elementen in te voeren in de nieuwe tooneelkunst. Wij volgen dit
stuk met de meeste aandacht want uitzonderlijk werk is dit zeker.
Weinig genietbaar lijkt de ballade van 1. Slauerhoff, maar belangrijk zijn dan weer de studies van Fr. Meyers over < Twee
generaties, een poging tot psychologische verklaring » en van J.
Tielrooy « Over P. H. Van Moerkerken ». Deze P. H. Van Moerkerken zit nog steeds te houden met de rationalistische negatie
dat jezus nooit bestaan heeft en J. Tielrooy a weet niet goed wat

ervan te denken >, al heeft de wetenschap nu sinds meer dan 30
jaren met die kwestie afgerekend. De « poging tot onderschei-

ding » tusschen tooneelspeler en kunstenaar is Willem Rosta niet
zeer duidelijk uitgevallen.
Ook in de BEIAARD valt deze maand heel wat belangrijks op
te merken. Vooreerst de zeer degelijke, objectieve en bezadigde
kritiek van Pater Molkenboer op Verwey's Dantevertaling. In
résutné : Verwey heeft een schitterende taalproeve geleverd, heeft
doorgaans schitterend vertaald. De gebreken dienen toegeschreven,
deels aan het haast onvertaalbare werk, deels aan de cerebraliteit
en zelf ingenomendheid van Verwey. Hierop volgt een soort bekeeringsverhaal door Juda ' Uit het leven van een Jood ». Zeer
merkwaardig. En daarna bespreekt VaIckenier Kips de doctorale
thesis van A. B. C. Triebels ». De staatsidee van Leo XIII. En
Dr. G. Brom, die steeds de katholieke apostel blijft, bestudeert
Katholiek 1ankrijk.
Over letterkundig leven in Zuid-Afrika krijgen we bericht door
BOEKENSCHOUW waarin Lidwina Diepenbroeck twee werken
bespreekt van den Zuid-Afrikaander Jochem van Bruggen. Zij doet
dit met meer geestdrift dan talent en om volledig over Joelieni
van Bruggen ingelicht te zijn zullen we op andere essays moeten
wachten. En de geniale man die Sylvain de Rouck heet gaat Felix
Timmermans te lijf om hem in Holland te... leeren kennen... Na
Streuvels, Claes, weerom een slachtoffer te meer.
Dan hebben wij nog liever te doen met het Tilburgsch TIJDSCHRIFT VOOR R. K. OUDERS EN OPVOEDERS dat ons
dan toch al eens een boeiend novelletje brengt van Annie Hulsmans. En als de r W ïïcteur zoo vriendelijk wilde zijn telkens voor
een inhoudstafel te zorgen dan zouden wij die en andere bijdragen
gemakkelijker terugvinden tusschen al de advertentiepagina's.
In DE BIBLIOTHEEKGIDS een korte studie over den Ijs-

landschen schrijver, Sigurdur Nordal.
TOONEELGIDS verschijnt op meer bladzijden deze maand en
kijkt het. komend jaar met schoone hoop in, want:
( 1) Spijts een honderd-vijftig-procentverhooging van de abonnementsprijs steeg 't aantal onzer inschrijvers met vijftig procent.
2) Ethies en estheties zijn we er op vooruitgegaan. En dat
weten we door tal van waardeeringsblijken.
3) Onze gids is, dank zij z'n trouwe degelike medewerkers, in
Vlaanderen de katolieke toneelbaak geworden. Leen gerust een
retrospektieve kijk op wat in 't jaar 1924 door katoliek Vlaanderen in zake toneel werd verwezenlikt, en meteen krijgt ge een
klaar oordeel over de kracht die van een sterk tijdschrift als
het onze in de massa uitgaat ».
Een droog-resumeerend artikel van E. P. Boelaert over Lucretia
van Merken. Aan de a leestafel » is het dan weer zeer genoegelijk
aan te zitten waar Godelaine en De Ronde leder twee werken
over tooneel bespreken. Bijgehouden en pittig zijn al de versla..
gen over jongste merkwaardige opvoeringen. Practische wenken
over het optreden, welke in liefhebberskringen ter lezing dienden
gegeven, bezorgt Arm. Van Veerdeghem.
VLAAMSCHE ARBEID. -- Jozef Muls breekt een lans voor
de herinrichting van de vereeniging van Vlaamsche Letterkundi -gcn die op Zondag 28 Januari vergaderde te Brussel. Hij bepleit
de aanvaarding van een volgende opvatting :
' De letterkundige in de ruimst mogelijke beteekenis van het
woord is het denkend bestanddeel, het intellect van een volk, zijn
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stuwende kracht naar grooter en ruimer ontwikkeling op alle gé»
bied. Niet alleen de dichter, de romancier, de novellist, de dramaturg, de essayist, maar al wie gezegend met de gave van het
woord, in schoonen vorm, gedachten uitdrukt, beschouwingen meedeelt, over welk onderwerp ook, door middel van het boek, het
tijdschrift of het "dagblad moeten letterkundigen genoemd worden.
De staatsman, de legeraanvoerder, de mathematicus, de wijsgeer
kunnen het worden. De schrifturen van Xenophon, Julius Caesar
of Napoleon behooren tot de letterkunde, zoowel als de pleidooien
van Demosthenes of Cicero ; Plato is een dichter evenals Dante,
Shakespeare of Vondel ; Henri Poincaré, Bergson, Jacques Manitain hebben hunne plaats in de Fransche literatuur naast Romain
Rolland, Paul Claudel of Jean Cocteau.
In een vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen moet er naast
een Buysse, een Van de Woestyne, een Vermeulen ook - plaats
zijn voor een Lodewijk de Raet, een Dr. Schamelhout, een Pater Callewaert of een Prof. Daels omdat zij denkende harten ' zijn
die in de Nederlandsche taal iets mede te deelen hebben aan
het Vlaamsche Volk. Al deze die door het gedrukte boek licht?
brengen in het duistere Vlaanderen zijn letterkundigen te noemen
en in den huidigen stand der Vlaamsche beschaving hebben wij
meer aan een denker die zijn bezieling uitspreekt dan aan een
dichter of een novellist, want deze toch hebben maar waarde naar
mate der gedachte die hun boeken deed ontstaan ». i
Wie er echter anders over denkt mag vrij in Vl. A. zijn meening laten gelden. Een gedocumenteerd in memoriam wordt gewijd aan den in December 11. overleden prozaschrijver Gustaaf
Vermeersch.
G. W.
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VARIA
Door de ongesteldheid van onzen redactiesecretaris zijn in de
J anuariaflevering een aantal fouten onverbeterd gebleven. De
meeste daarvan zal de bereidwillige lezer zelf, bij de lezing, hebben verbeterd.
KAREL VAN DE WOESTIJNE OVER AUG. VAN CAUWELAERT'S LIEDEREN VOOR MARIA. - In de N. Rott.
Courant van 10 Januari 11. schreef Karel van de Woestijne naar
aanleiding van dezen pas verschenen bundel o.m. Geen boek
heeft mij in den laatsten tijd dieper ontroerd en meer zuivere,
ik ging schrijven heilige vreugde gegeven dan dit dunne bundeltje verzen-van-vroomheid.
Niet dat ik erbij de opwinding zou hebben gekend om de ontdekking van of zelfs maar de hoop op het nieuwe geluid van
een nieuwen tijd. Dit boekje blijft al de te g enwoordige, ook
Roomsçh-Katholieke pogingen, die weleens opzettelijk aandoen,
gaarne uitbundig zijn en daarom niet minder boeien, tot het
scheppen van de poezie die klinke als de juiste uitdrukking van
deze doorwoelde wereld, afzijdig. Ik geloof dat men een zekeren
leeftijd moet hebben bereikt om er de schoonheid van te kunnen
smaken. Ik ben overtuigd dat men de gewoonte moet hebben van
een zekere geestesatmospheer, die sommigen lucht-ijl zal schijnen,
om het geheel te dcorvoelen. Het is billijk aandacht te schenken
aan technische vernieuwing, daar zij dikwijls het teeken is van
eene nog niet ontbolsterde vernieuwing van den poetischen inhoud; wie echter alleen oor heeft voor deze technische veruieu
wing - en deze uitdrukking moet men waarlijk niet al te eng
opnemen, - zal deze Liederen voor Maria met onverschilligheid,
en, wie weet, met misprijzen voorbij loopen. Wie als vele jongere
dichters de eigen ingetogen aandoening prijs geven voor een rul
mere, zij het naar alle winden uitgegooide aanvoeling der wereld,
zal voor Aug. Vart Cauwelaert en zijn jongste bundeltje zeer
waarschijnlijk de schouders ophalen. Maar wie reeds gevorderd
in jaren, de waarde kent van het persoonlijke lijden zal dit boekje
beschouwen als een duur bezit zwaar dat het is aan menschelijk
held.
Verzen van vroomheid. En men moet al heel diep naar het
verleden terugkeeren, om er verzen te vinden, waarvan de Innige
klank aan dezen klank herinnert. Ook waar hij aan de fijne gevoeligheid en zoo verrassend-jonge schoonheid van den innigen
Justus de Harduyn doet denken, staat Aug. Van Cauwelaert met
zijn jongste dichtwerk in onze oogen erboven. doordat het zooveel
dieper doorleden is, doordat het is ontstaan uit een gekrenkt leven,
uit een gemartelde menschelijkheid, zooals een geestelijke als
Haduyn ze niet uit eigen ervaring kennen kon.
Dit boekje dat alle rhetorikale zwachtels heeft afgerukt om eene
pijnlijke naaktheid te toonen, is voor het grootste deel autobiographisch, buiten alle symboliseering om, en zelfs waar het eenvoudig te verhalen bedoelt; het leven der Heilige Maagd is
in dat van den dichter betrokken zooals dat in geene eeuwen gebeurd is. Het is een bijzonder smartelijke episode die gaat van
lichamelijke smart tot zielesmart.
-
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werd in intiemen kring het zilveren bruiloftsfeest van het echtpaar
Kloos herdacht en deze herdenking werd gevolgd door een -har-telijke huldiging van de vrouw des dichters, de romanschrijfster
en toegewijde steun van haar man.
ERNEST ROCHAZKA OVERLEDEN. -- De Tsjechische
dichter Ernest Rochazka is op 55-jarigen leeftijd overleden te
Praag.
Twintig jaar geleden heeft Rochazka de Kleine Johannes van
Frederik van Eeden in het Tsjechisch vertaald.
Ter gelegenheid van den honderdsten verjaardag van den dichter Moritz Jokai, werden te Boedapest een reeks van literaire
feesten gegeven.
Onlangs is volgens de N. Eeuw te Buenos-'Aires de secretaris en
tolk van Rabindranath Tagore, Yiba Ybao, katholiek geworden.
Hij was met den Indischen dichter en wijsgeer., op -reis door ZuidAmerika.

***

In het Octobernummer van de Revue d'histoire ecclésiastique
staat, onderteelcend H. N. (elis), een bevreemdend verslag over
een artikel van P. Van Mierlo in het Leidsche tijdschrift van
1919, waarin deze tegen een nieuwe poging van Dr. Knuttel om
de schrijfster Hadewijch met de uit Pomerius bekende ketterin
Blommardinne te vereenzelvigen, was opgetreden. H. N. beweert,
dat geheel de arbeid van P. van Mierlo opnieuw moet gedaan,
omdat die alleen zou steunen op het getuigenis van Pomerius, dat,
om redenen die H. N. daar niet hoeft aan te geven, van geen
waarde zou zijn.
Maar P. van Mierlo heeft in een heele reeks studiën in ons
tijdschrift sedert 1920 bewezen, door de ontleding van de werken
van Hadewijch Zelf, dat deze nog voor de tweede helft der 13e
eeuw moet hebben geleefd, zoodat ze nooit de Blommardinne uit
de 14e eeuw kan zijn. Waarom zondert de heer H. N. dit Bene
artikel uit van al het overige werk?
Zelfs in het besproken artikel steunt P. van Mierlo niet uitsluitend op Pcmerius. Wel toont hij aan, dat er hoegenaamd geen
reden bestaat om het getuigenis van Pomerius in twijfel te trekken,
dat een ketterin Blommardinne wel degelijk bestaan heeft en dat
men alleen ter wille van een thesis Pomerius gezag zou willen
betwisten ; dat hij daarom wel het recht blijft behouden om op
Pomerius zijn bewijsvoering te steunen ; maar daarnaast toont hij
ook nog verder aan, dat zelfs indien Pomerius gelogen had, hij
niemand ooit bewezen heeft, dat de Blommardinne nog niet met
Hadewijch kon vereenzelvigd worden.
De grond van heel dit verslag van H. N. is dat die heer sedert
1910 een studie belooft over une prétendue hérésiarque du 14me
siëcle, la bienheureuse Helwige Blommaerts. Misschien zal die
studie binnen kort toch nog eindelijk verschijnen en heeft hij
eerst behoefte gevoeld om er op te wijzen dat ze nog een reden
van bestaan heeft.
Wij hebben P. van Mierlo verzocht hier nog eens . uiteen te
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aantoonen, dat dit voorafgaande onderzoek hoegenaamd niet noodig is en ook steeds zeer subjectief zou afloopen ; dat uit het feit
alleen dat Pomerius de Blommardinne in de kringen van zijn orde
heeft kunnen voorstellen als een ketterin, volgt dat Blommardinne
onmogelijk Hadewijch kan zijn, die in diezelfde kringen, vóór en
na Pomerius, is beschouwd geworden en gebleven als een heilige.
DIRK COSTER OVER CUPPENS' BRIEVEN. — Naar aanleiding van Mej. Belpaire's publicatie van Cuppens brieven in
Dietsche Warande en Belfort, schrijft Dirk Coster in De Stem
o.m. « Het is of we weder Gezelle iets beter begrijpen door deze
brieven, zijn Franciskaansche kinderlijkheid, die bij hem tot
hoogste schoonheid werd. Om zich heen heeft hij ongetelde anderen, die zijn als hij, alleen maar kleiner en fragmentarischer,
en wier wezen hij vertolkt ; voor wien hij spreekt, uit wier collectieve kracht hij als 't ware zingen kan. En wat in deze brie.ven treft, het is de voor onze 19e eeuw ongelooflijke, vrome,
opgetogen kinderlijkheid van ziel, die zich schuilhoudt wanneer
deze priester over de meer geleerde dingen des levens spreekt --anderen braaf naspreekt -- maar die losstroomt wanneer hij het
over zijn eigen wezenlijke leven heeft : zijn kerk, zijn bediening,
zijn huis en zijn parochie ».
***

Frankrijk is wel het land der «c prix littéraires » en jaarlijks
worden er ettelijke gegeven. Dat verhoogt ongetwijfeld het literaire leven, maar brengt ook tevens veel gekuip en gekonkel.
Ernest Prévost heeft een boekje geschreven : « Les Prix littéraires : programmes, valeurs, dates, jurys, historiques b, waarin de
nieuwsgierigen alles kunnen vinden wat zij omtrent dit onderwerp
wenschen te weten.
Professor E. G. Browne heeft juist het vierde en laatste deel
voltooid van zijn « Persian Literature ». Het werk komt van de
Cambridge University Press.

Een gewestelijk tooneelcongres werd gehouden in de zaal van
het Noordzee-hotel te Knocke-aan-Zee. E. H. Dumortier sprak
over de geestelijke hernieuwing van het katholiek tooneel, Johan
de Meester Jr over . moderne regie, René Moulaert over moderne
insceneering en verlichting. Waarna opvoering van Marseken van
Nymegen.
Joh. JCERGENSEN liet een nieuw boek verschijnen : Breve fra
Assisi. (Brieven uit Assisi.)
HUET'S BRIEVEN AAN POTGIETER. --- Potgieter heeft
de brieven, die hij van Busken Huet ontvangen had, vermaakt
aan de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Hij maakte de bepaling erbij, dat ze niet voor 1 Januari 1925 openbaar gemaakt
mochten worden.
Naar het Handelsblad van Amsterdam verneemt, zullen deze
brieven in den loop van dit jaar in druk verschijnen.
4

In de boekenproductie van Engeland is 1924 een record-jaar
geweest. Het totaal aantal nieuwe boeken, (herdrukken en eersteuitgaven) , bedroeg 12706, wat 432 stuks meer is dan in 1923 en
327 meer dan in het voor-oorlogsche record-jaar 1913.
GUSTAAF VERMEERSCH is den 10n December, arm en
verlaten te Aalst overleden. Zijn eerste en wellicht Zijn sterkste
boek is : « De Last » ; later volgden « Mannenwetten » en « Het
rollende Leven ».
SIGRID EINDSET. -- In verband met den Nobelprijs voor
literatuur is behalve Ladislaus Reymont genoemd de Noorsche
schrijfster Sigrid Undset.
Sigrid Undset is een bekeerlinge, die door de studie van de
Noorsche geschiedenis en vooral van het middeleeuwsch verleden
tot de Katholieke Kerk gekomen is.
Naar wij in Mgr. Smit's tijdschrift « Uit het Land van StOlav » lezen, is de schrijfster op Allerheiligen in de missie-statie
te Hamar, aan het Michmeer tusschen Christiania en Trondjem,
gedoopt.
Pastoor Gerhard de Geus N. M., vertelt er in een brief het
volgende van :
e' Allerheiligen was een dag van buitengewone, verstrekkende
beteekenis niet alleen voor onze Katholieke statie, maar voor de

Katholieke kerk van heel Scandinavië.
Donderdagavond kwam Fru Sigrid Undset, de beroemde
schrijfster van Noorwegen, ja wellicht de grootste van heel Scandinavië, te Hamar aan, om in gebed en overweging zich voor
te bereiden op de groote gebeurtenis in haar leven, haar opname
in de gammele Moderkirke, de Oude Moederkerk.
De blijde Allerheiligendag brak aan.
Sober, maar smaakvol was de eenvoudige St~Torfinnskapel
door de zusters versierd. Fru Undset, de hoogbegaafde vrouw met
een klinkenden naam in de wereldliteratuur, knielde met nog een
andere dame uit Hamar deemoedig neder om haar geloofsbelijdenis af te leggen : de twee eerste convertieten te Hamar. Eerst
hield Pastor Kjelstrup een treffende toespraak, naar aanleiding
van de woorden uit den Ephesenbrief van den eersten grooten
missionaris, Sint Paulus : « Zoo zijt gij dan niet langer meer
gasten en . vreemdelingen, maar gij zijt medeburgers der heiligen
en Gods volk ». (Eph. II 19) . Met fiere, duidelijke stem las Sigrid
Undset haar geloofsbelijdenis, terwijl ze een brandende kaars in
de hand hield als zinnebeeld van het Heilig Geloof, dat voortaan
haar leven zou verlichten en dat zij, met haar talrijke, invloedrijke relaties, als een lichtende fakkel, ook voor anderen door het
leven zou dragen. Plechtig klonk hierna het < absolvo » van den
priester, later nog eens herhaald in den stoel van boetvaardigheid. Na een rouwmoedige schuldbelijdenis en met een van heerlijke blijdschap trillende stem, werd een jubelzang aangeheven
(' Store Gud, vi lover Dig ». Groote God, wij loven U. (Msb.)
-
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BOEKBESPREKING
Cyriel Buysse. — Tantes. -- Uitg. ' Van Rysselberghe en Rombaut, Gent.
,

Drie knorrige oude jonge juffrouwen zijn de tantes die heerschen over de familie door de vrees te zullen onterven wie 't niet
naar haren zin maakt. Haar opvatting over 't sexueele liefdeleven wordt geopenbaard door haar houding tegenover het met
twee kinderen gezegende huweljik van hun neefje Max. Ze breken
den droom van Adrienne hun nichtje, die verliefd wordt op Ray-mond, een luchtige kerel waartegen de tantes giftig zijn. Adrienne
wordt waanzinnig.
De schrijver moest toch weer een priester hatelijk maken met
de volstrekt-onmogelijke beschrijving van een biecht.
Zijn dramatisch effekt vervolgens vermindert doordat hij
Adrienne's hysterie als een sexueel-pathologische ontdaan van ziels
element voorstelt. De liefde van Adrienne was mooier dan een
louter verlangen des vleesches.
Het heele boek is een bijtende satyre op helaas nog overal te
vinden vroom-doende tantes die liefden en levens breken in den
dienst en 't profijt van den duivel. G. v. M.
Jonkheer Johan Graafland. -- Van Toen en Thans. --- Uitgevers
Beynsberger en Zonen, Heythuyzen.

Schrijver was tijdens den oorlog gemobiliseerd in 't Nederlandsch
veldleger. Hij schildert, musiceert, en heeft dan ook zich gewaagd
aan schrijven. Hier is zijn bundel schetsen en novellen. Hij is,
als doorgaans alle eerstelingen, zeer ongelijk van waarde. Enkel
beschrijvingen, hier en daar een bladzij zijn wat we pejoratief
noemen r literatuur ». De toespraak tot de soldaten b.v. is vrij

ongenietbaar, ook naar den ideëelen inhoud. Jonkheer Graafland
heeft ongetwijfeld talent. Alleen de schets « Schoppenheer » is er
al bewijs genoeg van. G. v . M.
Knut Hamsun. — Kinderen van hun tijd.
Knut Hamsun. -- Hoe het groeide. --- Uitg. V. Laghum Slaterus
en Visser, Arnhem.

Niet enkel eene episode uit een arm menschenleven, maar een
heel menschenleven in , de volle ruimte van zijn tijd en omgeving.
De hemel wordt zoo wijd boven uw hoofd en over de rotsen
waait de sterkende wind van de zee. Zoo schrijft alleen een
kunstenaar die nog leeft en ademt in en wordt gevoed door de
gemeenschap van zijn volk ; een kunstenaar die zijn sap uit de
aarde trekt en de lucht en het licht drinkt als een boom.
Daar is Willatz Holmsen, uit e Kinderen van hun tijd » : koel,
gesloten, deftig en onverzettelijk. Hij is de derde van het geslacht
en de laatste. Want de nood is sterker dan zijn trots ; en de
moderne tijd met zijn jachtende industrie sleurt mede al wie zijn
hand in het raderwerk laat klemmen. Zoo is het heerlijke landgoed van Segelfors, afgebroken en afgevreten en opgeslorpt geworden. Wat helpt het dat de landheer stervend nog den schat
terugvindt van zijn grootvader, den eerste Willatz Holmsen, een
dik en hebzuchtig heereboer, die zelf knecht geweest was. Het

oude landgoed was en bleef verloren en zijn eigen gemoedsleven
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Was verwoest en onvruchtbaar. Hadden zijn vrouw en zijn eigen
koppigheid hem niet gedoemd, ondanks zijn huwelijk, tot een
jonggezellenleven ?
Maar sterker is de figuur van Isaac in : a Hoe het groeide »,
hij de kabouter, de praam in het bosch, den werkduivel met fijn
bruin-rooden baard. Hij was gekomen in het hooge noordsche
land, met alleen wat teerkost en gereedschap op zijn rug. Hij
had gezocht de plaats die van niemand was en nu van hem.
Hier lag werk voor een heel menschenleven en langer nog. Hij
had geen strooizak onder zijn hoofd om op te rusten toen hij
kwam ; en nu : klingeling zeggen de bellen ver boven op de
berghelling ; 't geluid komt nader en nader. De dieren komen
naar huis tegen den avond. Er zijn vijftien koeien en vijf en veertig stuks klein vee — volle zestig dieren ». Hij was de markgraaf
van Sellenraa. En er waren andere ontginners gekomen, de moerassen werden drooggelegd en de wilde gronden herschapen tot
vruchtbare akkers. Ook hier is de industrie gekomen, met machine
en werkvolk. Ze hebben de rots omgewoeld om er koper uit te
delven, maar daar lag de rijkdom en de zegen niet van dit land.
Daar lagen nu de machines te roesten, het werkvolk was verdwenen en het warenhuis was te koop voor wie 't hebben wou.
Maar ginder loopt Isaac over het veld en zaait voor een nieuwen
oogst. ( Neen, hij had niets meer over van het geld voor de
koperrots. En wie had er nog wat van, toen de rots weer verlaten
lag ? Maar 't algemeens veld ligt daar met tien ontginningen en

werkt voor honderden. Groeit hier niets ? Hier groeit alles, menschen, dieren en 't gewas. Isaac zaait. De avondzon schijnt op het
koren, dat in een boog uit zijn hand stuift en als een gouden
regen in de aarde zinkt. Daar komt Scivert (Isaacs zoon) . Hij
moet eggen en walgen, en dan weer eggen. Het woud en de
rotsen staan er naar te kijken. Alles is hier hoogheid en gewel
dige macht, hier is samenhang en doel ».
En naast Isaac staat Inger, zijn vrouw. « Ze was bijna niemand onder de menschen, maar één ». Zoo was Scivert één, en
zoo waren die andere stoere ontginners daar op dat hooge noor
sche land. Zij zijn het kruim der aarde en de aarde zwelt zien.derooge. Dat zijn de mannen en vrouwen naar Hamsun's hart.
Ze zijn ruw en leven haast als dieren in 't bosch ; maar ze zijn
wat ze zijn ; duizendmaal beter dan wat de moderne beschaving
bieden of brengen kan. Zij worden niet stuurloos gedreven door
het leven ; zij hebben houvast en iedere dag brengt zijn zegen
met zijn zorg.
a Hoe het groeide » is een boek voor volwassenen ; maar een
werk van grootsche conceptie en kracht.
V.
-R

M. E. Belpaire. — Na vijftig jaar. 1 Proza, II Poëzie. -- Tweede
druk. — N. V. < Het Vlaamsche Land s en « Centrale Boekhandel Neerlandia », Antwerpen, '24.
Hoe kwam me, bij 't lezen --- in de inleiding tot zjin jongst -verschenen kritische opstellen : « Portraits d'Hommes > (1 ) --van dit fijne dingetje : « Tous les doigts sont tachés d'encre, et
mème la plupart de ces petits doigts roses que l'on n'osera bientót
plus porter aux lèvres », weer te binnen, die andere passus, ook
van Henry Bordeaux, -- schrijft ook hij niet veel, misschien zelfs

(1) Plon, Parijs, '24. Twee deelen.

93 -al te veel ? --- waarin hij jammert over de aanwet mieid. in 't litterair koor, van àl te talrijke <: joueuses de flf te », --- vrouwen
die, waar ze moesten Beatrice's heeten, feitelijk niets meer beoogen te zijn dan, met zoet fluit-geluid, lokkende sirenen...
Van niet zoo heel veel vrouwen kan in waarheid getuigd, dat
ze dus leiden tot waar ons de schoonheid verschijnt:
In forma (dunque) di candicia rosa (2) . Van geen enkele nochtans, zoo stellig als van j uf frcuw Maria-Elisa Belpaire.
Den vijf-en-twintigjarigen groei en bloei van de K Dietsche Warande en Belfort » vieren, --- is meteen dankbaar gedenken cie vele
redenen, waarom haar naam zal blijven voortleven in de geschiedenis der Vlaamsche litteratuur — en dààr niet alleen.
Bleven we hier in gebreke, zou daar niet een zooeven vernomen
stem uit Frankrijk, ons aan dien plicht herinneren ? In haar < Les
Femmes poètes de la Belgique » — een boek, waarvan we nti
echts de zone-zijde willen zien — wijdt Lya Berger een tiental
bladzijden aan de litteraire en sociale werkzaamheid van deze
hoogbegaafde vrouw. Daar heet het:
« Si la poésie n'occupe à proprement parler qu'une place restreinte dans 1'ceuvre de Mademoiselle Belpaire, il faut reconnaltre
qu'elle y joue du moins un róle essentiel en tant qu'émanation
d'une belle áme qui a considéré l'art comme un sacerdoce et fait
de lui le complément, cu mieux encore, l'instrument du Bien.
Une école professionnelle dart appliqué vaut, à tout prendre,
un recueil de sonnets ; et la Vie de Beethoven constitue un hymne à 1'harmonie. Poète, romancière, éducatrice, philanthrope, apótre, Mademoiselle Maria Belpaire a bien mérité des lettres flamandes et de la patrie beige ; à ce double titre, elle a inspiré ici
cette trop courte étude qui revët le caractère d'un hommage. (3) .
Wij, Vlamingen, hebben niet gewacht op die stem uit Frankrijk,
om onze Vlaamsche schrijfster, de hulde te brengen, welke hare
nederigheid steeds beantwoordt met een gratievol afwijzend gebaar en de verzekering, dat zij feitelijk Hoei zoo weinig heeft
gekund en heel wat meer hadde gewiiri...
Het doet ons echter deugd er te kut:Hen op wijzen, dat ook elders de aandacht gaande gemaakt v: ard, op de vele en zoo ver-.
scheiden verdiensten van eene van huize uit hoogstaande Vlaamsche k Ju tig.
Wanneer we thans terugblik'.: n op zoo rijkgevuld een leven,
treft ons allereerst en allermes c de wondere eenheid er van. Va*
niet zoo heel veel levens blijft dit de hoofd-indruk.
Wel kan men bij sommige schrijvers den nadruk leggen op het
eene of andere werk, dat alle overige in de schaduw stelt en aan
een artisten-leven zjin beteekenis en waarde verleent ; maar van
hoe weinigen is het edelste meesterwerk hun... leven zelf!
Bij Juffrouw Belpaire is dit ongetwijfeld het geval. Leven en
werk zijn één, gekenmerkt door het streven, met al de krachten
van hart en geest, naar één doel, klaar ontwaard in 't licht der
bovennatuurlijk -- doorzonde rede!
Die ééne baan — moet er op gesteun, dat het een « via regia >
is ? -- wou ze op, van jongs af...
Kunst en leven één, -- om te stichten allebeide. Wie haar
werk kent, wijs hier al dadelijk alle gedachte aan preekerige
tendenz af. -- Preêken heet daarom nog niet stichten!
(2) Dante, Paradiso, Canto XXXI.
(3) Perrin, Parijs, '25. Blz. 141 en vlg.

Integendeel. Ook hier is alle opzet uit den booze. Niets overi-gens, verraadt zoo duidelijk het gemis aan diep-echte inspiratie,
als de er door-dik-en-dun bijgesleurde zedeles. Schoonheid . spreekt
door en voor zichzelf.
Bij hoevelen hoort men niet telkens weer schrijnen, die schreeuwerige wanklanken in hetgeen ze de... harmonie van hun leven
en werk heeten ! Wie door-en-door-katholiek denkt en voelt -zal vanzelf stichten ! Zijn leven doet het ; hoe zou het zijn kunst
niet ,die er de bloei van is ?
« Hij die zich heeft opgewerkt tot een wetenschappelijke bevoegdheid en tegelijk zijn katholieke levensbeschouwing belijdt en
beleeft, doet door dit feit zelf méér voor zijn geloof dan met het
uitgeven van honderd apologetische vlugschriften over de vereenbaarheid van geloof en wetenschap ». Aldus Dr. De Hovre in
zijn prachtwerk « Paedagogische Wijsbegeerte ».
Niets is zoo waar : -- wat dan gezegd van een katholiek artist,
wiens leven en werken dezelfde wegen-ten-hooge op willen ?
Ook voor de steilste en stugste paden, schrikte deze vrouw niet
terug ; -- leidden ze niet naar de hoogste toppen der levensbeschouwing ?
Daar eerst, wordt men door sterkende lucht aangewaaid ; ondergaat men een echte verjongingskuur ! Daarna kan men weer
gerust en veilig 'naar het dal terug, waar de menschen wonen.
Want, wat men daarboven zocht, was niet de beschouwing-omde-beschouwing, maar als uitzicht op veelzijdige en doortastende
daad.- Daar werd niet besloten tot het zich terugtrekken in den
ivoren toren der eenzelvigheid. Wie de eenzaamheid om haar-zelf
prijst en ze niet vooral opzoekt als bron van zelf-loutering door
zelf-kastijding, komt er al te ras toe, zichzelf te beminnen, meer
dan wie of wat ook, en aldus te verzinken in 't laagste egoisme.
Hoevele namen konden hier ter treurige illustratie gememoreerd !
Wat zij op de hoogte vernomen had — daar spreekt God door
den mond der waarheid heel wat duidelijker dan in 't roezemoezige
dal ! — zou ze beneden aan de menschen verkondigen... De beschouwing werd de kiem der daad. Leven is handelen. In elk van
haar werken, vangt de lezer een echo op, van die wondere stemmen, die ze ginder hoog vernam... We zullen hier, waar we ons
moeten bepalen bij een algemeene en dan nog zeer beknopte ka
rakteristiek, niet overgaan tot het ontleden van elk harer werken.
Wat nood ook, waar deze, in de herinnering van de Vlamingen,
leven als zoovele mijlpalen, die hun den weg naar boven verkortten?
Eenzelfde inspiratie doorzont ze alle. « Christen Ideaal > zoowel
als < De Vier wondere Jaren », « Het Landleven in de Letterkunde » evenals « Constance Teichmann ».
Bezingen ze niet alle de heerlijkheid der katholieke levensbeschouwing?
Zelfs haar < Beethoven » ? Ja, en zeker niet ' het minst. Hoe zal
het Juffrouw Belpaire wee gedaan hebben, te moeten lezen, dat
de geniale Beethoven een ongeloovige zou geweest... Neen toch,
dat kon niet ; daartegen kwam haar geheel wezen, vooral haar
hart — dat altijd redenen heeft, waarvan de rede niets begrijpt,
in verzet. Hoe ging ze er dan op uit, om de waarheid te achterhalen... hoort ge 't niet op iedere bladzijde van dit wondere
boek, hoe haar verrukking zingt, met Beethoven meè, de hoogste
levenshymne, die juicht om Gods alom-gevoelde aanwezigheid
Nos qui vivimus benedicimus Domino!
?...
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Of is het de roeping niet van den kunstenaar, overal in de natuur op 't spoor van Gods doorgang te wijzen...
. Bestaat er edeler taak, — maar ook wat al gaven van geest en
hart — de subtielste en de sterkste — worden hier niet vereischt,
om voor de menschen dien eenen « Baedeker » op te stellen, dien
zoovelen hun leven lang blijken te missen!
Een katholiek artist weet waar hij heen wil, — hij wandelt niet
in de duisternis. Hoe zou hij ook, — kind des lichts, geroepen
om anderen te leiden ! Ware hij blind, wat zou er geworden van
den blinde, dien hij leiden moet ?
Boeken zijn flinke gidsen ; -- ze zijn niet de eenige. Het levend
woord is er een andere. Er zijn er nog en meer. Geen enkel heeft
Juffrouw Belpaire ongebruikt gelaten. Zoo ergens, dan hier, geldt
de spreuk : rust roest. Met hare vele gaven heeft ze gewoekerd!
Haar leuze was steeds : Excelsior ! Hoevelen heeft ze er niet
meégevoerd, achter haar flapperend vaandel ! Ontelbaren zullen
hier, met . de mijne, ook dankbaar hunne herinnering laten meespreken, waar het geldt, bij 't overschouwen van het vijf-en-twintigjarig bestaan van een tijdschrift, waaraan Juffrouw Belpaire
nog steeds voort de ziel is, Haar te gedenken, die hun tot deze
heerlijke « Dietsche Warande », den weg wees ; ze er blij onthaalde en rondleidde, en ten slotte met hen besteeg het Belfort >,
van waar hun verrukte blikken het heerlijkste ideeën-panorama
werd geboden !
En tuinman en beiaardier -- hoe wist ze die steeds te kiezen
bij 't kruimken-uit ! Hoe weelderig ook, die gaarde tot laat in
den herfst vol rozen ! De beschrijving er van — laat ik het niet
verzwijgen — lokt me aan... Waar reeds, de om meer dan een
reden zoo belangwekkende « Van-Nu-en-Straks-beweging » in haar
ontstaan, groei en bloei, geschetst werd, wacht het katholieke litteraire leven uit deze laatste vijf-en-twintig jaar nog steeds op
zijn geschiedschrijver.
Dien vooral zal het duidelijk worden, welke aanzienlijke plaats
Juffrouw Belpaire in de Vlaamsche litteratuur toekomt.
Een leven van bezielden en bezielenden arbeid, uitsluitend op
één doel afgericht : de geestelijke ontwikkeling van het volk ; een
edel hart, verlicht door een rijken geest, in dienst van het hoogste
ideaal ; het schoone woord, als uiting van de innigste overtuiging.
Alle deze elementen der eenig-ware grootheid, bloeien bij Juftrouw Belpaire tot een heerlijke synthesis open!
Haar blijft meteen verzekerd, ook na vijftigmaal vijftig jaar en
langer nog, de bewondering van een dankbaar volk -- bewondering, welke zich — alweer naar 't voorbeeld van Juffrouw Belpaire
zelf -- niet bepalen zal bij woorden alleen, maar zich uitleven in
groei van daden — Kerk en Land ten bate ! J. E.
Aloïs Walgrave. -- Het leven van Guido Gezelle. -- Deel 11.
(Vlaamsche Bibliotheek --- Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. -- Amsterdam, 1924.)
Een biographie kan zijn : samenvattend beeld van sterk synthetizeerende kracht. Zij kan zijn : ^' per ontledend relaas van
werken en daden. In 't eerste geval artistiek op zich zelf. In het
tweede meer documentarisch bedoeld.
Aloïs Walgrave heeft den voorkeur gegeven aan het laatstgenoemde genre voor wat zijn levensschets aangaat van Guido
Gezelle.
Hij is nu voorzeker bij ons de Gezellekenner. Jaren studie heeft
hem dat boek gekost en onverdroten werk met liedevol geduld
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verricht. Ik zal niet beweren dat we nu definitief alles weten
over den « zoetgevooisden » dichter. De crisisperiode o.a. 18721881 lijkt me niet opgeklaard Maar de twee boekdeelen die de
wereldbibliotheek ons schenkt maken een standaardwerk uit, waaraan putten moet al wie over den Meester iets zeggen of schrijven
wil.
Twee zaken loof ik vooral in Walgrrave`s boek. Hij heeft Gezelle als priester uitgebeeld. Niemand had het vóor hem zóo duidelijk gezegd : in Gezelle was de priester méér nog aanwezig dan
de dichter. Of beter zijn priesterschap heeft hem tot dichter gewijd. Zijn poesie was bloei van zijn priesterlijke ziel. In dat opzicht is Walgrave's werk een veel welsprekender antwoord nog
dan de bloemlezing van J. Eeckhout op de katholieke kritiek.
Sommige gedragingen van Guido Gezelle zijn zoo langen tijd
onuitgelegd gebleven. Zijn, -- laat me dat noemen : passief flamingantisme heeft in den eersten strijd onzer beweging den beminnelijken dichter minder sympathiek gemaakt. We leeren beter
hem kennen nu en vermogen hem te beoordeelen naar zijn inner
lijken kant. Juist gelijk in « Gedichtengroei » wist Walgrave hier
ook weer 't karakter vast te knoopen aan de daden. Zooals de
gedichten, zoo ook alle andere werken. Zij mogen niet losgerukt
worden van het temperament. En Gezelle was nu eenmaal geen
« combatieve » natuur. Daar moet rekening mede gehouden worden en Walgrave heeft gelijk nadruk daarop te leggen.
In de uitzonderlijk~overdadige literatuur die we bezitten over
Guido Gezelle neemt Walgrave's studie een allereerste plaats in.
Misschien kan men eraan verwijten chronologische en logische
orde niet genoeg uiteen te houden. Het blijft nochtans onloochenbaar dat we hebben nu : een haast volledig beeld van Gezelle's
leven.
Den man leeren kennen is zijn poezie beter begrijpen. En dat
is wat te zeggen !
K. S.
,

Erich Przywara S. j. --- Het kerkelijk Jaar, vert. door Victor
Leemans.
Ziehier een mooi boekje van den gekenden leider der duitsche
katholieke jeugd. Dr. Van Tichelen schreef er de passende Inleiding voor : <t Niet de kerkzanger zingt in dit boekje... maar
de klokluider mijmert in dit boek. « De rijke verscheidenheid van
gevoelens in het liturgisch kerkelijk jaar wordt hier verklaard en
synthetisch verwerkt. Het kerkelijk jaar is de haast bestendigg
viering van de groote feiten uit Christus' leven tusschendoor de
herdenkingen van gebeurtenissen en personen uit het leven van,
zijne kerk. De Kerk verlangt dat hare geloovigen meeleven met
die weelderige verscheidenheid en dat zij uit de gevoelens dier
bepaalde dagen en vieringen het voedsel voor hun geestelijk leven
putten, dit geestelijk leven tegelijk erdoor verdiepend.
Een boekje dat we iederen , geloovige ernstig aanbevelen.
M. A.
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goestintl
.'
~.~~."." :t
8.OQ
Abonnenten op deze tweede reeks ontvangen deze vier
stukken franco thuis tegen vooruitbetaling van fro 30.00
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Professor E. VLIEBERGH.

AAN PROP. VLIEBERGH
HEILIGER NAGEDMHTENIS.
door L. REYPEWS S. J.
't Beste is weg nu Vliebergh weg is,
't Beste dat èr peinsde in Vlaanderen;
In een leunstoel lamgeslagen
't Mannenlichaam, maar gedragen
Blij en vrij het klare denkhoofd
Waar de ziel was gansch gezeteld!
Lijk _een lichtboei naast de vaargeul
Kortgehouden aan haar ketten,
Maar de lamp rijst hoog in top haar
Boven 't dompelzware dri jf sel
En een baak staat voor de loodsen;
Zoo lag Vliebergh en hij bood z'n
Lichtdienst aan z'n duurbaar Vlaanderen.
Uit is 't nu, en 't is wel donker
In de stroombocht van de tijden
Bij de zandbank aan den vaargeul
Vliebergh, geef ons licht van sterren!
Wees een hemellicht ons zelf nu
Schijn onaneer met zalige oogen.
Toen uw tong nog amper anders
Roerde dan tot draagschaal 's morgens
Van het levend Woord in broodschijn,
In 't ontzettend levend dood-zijn
Van uw offerlichaam, Vliebergh,
Waart gij 't groote licht Iran Leuven!
Zat men niet bij uwen ligstoel
Lijk men zit bij geen katheder,
Eerbiedvol voor 't hooge leven
Dat hier les gaf uit een stameling,
Uit een glimlach, uit een luistren,
Uit dat peinzen van klare oogen?
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Maar het slotwoord als men oprees
Spraakt gij zelf niet, sprak het kruisken
Dat daar aldoor, onaanzienlijk,
Op de voorgeschoven tafel
Had gelegen u in de oogen :
't Kruisken gaf de les bij Vliebergh !
En d'r kwam terwijl men uitging
Diep in 't hart een diepe ontroering
« 't Woont wat beters nog dan wijsheid
Aan de hoogste school te Leuven :
't Woont voor 't land in 't huis der Waaistraat
't W oont een heilig man voor Vlaanderen ! ,
Heilig man van 't vroede Leuven,
Wees de schutsgeest van den Lande,
En met gulpen giet van boven
Licht door 't zwerk waarin zij stonden
Bij uw tomb, met , trouwe standaards,
Kruis en Leeuw, de jonge mannen!
Dat Gods. zon in al de plooien
Van hun hoog ontrolde vaandels
Spele, en de Leeuw het kruisken
Vaster klemure in zijn klauwen
't Kruisken dat gij met uw leven
Tot een erfnis laat aan Vlaanderen.
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Emiel Vliebergh
door Prof. Em. VAN DIEVOET.
De Vrijdag 9 januari 1925 lavas voor het Katholieke
Vlaanderen een dag van rouw. Dien morgen werd door
een grootti schaar vrienden en bewonderaars ten grave
geleid de wijze man van. Leuven, Prof. Emiel Vliebergh.
Sedert jaren lag . hij in zijn zetel, het lichaam beweegloon
uitgestrekt, de geest helder, het gemoed opgeruimd,
steeds vol belangstelling voor alles wat hij in zijn leven
had liefgehad, de Vlaamsche zaak, de sociale landbouw~
vraagstukken, de studentenbeweging. Dat hij ziek was
bemerkten we haast niet meer. Niemand beeldde zich
dan ook in dat zijn einde zoo nakende was. Den Maandag 5 Januari vergaderde als naar gewoonte, in zijn
huis, de Beheerraad van de Volksbank en het Hoofdbestuur van den Belg. Boerenbond. 's Avonds voelde hij
zich onwel. De geneesheer werd bijgeroepen : de toestand was hopeloos. De zieke communiceerde dien dag
voor de tweede maal, en ontving het H. Oliesel. Te een
uur van d=en volgenden morgen, feestdag van Drie Ko~
ningen, telde de Hemel een gelukzalige meer.
Het is geen gemakkelijke taak de figuur van Emiel
Vliebergh naar het leven te schetsen : zoo edel was de
man, zoo rein zijn ziel dat men zich te vergeefs inspant
om. de grootheid van zijn wezen met woorden te be~
naderen. Veel deed hij voor de Alma Mater, voor den
Belg. Boerenbond, voor zijn geliefde studenten en voor
zijn volk. Hij schreef boeken van blijvende waarde. Zijn
grootste meesterwerk echter was zijn eigen leven. Zijn
arbeidzaamheid was ontzaglijk, zijn goedheid, zijn of
fervaardigheid, zijn onbaatzuchtigheid, zijn rechtschapenheid, zijn schranderheid van geest spreekwoordelijk in Vlaanderen. Ten slotte kwam de zware beproeving die de Voorzienigheid hem haast twintig jaren
lang te dragen gaf, hem louteren tot een heilige.
I. VLIEBERGH'S OPLEIDING.
Emiel Vliebergh werd geboren te Zout-Leeuw den
24 Januari 1872. Zijn beide ouders waren Oost-Vla~
mingen. Het grootste gedeelte van zijn jeugd bracht hij
echter door te Ghistel waar zijn vader wachtmeester
was van de gendarmerie; later woonde hij te Eerneghem. waar zijn vader ondertusschen politiekommissaris

w
was benoemd geworden : hij voelde zich West-Vlaming
door en door.
De humaniora studeerde de jonge Vliebergh aan het
Klein Seminarie te Roeselaere, en aan het Bisschoppelijk
College te Veurne. Hier onderging hij op het einde vat
de jaren '80 den weldadigen invloed van een zijner
leeraars, den « bewaker » E. H. Ser. Dequidt, een
scherp zielkundige, en tevens fijn letterkundige. Van
hem wordt mij geschreven dat hij « lang vooraleer men
er zooveel over praatte », zijn studenten persoonlijk
wist aan te pakken, en dat hij Vliebergh leerde « zijn
onstuimig gemoed te bemeesteren » : Dequidt stuurde
zijn leerling geheel in Katholieke en Vlaamsche richting.
Ingenieur Maertens verhaalt hoe de jonge man onder
het groot verlof van 1889 zijn eerste aanspraak waagde
op een studentenvergadering; hoe hij de schuchtere
zich had moeten geweld aandoen om het aan te dur~
ven; hoe hij echter daartoe werd aangemoedigd door
Ser. Dequidt. Dezen opvoeder bleef Emiel Vliebergh
diep dankbaar. « Na vader en U, verklaarde hij aan
zijn zuster zijn moeder was toen reeds bij den Heer
na vader en U is M. Dequidt de mensch van wien
ik meest houd. »
In October 1891 vinden we Emiel Vliebergh te Leu-

ven ingeschreven in het -eerste jaar wijsbegeerte en letteren, voorbereidend tot de Rechten. Reeds als schacht
liet hij zich opmerken door 'zijn optreden in de studiekringen : in Met Tijd en Vlijt houdt hij een voor-

dracht over de Renaissance, die den wonderbaren bloei
van de Christelijke Kunst en Letteren doodde; - een
tweede voordracht over den Staat en de leering van
den H. 'Thomas omtrent den Staat; — in de Conf érence d'histoire, een lezing over den Hertog van Alencon. Hij is lid van het Vlaamsch Rechtsgenootschap.
Student in het tweede jaar wijsbegeerte en letteren
spreekt hij in het Genootschap onder de leiding van
Alberdin gk-Thym ter beoefening van de aloude christelijke beschaving,over de aanteekeningen van Altmeier
over de Hansa, in de Conference d'histoire over de
secte van de flagellanten; in Met Tijd en Vlijt houdt
hij een druk besproken voordracht over « Vlaamsch
op kiesgebied ».
In het jaar van zijn candidatuur in de Rechten treedt
Vliebergh alweer op in den kring van Alberdingk, als
ook inMet Tijd en Vlijt, hier met een voordracht over
de « Soldatenkwestie in Belgenland »,
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In ditzelfde jaar wordt hij licentiaat in de historische
wetenschappen.
In 1894-95 wordt hij door Met Tijd en Vlijt,

aangesteld tot schrijver, en zal dit ambt twee jaar vervullen. Van het Vlaamsch Rechtsgenootschap was hij
opvolgenlijk schrijver en ondervoorzitter. In deze laatste vereeniging werd vooral opgemerkt en druk bespro~
ken een voordracht van den ondervoorzitter over de
bescherming van den minderjarige, en een ontwerp van
wet door hem opgesteld, en dat in verschillende opzich~
ten afweek van het toen bij de Kamer aanhangig wets~
ontwerp omtrent de vervallenverklaring van het ouderlijk gezag.
Vliebergh's belangstelling voor de maatschappelijke
vraagstukken uit zich reeds in de eerste maanden van
zijn studentenleven.
Uit dien tijd ook dagteekent zijn kennismaking met
den toen sedert drie jaren gestichten Belgischen Boerenbond.
De Z. E. Heer Kan. Callewaert, toen subregent in
het Justus Lipsius college, nu voorzitter van het Groot
Seminarie te Brugge, vertelt de zaak aldus :
« Toen de jonge Vliebergh uit de handen van E. H.
S. Dequidt, te Leuven aankwam, bestond er onder de
studenten een hevige belangstelling voor allerhande
maatschappelijke vraagstukken. De nog jonge « Spre~
kersbond » bloeide, trok de studenten aan en hield de
belangstelling gaande. Doch velen, namelijk onder degenen die de rechten niet studeerden, voelden noch lust,
noch aanleg om sociale « spreker » te worden, maar
begeerden toch zich op de hoogte te stellen van de sociale vraagstukken, om des te beter hun maatschappen
lijke ' taak te kunnen vervullen. Zoo waren er velen in
het Justus Lipsiuscollege, waar Emiel Vliebergh inwoonde. Op zekeren dag werden deze bijeen geroepen
op de kamer van den subregent. Daar werd de Sociale
Studiebond opgericht. Er werd aangedrongen opdat
ieder lid één der groote vraagstukken in 't bijzonder
zou instudeeren en daarover zijn medegezellen zou in-lichten. Op - de tafel lagen een aantal boeken en vlug-schrif ten : alles wat de subregent in zijn bibliotheek
had gevonden over sociale studie. Daaronder waren
drié of vier brochuurtjes over landbouw, alsook een of
eenige almanakken van den Landbouwersbond van
Oost- Vlaanderen. Als Emiel alles stil en aandachtig
wat doorsnuffeld had : « ik zal mij bezig houden met

de belan g en van onze Vlaainsche boeren » sprak hij,
en hij trok op met zijn eerste landbouwbibliotheek.
» Een paar dagen later had hij alles grootendeels
doorgelezen : « dat is heel interessant, maar ik zou willen eenige grondiger werken daarover hebben ». Deze
werden hem bezorgd. En sedert dien legde hij zich met
hart en ziel op zijn geliefkoosde studie toe.
» Weldra werd de jonge student in betrekking gesteld met E. H. Mellaerts, en de andere voormannen
van den Boerenbond, alsook met E. H. Van Damme,
bestuurder te Terbanck. Daar zou een Boerengilde gesticht worden; op aanvraag van E. H. Van Damme,
kwam M. Vliebergh spreken op de stichtingsvergade
ring; 't was genoeglijk om zien hoe de simpele toehoorders met gespannen aandacht luisterden naar dien jongen, die hen zoo eenvoudig, maar zoo klaar en zoo diep
overtuigend toesprak. »
Kort daarna zou de kennismaking met den Belg. Boerenbond en met zijn algemeen schrijver den E. H. Meiiaerts worden volledigd. In 1 893 immers schreef het
Davidsfonds een prijskamp uit voor werkjes over het
maatschappelijke vraagstuk. Onder de antwoorden was
er een met opschrift « De Boeren en de Maatschappelijke zaak », onder kenspreuk « Bewerk uwen akker,
Spr. XXIV, 27 ». Het werkje was van den student Vliebergh, het werd bekroond en door het Davidsfonds uitgegeven. Wij vinden er reeds in uitgedrukt de hoofdge
dachten van de landbouworganisatie, zooais die door
den Belg. Boerenbond met de voortdurende medewerking van Emiel Vliebergh zou worden doorgevoerd.
Op zekeren dag zat deze te werken in de bibliotheek
van de Sociale School, toen daar aankwam de ziel van
dit instituut, wijlen Prof. Victor Brants, een studentenleider als niet een.Hij klopte den lezer op den schouder,
en : « Gij moest meedingen voor een reisbeurs ». Daar
had Vliebergh nog niet aan gedacht, elke ambitie van
wetenschappelijken aard was hem tot dan toe vreemd
gebleven. Hij zette zich echter aan den arbeid en concurreerde met een studie over den kleinen landelijken
eigendom in België, opgesteld in het Nederlandsch.
Vliebergh werd bekroond. De laureaat toog naar
Duitschiand, Frankrijk en Italië, en kwam vandaar terug met een studie over het grondkrediet in die landen;
dit werk, zijn doctorsthesis voor de Sociale School,
uitgegeven in 1899 werd, jaren later, bijgewerkt door
den schrijver, in het Spaansch vertaald. Hij bezocht Ier-
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land, het land van de « landbouwkwestie » bij . uitnemendheid, en gaf in 1901 een werkje uit over ; de. jersche
landbouwtoestanden en landbouwwetgeving, waaruit in
1906 door Et.. Béchaux, in een boek over hetzelfde onderwerp, geheele bladzijden bijna ongewijzigd werden
overgenomen.
Vliebergh, promoveerde in October 1896 tot doctor
in de rechten met de grootste ,onderscheiding, en liet
zich onmiddellijk. inschrijven bij de balie van Leuven.
Zijn. stage deed hij bij .advokaat H. Veltkamp, die langen tijd penningmeester was van het Davidsfonds. Van.
half negen tot tien uur iederen. dag arbeidde de - jonge.
advokaat bij zijn patroon, aan het voorbereiden van
dossiers, het .schrijven van dagvaardigingen en besluitselen. « Nooit, zegt M.. Veltkamp, heeft 'Vliebergh ge.vonden
vonden dat het werk van de eerste maanden te nietig
was voor zijn persoon; hij bekrabbelde zegelpapier als
de eenvoudigste van de stagisten ».
-Veel heeft Vliebergh niet gepleit. Dat echter de . Leur
vensche advocatenwereld zijn waarde als jurist en, als
mensch wist hoog te schatten bewijst de omstandigheid
dat hij meermaals tot lid van den tuchtraad werd ver~
kozen, en dat hij van October 1906 tot Juli 1911 secretaris was van de advocatenorde.
De balie was voor hem vooral een gelegenheid om.
vrienden van dienst te zijn. Het laatste zijner pleidooien
sprak hij uit, gezeten op een stóel : zijn client was de
Prelaat van Averbode.
.
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II. DE MAN VAN DE DAAD.
Het beste deel van zijn . krachten heeft Emiel V1ieber.gh besteed aan , de .opbeuring van den Vlaamschen
landbouwer.
De Belgische Boerenbond was tot stand gekomen in
1890,. en reeds in 1893 had de jonge . Vliebergh kennis
gemaakt .met- deze instelling. Na zijn studiën te hebben
voltooid werd hij dadelijk advocaat van den Belg.
Boerenbond; zijn werkje voor het Davidsfonds, zijn
studie over, het grondkrediet, zijn reis in , Ierland hadden hem daartoe prachtig voorbereid.
Opgevat en gesticht door Min. Helleputte en den
E. H. Mellaerts, werd de Boerenbond later verder uitgebouwd, dank zij vooral de dagelijksche zorgen ,van
Kan. Luytgaerens, algemeen secretaris sedert 1903 en
Emiel Vl.iebergh. Deze laatste was lid van, het Hoofdt
.

westuur en van den Beheerraad der verschil +code af
deelingen, de wijze raadsman van de geheele inrichting.
niet alleen op rechtskundig, maar op alle • gcbicL
Een aantal lessen en propagandavoordrachten wer'den door hem gehouden, zoolang hij heizen kon. Op
zijn initiatief richtte de Belg. Boerenbond practische
« vacantieleergangen » in ten behoeve van de leiders
van landbouwvereenigingen.
Voor de snel op elkaar volgende nieuwe afdeelingen
maakte hij standregelen op. Twee centrale diensten
hadden bijzonder veel aan hem te danken : de Middenkredietkas en de Ongevallenverzekering. Bij de Middenkredietk is richtte hij een af deeling ` in voor Grondkrediet. En toen, in uitvoering van de wet van 1903
op de arbeidsongevallen, de Onderlin9e Belg. Boerenverzekering en de Landbouwverzekering tot stand kwamen, geschiédde zulks naar een ontwerp dat voor het
grootste gedeelte aan Vliebergh was te danken.
Wetenschappelijk onderlegd als niet een in de landhuishoudkunde, op de hoogte van de landbouwtoestan
den door zijn monographische studiën waarover straks
meer, moest zijn invloed noodzakelijk overwegend worden.
« Met een kleintje beginnen en goed doorwerken ,

was zijn leuze. Voorzichtig, doch standvastig voorwaarts, in die opvatting ligt tevens de gansche geschiedenis van den Belg. Boerenbond besloten.
Minister Helleputte mocht dan ook in zijn lijkrede,
terecht verklaren dat de « onderdek `n. » van den Boerenbond aan deze instelling besteedde zijn 'tijd, zijn
kennis, zijn talent, zijn krachten, -- alles wat God
hem zoo milddadig geschonken had. ac Niets had hem
van den Belgischen Boerenbond kunnen doen scheiden.
Toen het 'gaan hem onmogelijk geworden wa , vroeg
hij ons bij hem te vergaderen. Toen het spreken hem
onmogelijk geworden was, volgde hij, slet dezelfde belangstelling als vroeger, al onze besprekingen, knikte _ of
schudde zijn hoofd volgens dat hij een gedacht of voorstel goed- , of afkeurde... Ontwerpen van standregelen
nazien, zijn aandeel nemen in de dagels jksehe werkzaamheden van het bestuur, dat heeft hij tot op het
laatste toe gedaan .
Langen tijd was Vliebergh lid van den Hoogeren
Landbouwraad, die graag luisterde naar zijn woord.Hij
gaf er o. a. een merkwaardig verslag over ._de hervorming van het pachtrecht.
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Het zou verkeerd zijn te denken dat Vliebergh de
-landbouwvraag als de eenige sociale vraag beschouw
ide. Het krediet voor den handeldri jvenden middenstand
maakte zijn belangstelling gaande, en hij werkte mede
aan de Volksbank van Leuven, ten slotte als ondervoorzitter van den Beheerraad. De onderlinge bijstand
lag hem steeds aan het hart, en hij was sedert jaren en
bleef tot het einde toe, voorzitter van het Verbond der
Ziekenkassen van Leuven.
,

Vliebergh's loopbaan als hoogleeraar begon in 1902,
met een leergang in het mecanisme van het krediet
(bank- en beursvegrichtingen) aan de Hoogere Handelsschool. Daarna kwam weldra een leergang in de landhuishoudkunde en het landelijk recht, aan de Hoogere
Landbouwschool. Ook de Sociale * School deed een be~
roep op hem, voor het onderwijs in speciale vragen van
landhuishoudkunde, en in de Belgische sociale wetge-

ving.
In 1907 werd hij, aan de Rechtsgeleerde Faculteit, belast met den practischen Vlaamschen leergang in het
strafrecht en de strafrechtspleging.
Toen in 1911, de Academische Overheid besloot tot
het oprichten van Vlaamsche lessen, richtte zij zich natuurlijk tot Emiel Vliebergh die, hoewel reeds aangetast
door zijn onverbiddelijke kwaal, onmiddellijk aanvaardde een Vlaamschen leergang in het Strafrecht, en het
jaar daarop, een Vlaamschen leergang in de Volkshuishoudkunde op zich te nemen.
Hij beschouwde zijn taak niet als afgedaan wanneer
hij de Universiteitshallen had verlaten. De studenten
mochten rekenen op zijn voortdurende medewerking en
op zijn goeden raad. De meeste studiekringen zagen den
professor dikwijls optreden, en verscheidene stonden
onder zijn leiding.
Het studentenleven was hem overigens nooit vreemd
geworden. In 1898-99, na zijn terugkeer uit den vreemde, vind ik den jongen advocaat in het jaarboek ver
meld met niet minder dan zeven voordrachten in verschillende studiekringen.
Het was dan ook een blijde tijding voor de studenten,
toen ze vernamen dat Vliebergh tot hoogleeraar was
aangesteld. Met Tijd en Vlijt gaf een feestmaal te
zijner eere.
Het Vlaamsch Rechtsgenootschap lag hem nauw
aan het hart. Sedert 1908-09 was hij voorzitter, te za-
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men met Prof. Schicks; - totdat deze bij den. aanvang
van het academisch jaar 1911-12 de leiding - uitsluïtend overliet aan zijn jongeren collega. In 1919 vroeg
Vliebergh aan ondergeteekende hem op te volgen :.hij.
werd eerevoorzitter. Toen in 1923--24 het Rechtsgenootschap zich omvormde tot een Vereeniging zonder
winstgevend doel, en een beroep deed op de Vlaamsche
juristen, ten einde de Vlaamsche studenten in de Rechtsgeleerde Faculteit ter zijde te staan bij het voorbereiden
en uitgeven van hun werken en proefschriften, trad
Vliebergh onmiddellijk toe als beschermend lid.
Van den Socialen Studiekring en Sprekersbond
was hij ondervoorzitter, een werkelijke ondervoorzitter
die de vergaderingen meestal bijwoonde, en ieder jaar
inleidde met een eigen voordracht,welke door de studenr
ten zeer werd gesmaakt.
Met Tijd en Vlijt is wellicht de • kring waarmee
de naam van Emiel Vliebergh voor de studenten van
1905 tot 1914 het nauwst verbonden is. Zeer terecht.
Een letterkundige in den eigenlijken zin van het woord
was hij niet, en heeft hij ook nooit beweerd te wezen.
Hij was echter een man met veel gezonden smaak. Na

den dood van Alberdingk werd Vliebergh voorzitter
van de vereeniging : een uitstekende voorzitter! Nie-.
mand vermocht het, zooals hij, een spreker te verwelko~
men of te bedanken; steeds vond hij het gepaste woord
en sprak hij het juiste oordeel. Tien jaren lang werd
Met Tijd en Vlijt door hem geleid, en dit tijdperk
was voor de beoefening van kunst en letterkunde te.
Leuven een glansrijke periode. Daar traden met hun
eerste pennevruchten op — mag ik op goed valle 't uit
eenige namen vermelden? August Van .Cauwelaert,:
Juul Grietens, Ernest Claes, de nu helaas geheel « vermedicaliseerde » Dries Verstreken, Jef Asras, Stanne
Serneels, Désiré De Cock, Miel Vereecke alias Pachter,
Jan Lindemans, Herman Baccaert, Albert Van Driessche, Filip- de Pillecijn, en veel anderen. Letterkundigen
en kunstenaars uit Vlaanderen en Holland voelden zich
gelukkig hier te mogen optreden, en waren natuurlijk
te gast bij den voorzitter. Het genootschap richtte f eesten in, liederavonden, zelfs symphonische concerten :
ik herinner mij o.a. de uitvoeringen van Benoit's Drama
Christi, en van Tinel's Catharina, dit laatste . ter gele~
genheid van de jubelfeesten van de Universiteit in
1909, de opvoering van Lucifer. door Rooyaards, enz.
In 1908 werd aan de Leuvensche Universiteit een

beweging ingezet tegen het alcoholisme in t algemeen
en het drankmisbruik bij de studenten in het bijzonder.
De Antia1coho1ische Studiekring en Onthoudersbond
kwam tot stand, tot groot misbaar van de « clubs » en
hun besturen. Vliebergh moest al weer meehelpen : hij
werd ondervoorzitter, en was in 191344 voorzitter.
Kort daarna werd Amicitia opgericht. met Vliebergh
als eerevoorzitter.
Telkens dat in de studentenwereld eenig initiatief op
Vlaamsch gebied genomen werd, was hij er mee bemoeid, of werd er ten minste van op de hoogte gebracht. Hij was de meest gezochte en de liefst gevolgde
leider van het studentenvolk. Hij dacht met de studenten : Vlaamsch en Katholiek. Hij voelde met de studenten: jong en blijmoedig. Dat Emiel Vliebergh veel deed
voor de Vlaamsche jongens was zoo natuurlijk : door
zijn idealisme en zijn geestdrift was hij een der hunnen;
door zijn schrander verstand was hij hun tot raadsman
aangewezen.
Niet zonder ontroering herinneren zich de Vlaamsche
studenten van mijn ouderdom, hoe de geliefde professor
een tijd lang aan den arm van zijn bewaarengel, juffrouw Maria Vliebergh, den weg naar de Hallen aflegde, en zijn leerstoel met moeite beklom. Tot dat ook
dit hem onmogelijk was geworden, en hij zijn studenten
ontving in zijn eigen woning. Niet alleen kwamen we
hier zijn lessen ontvangen, ook hier vergaderden de genootschappen waarvan hij de leiding had : het Rechtsgenootschap en de Anti-alcoholische kring tot aan den
oorlog. Tot op het einde van zijn professorale loopbaan'
in 1914 is Vliebergh, ondanks zijn kranke ledematen,
aan zijn verheven opvatting van het hoogleeraarsambt
met der daad getrouw gebleven.
Toen kwam de oorlog, en als zoo-veel andere kranken
werd Vliebergh in Augustus 1914 brutaal buiten zijn
stad gedreven : gelukkig vond hij een schuilplaats bij
familieleden te Ukkel. Hij verbleef daar een tijdje, en
begon er, met noodzakelijk onvoldoende materialen, wetenschappelijk werk dat hij daarna te Leuven zou voortzetten. Einde November was hij er terug, en arbeidde
zonder verpoozing. Immers hij beeldde zich geenszins
in dat hij zijn lessen nooit meer zou hernemen.
Een andere collega van hem, Victor Brants, was zoo
diep onder den indruk geraakt van den brand van Leu
ven en van de bibliotheek waarvan hij, beter dan

iemand, de schatten kende; hij wilde Leuven niet terug
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zien, en verbleef ook werkelijk jaren lang te Brussel,
op een armzalig kamertje van een derde verdieping.
Ten slotte zou hij toch terugkeeren. Zijn eigen huis
wilde hij niet meer bewonen. Inkomen en kapitaal had
hij aan de behoeftigen uitgedeeld en hij zelf was een
arme man geworden. Uitgeput en reeds ziek werd hij
door Vliebergh opgenomen. Er ligt iets roerends in de
vereeniging van deze twee grooten, beide geschokt in
hun gezondheid, en beide gelaten in hun lot. Brants
zou van de gastvrijheid van zijn geliefden leerling niet
lang genieten : in een kliniek gekomen om er een heelkundige bewerking te ondergaan, - overleed hij kort
daarop, in Maart 1917. Zijn laatste woorden waren :
« Ik vertrek naar. den Hemel ». Vliebergh bewonderde
den dood van zijn heiligen meester en vriend, en treur
de om zijn heengaan.
Toen, bij den aanvang van 1919, de Universiteit haar
poorten heropende, had de verlamming zoodanig toegenomen dat Emiel Vliebergh zijn onderwijs niet meer
hernemen kon.
Nauwelijks aangesteld om zijn lessen over te nemen,
werd ik door hem geroepen, en hij overhandigde mij
alle nota's, boeken . en documenten, die mij, bij mijn
eerste stappen in het professoraat, van nut konden zijn.
De edele - ziel...
Het is bekend hoe Vliebergh, in de laatste week van
zijn leven, pogingen heeft aangewend om den vrede te
Leuven te herstellen. Hij had een onderhoud met een
van de leiders var het Studentenverbond, en zette hem
een plan uiteen dat aan de Academische overheid zou
worden onderworpen. Een schriftelijke f ormuleering
zou volgen. Het geschiedde echter niet. Vliebergh zelf
zag van zijn voornemen af, en schreef, eenige uren
voor zijn dood, aan M. Van de Vyvere : « De verzoen
ning schijnt mij nog niet mogelijk. »
In de Vlaamsche beweging speelde Vliebergh sedert
1900 een zeer belangrijke rol. Menig initiatief - op
Vlaamsch gebied was aan hem te danken, en niets werd
door de katholieke Vlamingen ondernomen zonder zijn
raad te hebben ingewonnen. Al de leiders van de
Vlaamsche gedachte stonden met hem in nauwe betrekking; hij was hun wijze raadsman.
In -het jaar 1900 werd het tijdschrift Dietsche
Warande versmolten met Het Belfort. Emiel Vliebergh, - die het jaar te voren een studie had laten ver-

schijnen over Georges Rodenbach, werd redactie'secretaris. Letterkundige bijdragen onderwierp hij veelal
aan Om. K. De Laey. Van af Januari 1907 werd Jules
Persijn hem toegevoegd, en feitelijk deed de nieuwe se~
cretaris spoedig het redactiewerk alleen.
Steeds bleef Vliebergh een trouwe medewerker van
het tijdschrift; ieder jaar verschenen een of twee bijdragen van zijn hand, gewijd aan staatkundige of economische onderwerpen : naar zijn opvatting immers
moest Dietsche Warande zijn, niet een uitsluitend lit~
terair tijdschrift, maar het algemeen tijdschrift van de
Katholieke Vlamingen.
Het Davidsfonds is aan Emiel Vliebergh veel
verschuldigd. Menigmaal trad hij er op van 1885 tot
1908. In 1910 werd hij eerste ondervoorzitter en in 1911
algemeen voorzitter, in vervanging van Minister
Helleputte, die alsdan ontslag nam.
Onder zijn leiding bereikte het Davidsfonds in 1914
zijn hoogsten bloei: het telde in 1914 meer dan 13,000
leden, een eenig resultaat in de Vlaamsche cultureele
beweging. Na den oorlog, toen anderen wanhoopten,
zette hij zich manmoedig aan het werk, en het Davidsfonds herleefde. •
In januari 1907 werd door hem opgericht het weekblad Hooger Leven, dat het orgaan zou worden
van de ontwikkelde katholieke Vlamingen. Hoof dop~
steller was Vliebergh zelf, totdat hij in het voorjaar van
1908 op studiereis ging naar Brazilië. De hooge leiding
van het blad bleef echter in zijn handen tot aan den oorlog. Toen hield Hooger Leven op te bestaan.
De Nederlandsche Vacantieleergangen te Leuven
zijn een van de vele ondernemingen die aan het initia~
tief van Emiel Vliebergh zijn te danken. De leergangen
werden voor de eerste maal gehouden van 26 tot 31
Augustus 1907, en hadden, zoo zegt het Voorwoord
bij het Gedenkboek door Vliebergh opgesteld, een
tweevoudig, doel : wetenschappelijk en taalkundig.«We
hopen, zoo eindigt het, dat de Nederlandsche vacantiecursussen regelmatig zullen kunnen gehouden worden».
Zulks geschiedde : de vacantieleergangen hebben nog
jaarlijks plaats.
In den Winter van 1907-08 vatte hij de gedachte
op een kring voor Hoogeschoolu.itbreiding tot stand te
brengen, en noemde hem Volksontwikkeling. Tot
aan zijn reis naar Brazilië nam hij het voorzitterschap
waar. Adv. Gijsen verving, hem feitelijk sedertdien.
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Voordrachten, lessenreeksen, muziekuitvoeringen, enz.
in al deze uitingen van het leven van den zeer bloeien.-den kring bleef Vliebergh groot belang stellen.
Omstreeks .1907. werd door hem een Vlaamsche
Conferentie van de Balie van Leuven opgericht.
Den 6 . januari 1919 werd te Leuven een Katholiek
Vlaamsch arrondissementsbond tot stand gebracht,
en Vliebergh tot voorzitter aangesteld; hij bleef zes ja^
ren aan het hoofd van het Verbond.
Toen in October 1924 de vereeniging « Vlaamsche
Leergangen te Leuven » tot stand kwam met het doel
de Alma Mater behulpzaam te zijn bij de doorvoering
van de vervlaamsching, wilde Vliebergh volstrekt bij
de stichters zijn. De vergadering bijwonen kon hij niet
meer; hij werd vertegenwoordigd door een gevolmach^
tigde, doch was met hart en ziel in ons midden.

III. DE GELEERDE.
De wetenschappelijke arbeid van Em. Vliebergh is
innig verbonden met zijn leven; ieder van zijn werken
was de voorbereiding of de vrucht van een daad. De

geleerde in hem volledigt den man van de practijk. Wie
alleen zijn uitgaven kende en die afzonderlijk beoordeel-de zou gevaar loopen ze niet geheel naar waarde te
schatten.
Voor zuiver theoretische bespiegelingen heeft Vlier
bergh nooit veel belangstelling aan den dag gelegd.
Zijn werken zijn geheel doordrongen van een geest van
practisch idealisme die hem op een even grooten afstand hield van den man van de zuivere practijk als
van den droomer. In den geleerde Vliebergh weerspiegeit zich de mensch Vliebergh zoo duidelijk en volledig
als een kunstenaar zich in zijn gewrochten weerspiegelt.
Toen hij nog studeerde in de wijsbegeerte, trok hij
de lijn die hij, zijn gansche leven door, zonder eenige
afwijking volgen zou. Bij de behandeling van de «Boeren en de Maatschappelijke zaak», staan hem drie . idea,len voor den geest : de landbouwersstand, Vlaanderen,
Christus. Hij concurreert met een werk over den kleinen
eigendom die, vooral in het Vlaamsche land, voor den
landbouwer van groot gewicht is. In den vreemde gaat
hij de inrichting van het grondkrediet na, omdat in Bel~
gië de vraag nog naar een oplossing wacht. En ver-mits de pachtkwestie in Ierland scherper is gesteld dan
waar ook, en aldaar een regeling schijnt te hebben ge;
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vonden, gaat hij zich ter plaatse rekenschap geven van
de uitslagen van het Iersche stelsel. Sommige van onze
landbouwstreken - zijn overbevolkt, men vraagt zich af
àf er uitwijking mogelijk is naar Zuid~Amerika : hij
onderneemt een studiereis naar Brazilië. Aldus staat
ieder van zijn uitgaven in verband met een bepaalde
betrachting, 'met een bepaald te verwezenlijken nut.
Werd ergens; in het land zelf, een mooi resultaat
bereikt, Vliebergh schrijft er over : de spaar~ en leengilde van Rillaer, deze van Berthem, veel andere inrichtingen krijgen haar monographie.
De landbouwbeweging beziet hij niet uit de, hoogte;
hij spreekt en schrijft voor den landbouwer en voor
zijn leiders, houdt hun begrippen voor van landhuishoudkunde, verschaft hun nuttige wenken omtrent den
koop en verkoop van beesten, de verzekering van de
schade- ontstaan door arbeidsongevallen, de inrichting
en het bestuur van maatschappelijke werken op den
buiten, meer bepaald van Raif f eisenkassen, enz. Zijn
wetenschap staat ten dienste van het volk.
Een bibliographische nota, verschenen in 1911, vermeldt meer dan honderd nummers op zijn naam. Daar~
tusschen bevinden zich een aantal korte studiën over
de Vlaamsche beweging, over landbouwvereenigingen
-

over nieuwe wetten van dagelijksche toepassing, reisin~

drukken, verslagen voor of over congressen en vergaderingen.
In kunst en litteratuur stelde Vliebergh levendig be~
lang. Hij schréef er echter weinig over. In 1903 gaf hij
de werken uit van Hilda Ram, en voorzag ze van een
inleiding. Zijn zeer trouwe medewerking aan Dietsche
Warande bepaalde zich in hoofdzaak tot bijdragen van
anderen dan van letterkundigen aard.
De Vlaamsche belangen en de Katholieke beweging
gaven hem een aantal artjkels in de pen; over de drie
wetstalen in Zwitserland (1897) , den Vlaamschen jongeling en zijn vijanden (1902) , de Katholieke congressen van' Straatsburg (1905) , Essen (1906) , Brazilië
(1908) ; hij sprak op gewestelijke vergaderingen van de
Derde - Orde in 1900 en 1901, op congressen ter eere
van het H. Sacrament, en op het Maria Congres van
Averbode.
Werken van blijvende waarde schreef hij over land-huishoudkunde. Van deze wetenschap kan men veilig
beweren •dat zij in België alleen door Vliebergh metho~
disch werd beoefend. Hij vatte ze op als de kennis van
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alles wat het boerenbedrijf en den landbouwer aanbelangt in economisch, maatghappelijk, juridisch en poli
tiek opzicht. In hoofdzaak is de landhuishoudkunde een
onderdeel van de volkshuishoudkunde, en dient hier
ook de methode van de economie te worden toegepast.
De practische zin van Vliebergh moest er heen natuu rlijk toe brengen inductie boven deductie te verkiezen.
Zijn groote theoretische werken zijn voorafgegaan
geworden door monographische studiën. Toen hij nog
student was, gaf hij in het jaarboek van het Davidsfonds
een schets over Alle, een dorpje aan de Semois. Zijn
eerste groote landbouwmonographie werd hem ingegeven door een prijsvraag van de Koninklijke Academie,
die luidde als volgt : « Men vraagt een studie over den
toestand van de boeren in een Belgische landbouwstreek tijdens de XIXe eeuw ». Hij zette zich aan het
werk, stelde een vragenlijst op die hij ter beántwoording zond aan een aantal bewoners van de Kempen,
besteedde zijn Zondagen aan persoonlijke bezoeken,on-dervroeg eigenaars, pachters, werklieden, las alles wat
,

over het onderwerp verschenen was in den loop der tij
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den. De Academie bekroonde zijn « Landelijke bevolking der Kempen in de XIXe eeuw » en gaf het werk
uit in 1906. Met de medewerking van den heer Rob.
Ulens ontstonden opvolgenlijk gelijkaardige monographieën over Haspengouw (1909) over de Ardennen
( 191 1 ) en over het Hageland ( 1921 ) . Deze laatste. drie
uitgaven vooral, met haar kaart van de * streek en haar

talrijke bijlagen kunnen worden beschouwd als modellen. Zeer spijtig is het dat den schepper van het genre
niet de tijd en de kracht werden gegund om zijn onderzoek uit te breiden tot al onze landbouwstreken. Laten
we hopen dat iemand zal worden gevonden om het
werk van den meester naar de door hem ontworpen
methode voort te zetten.
In 1911 verscheen een uitgebreid boekdeel waarin
Vliebergh een aantal studiën samenvoegde, gewijd aan
de landhuishoudkunde : eigendom, grondkrediet, , landpacht, landvlucht, landbouwloonen, landbouwvertegen~
woordiging, landelijke politie, landbouwrechtbanken,
landbouwmonographieën, onderwijs in de landhuishoudkunde, landbouwtoestanden in Zuid-Amerika, te
zamen vormende een ruim gedeelte van het materiaal
dat zal worden verarbeid in zijn hoofdwerk.
Dit laatste verschijnt in 1920, als uitgave van den
Belg. Boerenbond. Het heet ! : « Beginselen van niet
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technische landhuishoudkunde », met het oog op België
en op de omliggende landen. Het is de vrucht van een
onderwijs van tien jaren en van een nog langere prac-^
tijk.
In deze « Beginselen » vinden we een ongemeen
groote massa zaken op ieder gebied van de landhuishoudkunde : landbouwgrond, eigendom en pacht; groot
en klein landbouwbedrijf, landbouwvereenigingen, land~
bouwarbeiders; alles wat de zorg van Staat en openbare besturen voor den landbouw en de landbouwbe~
volking reeds heeft tot stand gebracht of nog kan tot
stand brengen, wordt uitvoerig behandeld. _.
Wat denkt Vliebergh over de inmenging van den
Staat? « Sommigen stellen groote en radicale hervormingsmaatregelen voor, bewerend dat enkel alzoo verandering mogelijk is : « groote middelen » noemt men
die... Of de toekomst ons die veranderingen brengen
zal, weet alleen Ons Heer, practisch is het nu « kleine
middelen » aan te wijzen, waardoor verbeteringen kunnen komen, en dit is, in menig opzicht, mogelijk. »
De voornaamste hervormingen verwacht schrijver
van den landbouwer zelf, en van zijn vereenigingen :
« De bemoeiïng van den Staat en de andere openbare
besturen is alleen van aanvullenden aard. De Staat
moet er voor zorgen dat zijn burgers hun bedrijvigheid
kunnen ontplooien. Hij moet tevens de noodige wetten
tot stand brengen om de best mogelijke werking toe te
laten aan de rechtmatige vereenigingen die door de burr
gers gesticht worden. »

Terecht meent schrijver dat er in ons land voor den
landbouw en voor de landhuishoudkunde te weinig belangstelling bestaat. Zijn leven en zijn werk zullen veel
hebben bijgedragen om daarin verbetering te brengen.
In 1920 gaf Vliebergh in het licht zijn , « Beginselen
van volkshuishoudkunde », waarbij hij beoogde aan
zijn studenten, en aan de Vlamingen « een klare, op
Katholiek; beginselen gebouwde uiteenzetting te be^
zorgen, en ze in te lichten omtrent eenige maatregelen,
die vooral in zake arbeidswetgeving getroffen werden».
Gedreven door zijn bezorgdheid voor zijn studenten
gaf hij in 1921 twee handboeken uit op het gebied van
de ;. igenlijke rechtswetenschappen, zijn « Beginselen

Strafrecht », en zijn « Beginselen van Strafrechts..
pleging », zijnde zooals de titel zelf het verklaart, de
samenvatting van de lessen door hem aan de Vlaamsche studenten der Katholieke Hoogeschool van Leuven

van
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vleiende recensies verschenen in het Rechtskundig Tijd.
schrift voor België en in de Hollandsche Themis.
De studenten beseffen beter dan wie ook het nut van
deze uitgaven voor hen. Een onderzoeksrechter ver
klaarde bij het verschijnen van de « Straf rechtsp-le~
ging » dat de advocaat die de daarin uiteengezette be
ginselen kent, zich mag beschouwen als op de hoogte
van het vak.
Uit het voorgaande blijkt dat de meeste groote wei'~
ken van Emiel Vliebergh het licht zagen na den oorlog, toen zijn verlamming reeds zeer ver gevorderd was.
Hoe zoo iets mogelijk was, leert ons M. Helleputte
« Langzamerhand, dag voor dag, werden zijn lidmaten
zwakker en verlamden, totdat zij beweegloos gewor~
den waren en hem allen dienst weigerden. Maar in dat
zoo schrikkelijk geteisterd lichaam bleef huizen een
heldere geest en een onwankelbare ziel... Hij schreef
boeken zoolang hij een pen kon vasthouden, en toen
hij niet míeer spreken kon, nam hij zijn toevlucht tot
zijn verkleefden secretaris M. Amter, die in zijn oogen,
op zijn lippen, in de laatste zwakke klanken van zijn
uitgedoofde stem, zijn gedachte kon vatten, ze op pa~
pier neerpende en ze daarna ter goedkeuring aan Vlie
bergh onderwierp. »
Zoo verschenen in 1922 de Fransche vertaling van
zijn Landhuishoudkunde, in 1923 het Hageland in de
uitgave van het Davidsfonds, in Augustus.-September
1924 een studie in Dietsche Warande over het ontstaan en de eerste jaren van den Belg. Boerenbond, en
gansch op het einde van 1924 zijn voorwoord tot de
Fransche uitgave van Pater Salsmans, boek over Recht
en Zedenleer.
Dit werk verschaft mij de gelegenheid om op een
laatste kenmerk van Vliebergh's wetenschappelijken
arbeid te wijzen : zijn hooge moreele opvatting van de
wetenschap en van de practijk. Economie en recht moeten beide onderworpen zijn en blijven aan de zedenleer.
« Wij zijn overtuigd, zoo schrijft hij, dat ook het
economisch leven aan de zedelijkheid onderworpen is.
In de volkshuishoudkunde, zooals ten andere in alles,
moet vooreerst rechtvaardigheid heerschen, en aan haar
zijde de christelijke naastenliefde. Hoe dikwijls gebeurt
het niet, dat een bepaald persoon niet het minste recht
heeft tegenover een anderen, en dat deze die het beter
Stelt, zedelijk verplicht is zijn ongelukkigen broeder te
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kan, maar een gebod van liefde dat, streng als een wet,
het geweten bindt. »
Elders : « Wij meenee dat men het recht slechts op
een zedelijke verplichting bouwen kan; dat de verplichting der wetten enkel kan afgeleid worden uit de eeu~
wige Wet. »
En eindelijk : « W anneer wij, Katholieken, naar de
Mis geweest zijn, en op tijd tot de sacramenten zijn ge~
naderd, is het daarmee niet uit. Wij kunnen ons katholiek zijn niet aan kant zetten en verder onze bezighe~
den waarnemen, evenals waren wij niet-geloovenden.
W ie katholiek is, moet alles wat hij doet en alles wat
hij laat, als dusdanig beoordeelen. Ons geloof is één
met ons... Nooit zullen zij, die doen aan de studie of
aan de beoefening van het recht, te diep overtuigd zijn
van de hoogere beginselen, die moeten gehandhaafd
worden. »
IV. -- DE MENSCH.
Vliebergh's grootste meesterwerk was en blijft zijn
eigen leven. Mannen van de daad, professoren en geleerden zijn er die niet hem kunnenworden vergeleken,
als mensch is hij eenig en onovertroffen.
Zijn werkzaamheid was ontzaglijk. Toen hij, als
jong advocaat, uit den vreemde teruggekeerd, aan den
Boerenbond gehecht is, bij zijn patroonwerkt, pleit,
zijn doctorsthesis voorbereidt, vindt hij den noodigen
tijd om in den loop van een semester, zeven voordrach~
ten te houden in studentenkringen.
Dan komt weldra zijn professoraat, met een aantal
leergangen in zeer verschillende vakken. De academir
sche overheid verzoekt hem een collega te vervangen,
voor de geschiedenis van de Belgische colonisatie. Bij
al zijn overige werk voegt Vliebergh nog dit nieuwe,
want het wordt door het gezag gewenscht, en voor hem
is dat een bevel. Toen gingen, bijna zonder slapen, veel
nachten door : hij arbeidde tot twee uur van den mor
gen of later, want nooit ging hij te bed vooraleer zijn
les voor den volgenden dag volledig klaar was. 's Anr
derendaags was hij te 6.30 uur in de Mis.
Was het toen dat de eerste teekenen van zijn ziekte
zich vertoonden? En bestaat er een verband tusschen
dit haast overdadig werken, en zijn kwaal? De geneeskunde is niet in staat het ons te verklaren,
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In ieder geval moet de oorsprong van zijn lijden niet
worden gezocht in de reis naar Brazilië van 1908. Reeds
voor die reis hadden zich de eerste ziekteteekenen vertoond. Vliebergh kon te paard rijden, en zou dit ook
in Brazilië doen. Met het oog daarop hield hij eenige
rijoefeningen, een of tweemaal stuikte hij over het
paard. Niemand begreep toen de oorzaak van dit gebrek aan evenwicht. Eenige jaren vroeger reeds, einde
1903, ging hij, op een winterdag, met E. H. Luytgaer
rens naar Heverlee, M. Helleputte bezoeken; de weg
was glibberig. Na meermaals te zijn uitgeschoven, vroeg
hij M. Luytgaerens den arm, en de wandeling werd op
die wijze voortgezet.
Het inwendig leven van dien man was de eenvoudig~
heid zelve. Zijn psychologie is er eene die noch scha
duwen, noch zelfs schakeeringen kent : een ziel die
voor U open ligt, die zich geheel weerspiegelt in zijn
heldere glimlachende oogen. Veinzen kan hij, noch
twijfelen.
Over dingen die niet behooren tot zijn bevoegdheid
weigert hij aan zijn eigen zuster zijn meening te zeggen : « Dat ken ik niet ». Iemand of iets beoordeelen
zonder voorafgaand on~
veel minder veroordeelen!
derzoek, dat doet hij niet. Wanneer hem echter een
met zoo weinig mogelijk
zaak wordt uiteengezet
woorden! en hij heeft eenige korte vragen ter vollediging gesteld, dan volgt, zonder eenige vooringenor
menheid en zonder aarzeling, ook zonder eenig voorbehoud, een kordaat antwoord en een klare oplossing.
Aan tegenspreken valt niet te denken; voor Vliebergh is
het geval beslist, zonder beroep beslist.
Hoevelen gingen niet als bedevaarders, om raad en
voorlichting in allerlei aangelegenheden, naar het vredige huis in de Waaistraat, waar hij vier en twintig
jaar woonde? Nooit was hij belet, nooit moe. Al wie
de hulp van zijn wijsheid kwam inroepen was welkom.
Want goed was hij, en dienstvaardig; niemand heeft
ooit eenig ongeduld bemerkt op zijn wezen, tenware het
gesprek in een nutteloos gebabbel dreigde te ontaarden.
Tegen den wand van zijn kantoor in den Boerenbond
hing een keurig plaatje waarop de bezoeker lezen kon :
« Ontneem geen tijd aan menschen die veel werk heb~
ben. »
Vlaming was Vliebergh natuurlijker wijze, hij voelde
Vlaamsch,hij dacht Vlaamsch en hij arbeidde Vlaamsch.
Als een practisch idealist komt hij ons ook voor op dit
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volkomen onverschillig, als ze maar goed was. Hij ar-beidde druk mede aan het eerbiedwaardige Davidsfonds, hij vernieuwde Met Tijd en Vlijt, hij was
van de eersten bij den jongen Boerenbond, hij richtte
de Nederlandsche Vacantieleergangen op, en verwekte
menig initiatief.
Het activisme was voor hem nooit een probleem
geen oogenblik heeft zijn geweten in dit verband eenige
aarzeling gekend.Hij onderteekende in 1917 het protest
van de zeven en zeventig tegen de «bestuurlijke» schei~
ding.Naar zijn diepe overtuiging was het activisme in de
eerste plaats een groote kwaal voor de Vlaamsche beweging zelf. En toen hem eenmaal iemand zegde: «Het
ware te wenschen dat ten minste de Universiteit te Gent
bleef bestaan na den oorlog », was het antwoord: «Ze
moet integendeel verdwijnen, want zooniet kleeft er
voor altijd een vlek op onze Vlaamsche Universiteit. »
Sprak men hem van « bestuurlijke » scheiding, dan
bestond zijn antwoord in deze vraag : « Hoe gaat ge
dat uitvoeren? » Als rechtsgeleerde en als economist
geloofde hij noch aan de mogelijkheid, noch aan de
wenschelijkheid van dusdanige omvorming van den
Belgischen Staat. In het Vlaamsch nàtionalisme, doorgevoerd op politiek terrein, zag hij, in een nabije toekomst, het einde én van Vlaanderen én van Wallonië.
Vliebergh's gedachten waren gekend ook in niet
Vlaamsche kringen, en, behoudens wellicht een enkele
uitzondering, duidde hem die niemand ten kwade. Er
ging van zijn wezen uit een straal van sympathie, die
hem iedereen tot vriend had gemaakt. « Met een
Vlaamschgezinde als Vliebergh kan men praten », zegden andersdenkenden. Hij, van zijn kant, heeft niemand ooit om zijn meening een groet of een hand geweigerd.
Deze onder zijn vrienden die, uit idealisme, aan het
activisme hebben meegedaan, verbeurden geen oogenr
blik zijn achting, noch zijn sympathie.Hij was een van
de ontwerpers van het steunfonds ten voordeele van de
kinderen Borms. Hij stelde de motie op voor amnestie,
welke in 1924 door het Davidsfonds werd verspreid.
Ruim van geest en warm van gemoed, deed hij het goer
de, waar de gelegenheid zich bood.
De wilskracht en het heldhaftige geduld van Emiel
Vliebergh tijdens zijn lange, geleidelijk voortschrijdende verlamming werden meermaals in het licht gesteld.
-
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Hij werd voor het eerst bewust van zijn toestand in den
loop van zijn omreis in Brazilië, en schreef van daaruit
aan Kan. Luytgaerens, met een van die lapidaire uitdrukkingen die hem eigen waren : « Vliebergh is versleten ». Hij was toen 36 jaren oud, ' en een schoone
toekomst wachtte hèm. Het gebrek aan evenwicht werd
verlamming, vooreerst van de rechter hand en hij
leerde met de linker schrijven; dan van beide han~
den en van de beenen : aan den arm van zijn zuster kon
hij nog eenige stappen zetten in huis ; daarna werd ook
het staan onmogelijk, en hij nam plaats in een leunstoel,
om niet meer op te staan. Lang had hij de hoop op genezing behouden, en, op aanraden van bevriende geneesheeren, ging hij, iedere week, eenige dagen rust
nemen, in de abdij van Averbode; op hun verzoek onr
dernam hij in 1913 een reis naar Berlijn, om daar een
beroemden specialist te gaan raadplegen; hij ging ter
bedevaart naar Lourdes, en vroeg er « een helder verstand te mogen behouden ». Bidden voor zijn genezing,
dat deed hij niet : « Ons Heer weet best wat mij zalig
is », was zijn simpel antwoord.
Niet alleen moreel moet Vliebergh veel hebben geleden; met de voortschrijdende verlamming ontstonden
ook allerlei pijnen en ongemakken. Bijna nooit vroeg hij
om hulp of verlichting, wanneer hij moe gelegen was,
soms met een verwonding in den rug, en veel pijn. De
zuster die hem verzorgde, moest het raden.
Op zeker oogenblik vreesde men voor blindheid. Een
naïeve ziel vroeg hem of hij daar niet bang voor was.
Hij antwoordde : « Als God het zoo wil, dan is het
goed. »
De personen die hem omringden herinneren zich niet
ooit een klacht of een teeken van ongeduld bemerkt te
hebben. Nooit heeft iemand hem neerslachtig gevonr
den, nooit moest iemand hem opbeuren. « In het bijzijn
van dezen zieke, zoo schrijft Frans Van Cauwelaert,
en zulks getuigen al zijn vrienden, voelde men nooit de
behoefte om hem te beklagen, om een grappigheid te
vermijden, of om naar woorden van begoocheling te
zoeken. Er was geen blijder kamer dan deze van den
verlamden Vliebergh, geen opgewekter gastheer dan
deze hulp~ en hopelooze. »
Geen foltering om het gebroken leven, geen pijnen
waren bij machte zijn sereene ziel te overmannen: Viiebergh zegepraalde over zijn smart. Deze overwinning
had ook alweer niets buitengewoons, zij lag in de lijn
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van zij n diepe godsdienstige overtuiging, zij berustte
eenvoudig op de kinderlijke overgeving van den mensch
aan Gods wil : « Laat mij met U hebben één wil, en één
weigeren. » Deze tekst van de Navolging (III, 15) liet
hij op zijn aandenken drukken, en naar dit ideaal was
zijn geheele leven gericht.
Voortdurend lag voor hem op zijn tafeltje een beet~
deken met den Bekruisten Christus, dat nadien werd
vervangen door een klein kruisbeeld. 's Nachts had hij
zeer dikwijls lange slapelooze uren : dan deed hij in
den geest zijn Kruisweg.
In de Mis en in de Communie zocht hij zijn troost
alleen daarvoor wenschte hij eenige inspanning vanwege de personen die hem omringden. Gedurende zijn
jaren van verlamming heeft hij, behoudens verbod van
den geneesheer, geen dag laten voorbijgaan, zonder
zich hetzij naar de dichtbijgelegen kerk van de Jezuie~
ten, hetzij naar O.L.Vrouw ter Predikheeren, zijn paro~
chiekerk, te laten voeren, door duisternis, koude
sneeuw en regen heen.
Vliebergh stierf zooals hij had geleefd. Eenige dagen
voor zijn dood had hij, als Vlaming, nog getracht de
Alma Mater en het studentenvolk van nut te wezen.
Eenige uren voor zijn overlijden woonde hij, als vriend
van de landbouwers, de vergadering bij van het Hoofdbestuur van den Belg.Boerenbond. En toen is hij, in alle
stilte heengegaan, berustend in den Wil van Hem die
steeds zijn opperste Leider was geweest.
Zijn biechtvader, die bij de kisting aanwezig was,
en de liturgische gebeden voorlas, was diep getroffen
door de hemelsche uitdrukking op het gelaat van den
overledene. « Ik herinner me niet, zegt hij, ooit een
schooner doode gezien te hebben. »
Emiel Vliebergh had alle deugden op heldhaftige wijn
ze beoefend : zijn leven was een voortdurende loutering
geweest. Toen hij van zijn vrienden scheidde, straalde
om zijn wezen de aureool van de Heiligheid.
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Maria,wLegende naar Ouden Trant
door Fritz FRANCKEN.
De adel van dat maagdeken van lage geboorte was
de kuischheid van haar gemoed. Om de verleiding te
weerstaan en haar reinheid te behouden, bad ze gestadig en devoot...
Als op de beemden het groen van malsch gras fleurde, placht zij de magere koeikens van haar ouders te
weiden. Terwijl de koeikens rustig graasden, zocht zij
het kappelleken op aan den kruisweg. In den schemer
van dat kappelleken stond het vereerde beeld van Maria, moeder Gods. Eilaas, de mantel die Onze Lieve
Vrouwe om de schouders hing, was zoo versleten van
ouderdom, dat het maagdeken, bij den aanblik van dat
povere kleed, nooit haar spijt kon bedwingen en telkens luid-op klaagde
Maria, zoete bloeme vol karitaten, gij zijt ons
aller koninginne en hoe armelijk zijt ge niet gekleed?
Ik kan u niet tooien, o, gebenedijde moeder mijns har^-

ten, zooals ik u in gedachten zou willen tooien, want
ik bezit niets, maar laat mij u met mijn gebeden tooien,
naar mijn minzaam vermogen en uwer waardig.

Menig jaar zoo bleef dat maagdeken, buiten den sleur
van het dagelijksche leven om, godsvruchtig en kuisch
in denken en doen. In de vreeze des Heeren volbracht
zij haar taak.
Er kwam ongelukkig een plaag over het land. Het
maagdeken werd er een der eersten door bezocht. De
menschen verbaasden er zich over, hoe iemand die
nauwgezet en oprecht den Heer diende, niet gevrij~
waard was tegen ziekten allerlei.
Toen de plaag het vreeselijkst woedde, raakten, op
zekeren dag, twee monniken verdoold in het bosch, dat
met zijn sparren het dorp omsloot, waar het maagdeken
op sterven lag. Ze waren sedert uren op weg. Midden
in het bosch zei een der broeders plots tot zijn gezel :
Ik kan niet meer verder. Ik heb mijn voeten ten
bloede geloopen. Laat ons hier uitrusten!
Hij kreunde en jammerde...
Maar zijn maat duchtte , den nacht en zijn verschrikkingen in dit geheimzinnige bosch en drong op spoed
aan.
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we zijn dit bosch uit. Straks overvalt ons de duisternis.
God weet of er hier geen roovers rondsluipen. Ze zullen
ons opknoopen met onze eigene koorden!
Hoe klemmend en beklemmend het betoog van zijn
reismakker ook was, de andere luisterde naar geen wij.zen raad. Hij zeeg neer op het wakke mos, geeuwde dat
zijn kin er van beefde en sliep in, schielijk. Besluiteloos,
achterdochtig, zette zijn kompanjon zich naast hem neer.
Ten einde raad opende hij dan maar zijn brevier en
verdiepte zich in gebeden...
Daar werd zijn aandacht eensklaps gewekt door het
ritselen van stappen. Hij keek op en zag verbaasd een
zwijgende schare van jonkvrouwen naderen. Allen
droegen zij gestreepte kleeren van eendere stof en kleur,
kostelijk doorwerkt met goud en zilver. Haastig stond
de broeder op. Bij wijze van salutatje boog hij traag en
strak. Vormelijk neigden de schoone jonkvrouwen hem
tegen. Ze gingen voorbij zonder spreken en verdwenen uit het zicht, tusschen de parallel opgeschoten stammen van de boomen.
De onthutste broeder zette zich weer op den grond,
naast zijn ingesluimerden gezel neer en bladerde verstrooid in zijn brevier. Nauw was hij echter neergezeten of daar naderde een tweede schaar van jonkvrouwen. Deze maagden waren veel schooner nog dan de
vorigen. Ze hadden sneeuwwitte kleeren aan. Stilzwijgend ook trok deze schare voorbij.
Niet eens was de schare heen of daar trad er een
derde aan. Verrukkelijker nog dan al dezen die de broe
der reeds aanschouwd had, waren deze jonkvrouwen.
Ze schreden voorbij in de rozige wolk van hun met
goud afgezoomde en belegde gewaden...
Achter deze laatste schaar stapte een aanbiddelijk
schoone jonkvrouw aan. De glimlach op haar gelaat
was als de weerschijn van een vriendelijke klaarte. Om
haar slapen heen was een krans van witte en roode rozen gevlochten. Een wit-en-rood zijden kleed onderscheidde haar verder ook nog van de andere maagden.
Weer stond de monnik overeind, verbluft deze maal.
Statig groette hij.
Hoe gaarne had hij geweten wie of die jonkvrouwen
waren. Hij dorst echter niet te spreken bij het aan
schouwen van een zoo wonder vertoon. De aanbiddelij
ke jonkvrouw ried zijn begeerte aan het vuur van zijn
oog. Ze wendde zich tot hem om en sprak hem toe:
-
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Ik ben Maria, zei ze, Maria die geen zondaar aan
zijn lot overlaat.
De broeder vouwde de gezwollen handen saam en
zalfde
Wees gebenedijd, Maria, vol van gratie...
Hij knikte beamend en ootmoedig bij het uitspreken
van den geheiligden naam. Maria aankijkend, vraagde
hij daarna, eenigszins aarzelend.
Wie zijn al die jonkvrouwen toch en waarom is
de eene schaar schooner dan de andere?
Waarop Maria :
Het zijn alle maagden die kuisch geleefd hebben en
kuisch gestorven zijn. Maar hun aller loon is niet hetzelfde.
De maagden van de eerste schare zijn zulke maagden die, toen ze in de wereld stonden, rein van zeden
zijn gebleven, zoo tijdens als voor hun huwelijk. Hun
glorie is groot. Toch is die glorie gering, vergeleken met
deze van de maagden van de tweede schare. Dat zijn
zulke maagden die, toen ze in wereld stonden, de reinheid steeds geprezen hebben en, om die reinheid onber
vlekt te behouden, uit het wereldsch leven zijn getreden.
Ze werden ingelijfd bij geestelijke genootschappen. Tot
op het einde van hun leven hebben ze mij en mijn Zoon
gediend!
De maagden van de derde schare zijn zulke,die niet enkel den lof van de reinheid verkondigd hebben, maar om
die reinheid onbevlekt te behouden, hebben ze liever
hun bloed gestort, zware pijnen geleden en zijn ze den
bitteren dood gestorven. De glorie van die maagden
overtreft deze van al de anderen!
Maria's woorden waren den broeder muziek. Zijn
nieuwsgierigheid was echter nog niet ten volle bevre~
digd!
- Waar gaat gij allen heen? vraagde hij opnieuw.
Dadelijk klonk het :
Wij gaan naar de maagd toe, die in het naaste
dorp op sterven ligt. Wij zullen haar meenemen in ons
gezelschap. Ze heeft me vele jaren vroom gediend en
me versierd met haar gebeden. Ze vlocht me eiken dag
een krans van bloemen, zooals ik er nu een om de slapen draag. Op mijn beurt zal ik haar bloemen in de
lokken vlechten.
Aangedaan sprak de broeder:
— Vrouwe, sta ons toe, u te vergezellen. Wij ook
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willen de maagd aanschouwen, die u zoo trouw heeft
gediend en waarover gij u ontfermt in deze stonde.
En terwijl Maria de maagden, die ze allen in reinheid overtrof, achterna schreed, wekte de monnik zijn
gezel en vertelde hem zijn wedervaren. Opgetogen verklaarde deze :
Ik heb hier een zaligen slaap geslapen, want ik heb
slapende gezien wat gij wakende hebt aanschouwd...
Kom, toe, laten we dadelijk de zieke maagd opzoeken!
Van blijdschap vervuld spoedden de broeders zich
voort. In het dorp wist niemand wat omtrent een zieke
maagd mee te deelen. Wie was die maagd en waar hield
zij zich op? Het was voorzeker een arm, arm meisje?
Arme menschen worden niet geacht...
De monniken namen al beraad of ze hun reis liefst
niet zouden voortzetten, toen een haveloos koewachterken hen, buiten het dorp, een hut aanwees, waar volgens hij toevallig gehoord had, aldra een pover meisje
zou ter ziele gaan. De broeders dankten den knaap en
begaven zich naar de aangewezen hut. Ze klopten aan.
Omzichtig traden ze binnen. Werkelijk, in 't donker van
een hoek, op een stroozak, lag een stervend maagdeken
uitgestrekt. Bij het gerucht hief het kranke meisje lich^tekens het hoofd op.
Broeders, lispelde ze, flauw, gejaagd, broeders...
,

doet uw kap af. Bidt God en onze Lieve 'Vrouwe... en

ge zult het schoone gezelschap zien... dat hier aanwezig
is...

Ontroerd knielden de monniken neer. Ze ontdeden
zich van hun kap en baden. 0, wonder, daar ontwaarden ze plots al de jonkvrouwen die ze in het Bosch enkele oogenblikken te voren hadden ontmoet. De maagden hadden zich omheen hun zieltogende zuster geschaard en zongen gedempt...
Daar trad onverwachts onze Lieve Vrouwe uit de
rei van stralende engelen en lei den schoonen krans
van rozen, dien ze zelve om de slapen droeg, omheen
de slapen van het stervende meisje. Onmiddellijk daar.-

op bezweek het maagdeken. Was de geur van die ro
zen haar te sterk geweest? jubelend nu schalde de lofzang der hemelsche jonkvrouwen. En te midden van
hun koor, voerden dezen het verloste zieltje van het
arme, verscheiden meisje mee, naar het rijk van de
hoogste glorie...
Waar dat zieltje blijven zal, eeuwig en zonder einde.
Amen.
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Hadewijch een Gelukzalige
Bloemardinne 7
door J. VAN 1VIIERLC3 Jun. S. J.
Sedert de naam onzer middeleeuwsche dichteres en
prozaschrijfster Hadewijch is gepaard geworden met
dien van de Brusselsche ketterin Bloemardinne, is deze
vereenzelving, hoe onwaarschijnlijk, ja onmogelijk
ook, toch op sommigen een soort van fascinatie- blijven
uitoefenen. Hoewel vroeger met overtuiging voorgen
dragen, o.a. door K. Stallaert, door P. Fredericq, door
L. Willems, door jh. De Pauw, en in een uitvoerige verhandeling door K. Ruelens, overgenomen in de Inlei-ding op Hadewijch's werken van Prof. Vercoullie,
vond ze steeds weinig bijval bij de beoefenaars der
Middeleeuwsche letterkunde. Alleen Dr. te Winkel in
de eerste uitgave zijner geschiedenis scheen er eenigs
zins toe geneigd. Prof. Kalff trad beslist tegen haar op.
Prof. Vercoullie verwierp haar eveneens. In geen werk
-

over litteratuur vond zij gereeden toegang. In 1908,

bij het begin mijner Hadewijch-studiën meende ik haar
ook beslist te moeten verwerpen, in een opstel in Dietsche Warande en Belfort. En sedert is geen van haar
vroegere verdedigers nog voor 'haar in 't strijdperk
getreden.
Het pleit scheen van toen af gewonnen. Hadewijch
kon onmogelijk met een ketterin Bloemardinne ver.. trad in Holland een
eenzelvigd worden. Maar in 1916
nieuwe verdediger op, Dr. Knuttel, met een naar 't
scheen gansch nieuw strijdplan. De Bloemardinne zou
eigenlijk geen ketterin zijn geweest. « De strijd tus-r
schen haar en Ruysbroeck zou zich hebben beperkt
tot een louter meeningsgeschil dat in der minne is bijgelegd geworden. Pomerius, in zijn bekende biographie
van Ruysbroeck, zou schromelijk overdreven hebben ».
Eerst na den oorlog kreeg ik kennis van dit opstel.
In 1919 kwam er een antwoord op van mij in hetzelfde
tijdschrift, (1.) waarin Dr. Knuttel's arbeid versche~
nen was. Of dit antwoord Dr. Knuttel heeft overtuigd
weet ik niet. Ik mag het wel veronderstellen ; vermits
hij het er bij gelaten heeft.
Het pleit scheen dus nu voor goed gewonnen. Zelfs
Dr.. Te Winkel heeft in de onlangs verschenen uit(1 Van de jaren 1922-24.
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gave zijner geschiedenis zijn eerste weifeling laten
varen en verwerpt nu ook beslist de vereenzelviging.
Daar komt opeens in het Octobernummer 1924 van
de Revue d'histoire ecclésiastique de heer H. N (elis) ,
die verslag uitbrengt over mijn opstel van 1919. Of
liever die daar verklaart, « dat geheel mijn arbeid steunt
op het getuigenis van Pomerius, dat echter dit getuigenis nooit kritisch werd onderzocht, dat dit nochtans,
om redenen die hij niet hoeft uiteen te zetten, weinig
of geen geloof verdient, en dat derhalve geheel mijn
werk moet opnieuw begonnen worden op een steviger
grondslag ».
Die uitspraak heeft in vele kringen, ook in Vlaam~
sche kringen, verbazing verwekt. Men had nu gemeend, dat geheel die zaak was uitgemaakt, en voor
goed. Zou het dan toch niet zoo zeker staan ? Het is
altijd onaangenaam op een verslag of een bespreking
van eigen werk te moeten antwoorden. Maar in dit
geval meen ik toch, en hebben anderen met mij gemeend, dat het goed zou zijn, de zaken eens terecht
te wijzen en, hoe bondig ook, de leidende beginselen
aan de hand te doen, die ons oordeel hierin moeten
bepalen. Ik zal trachten de heele zaak, zoo veel doenlijk, boven alle polemiek te houden en objectief voor
:

te leggen wat er eigenlijk van is.

Dat Had. nog in de 13de eeuw heeft geleefd, hebben wij in een reeks opstellen in Dietsche Warande en
Belfort aangetoond (1) «De bewijzen daarvoor hadden
wij afgeleid uit een zorgvuldige ontleding van Had.s'
werken zelf. Wij meenen dat zulk een analyse -nog de
veiligste weg is om tot een zeker resultaat te geraken:
wat leert Had. zelf, over haar tijd. Die bewijzen behoef
ik hier niet meer te herhalen. Zij steunen op geheel de
geestelijke en maatschappelijke atmosfeer van Had.'s
werk, die zeer bepaald die der 13de eeuw en nog be^
paalder van de eerste helft ervan is ; op een onderzoek
naar de namen die vernoemd worden in een lijst van
volmaakten aan het slot der visioenen, •. en die, zoover
ze eenigzins kunnen geïdentifieerd worden, allen wijzen naar ten laatste het midden der 13de eeuw ; op
geheel den geest van die lijst, en op bijzonderheden
die er over sommigen worden meegedeeld, als op treffende, leemten, wat men al best nog eerder in 't begin
(1) Tijdschrift voor Nederl. Taal en Letterkunde, dl. XL, afl. 1.
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der 13de eeuw kan uitleggen, doch onmogelijk in de
latere helft, laat staan in de 14de eeuw ; op enkele
kerkelijke gebruiken die Had. nog kent, maar die in
den loop der 13de eeuw verdwijnen, als de communie
onder beide gedaanten ; op het feit dat er reeds in
't begin der 14de eeuw een moderniseerende paraphrase
van Had. moet hebben; bestaan ; uit het andere feit
dat Ruysbroeck, zinspelende op Had., haar laat be~
hooren tot den staat der goede begijnen die langhe
hiertevoren (vóár zijn tijd) waren, welke staat echter
in zijn tijd reeds zeer vervallen was, enz. Want al deze
en dergelijke argumenten moeten in hun ontwikkeling
beschouwd worden en ook in hun samenhang, waardoor zij zeker in hun convergentie de conclusie wetti~
gen, dat Had. ongetwijfeld in de 13de eeuw moet worden gezocht, liefst nog wel váór of omstreeks het mid^den dier eeuw. Meer heb ik niet durven besluiten;
hoewel sommigen mij eerder verweten hebben, hierin
niet ver genoeg te zijn gegaan. Zij zouden Had. liever
nog in de eerste jaren der 13de eeuw willen plaatsen;
ik voor mij echter kan moeilijk over den naam van
meester Robbaert, in wien ik den inquisitor Robert le
Bougre blijf zien, die omstreeks 1240 in onze gewesten
optrad.
Wij hebben het genoegen gehad uit den mond van
vele bevoegden en ook uit verslagen over die studiën,
te mogen vernemen, dat die uiteenzettingen, dat zelfs
de analyse alleen van de geestelijke atmosfeer van
Had's werken, hun volledige zekerheid hadden geger
ven. Wij weten, dat zij op enkele besliste voorstanders
der Had.-Bloem. theorie toch zulken indruk hebben
Gemaakt, dat zij wel wilden toegeven, dat de Had. der
Visioenen in de 13de eeuw moet worden gezocht.
maar die dan een Had.2 onderscheidden, die de
schrijfster der Brieven en der Strophische Gedichten
zou zijn. Veronderstelling. die natuurlijk geen anderen
grond heeft dan de Had.-Bloem. theorie te redden.
Gelukkig noa dat v re uit Had. zelf kunnen aantoonen,
zooals wil het in de Inleiding op de Visioenen zullen
doen, dat de Brieven wel van dezelfde hand zijn als
de Visioenen, en dus een onderscheid tuusschen een
Had.1 en een Had.2 uitgesloten is.
Llif jaande nu van die conclusie hadden wij verder
oetracht onze Had. te vereenzelvigen met de eenice
beata Heliv ais, die ons uif de middeleeuwen bekend
is, en die omstreeks dienzelfden tijd moet geleefd heb-
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ben, en in 1269 in de abdij van Villers werd bijgezet.
Deze vereenzelviging nu, ik heb dit uitdrukkelijk en
herhaaldelijk gezegd, is meer hypothetisch. Als ik de
argumenten die ik er voor aangehaald heb in hunnen
samenhang overschouw, dan maken ze nog wel een
geweldigen indruk ; op andere tijden weer minder, zoo
dat ik er persoonlijk niet meer belang aan hecht dan
aan een min of meer gegronde hypothese ; hoewel ik
beken dat ik me moeilijk aan de overtuiging kan onttrekken, dat Thomas van Cantimprée, waar hij in
't leven van de hl. Lutgardis spreekt van die vrouw die
nog leefde en die hij daarom niet noemt, en over wie
hij verhaalt dat zij op Sinxendag kennis ontving van
alle talen, gewaagt van onze Had. die in het tweede
visioen hetzelfde van haar zelve verhaalt als haar eveneens gebeurd op Sinxendag. (L)
Wat men nu ook over deze hypothese denke, hoofdzaak is dat wij Had. tot het midden der 13de eeuw
hebben teruggeleid. Zoo heeft het ons wel eenigszins
bevreemd dat de heer H.N. van deze studiën, die toch
na 1919 verschenen zijn en nog wel in een Belgisch
tijdschrift, met geen woord gewaagt. In al deze studiën
nu hebben wij niet eens den naam van Pomerius vermeld. Onze bewijsvoering voor het feit dat Had. nog
in de 13de eeuw heeft geleefd is, daarom al, geheel van
Pomerius onafhankelijk.
Indien men dan toch nog verder wil onderzoeken
of onze Had. met de Bloem. kan vereenzelvigd worden,
zoo zouden we reeds kunnen antwoorden : « Onmoge~
lijk, vermits het vaststaat dat Had. nog in de 13de
eeuw heeft geleefd, en dus nooit de Bloem. uit de 14de
eeuw kan zijn ». De discussie is dan ook feitelijk met
zulken, die wellicht die argumenten niet kennen, of bij
hun overtuiging blijven dat Had. wel de Bloem. kon
zijn geweest. Wij zouden hen kunnen verzoeken onze
bewijsvoering voor de 13de eeuw eens aandachtig te
willen overwegen. Maar misschien kunnen wij hen er
beter toe bewegen onze conciusiën aan te nemen, indien we voorafgaand aantoonen, dat de fascineerende
stelling Had.~Bloem. beslist onmogelijk is. Met die
hoop komen we hier nog eens op de vraag terug. Het
geldt hier toch een onzer merkwaardigste dichteressen,
(1 ) Was dit inderdaad onze Head.. zoo heeft neheel die hypothese
een krachtigen steun.
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tijd is van ongemeen belang én voor de ontwjjkeling
onzer letterkunde én voor de geschiedenis der mystiek.
W e kunnen in dezen niet te groote zekerheid verkrij~
gen. Laten we haar dan ook van dezen kant trachten
zeker te maken. Zoo zal niets meer ixi den weg staan,
om haar tot de 13de eeuw terug te voeren, waar alles
ons heenwijst. ,
Zouden we echter niet liever wachten tot onze tegenstrevers hunne argumenten voor de identificatie van
Had.-Bloem. hebben voorgelegd ? Men kondigt wel
een artikel aan voor het januari~ én Aprilnummer van
de Revue d'histoire eccl., van de hand van den heer
Dr. O'Sheridan, waarin de onbetrouwbaarheid van
Pomerius zal in 't licht gesteld worden. Maar het vraagstuk is van die betrouwbaarheid of onbetrouwbaarheid,
zooals we zullen aantoonen, onafhankelijk. En wij
meenen te mogen vreezen, dat geheel de zaak in een
verkeerd licht zal worden geplaatst. Daarom wenschten
wij er hier reeds nogmaals uitdrukkelijk op te wijzen,
waarom het eigenlijk te doen is, en tevens aan te geven,

wat bij de beoordeeling dier eventueel te verschijnen
uiteenzettingen vooral dient in 't oog gehouden te wor
den. Zoo kan dan ook heel wat verwarring voorkomen,
en de schrijver zelf worden opmerkzaam gemaakt op
de kern der zaak, zoodat hij zijn betoog in dien zin
inrichten kan. Ook zijn wij, reeds nu, wel een woord
van terechtwijzing verschuldigd, om de verwarring, die
door het verslag van den heer H. N. is veroorzaakt
geworden, op te klaren.
Hierbij moet ik eerst en vooral wijzen op een zonderlinge frontverandering, die sedert het _ontstaan dezer
discussie heeft plaats gehad. Vroeger ging het over de
vraag : of Had. kon vereenzelvigd worden met de ketterin Bloemardinne. Men is tot het inzicht gekomen
dat dit niet ging. Dan heeft men eenvoudig de ketterin
tot een heilige gemaakt ; al moest men daartoe Ruysbroeck's biograaf Pomerius van vervalsching der waarheid beschuldigen. Hier zouden we reeds kunnen aanmerken, dat zulk een stelling ons, op zich zelf, koud
laten kon : het was er ons vroeger voornamelijk om te
doen de eer en de rechtgelooviqheid van Had. te redden. Dit hebben we toch vooralsnog bereikt. Was er
niets anders aan gelegen, dan zouden wij daarbij kunnen berusten, ja er ons over verheugen, vermits we z66
ten minste vat meer over Had. zouden kunnen verne-
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men. Doch de historische waarheid vraagt, dat we
verder zouden onderzoeken of werkelijk Had. nu met
een gelukzalige Bloemardinne kan vereenzelvigd worden.
De heer H. N. toch ook wil Had. maken tot een
gelukzalige, die door Pom, vuig is belasterd geworden.
Die stelling was mij reeds in- 1910 bekend. Toen reeds
nam de heer H. N. zich voor haar in de Revue d'hist.
eccl. te bewijzen. In de Bibliographie van het Séminaire
hist. 1911 (blz. 75.) nog kondigde hij aan, dat een
studie van hem weldra zou verschijnen onder den titel:
Une prétendue hérésiarque du XI V° siècle. La bien1ieureuse Heiluwice Blom naerts. Zoo liet ,hij reeds iets
van zijn stelling doorschemeren, genoeg om -te vermoeden hoe hij zijn bewijsvoering opbouwen zou. De stur
die echter is totnogtoe uitgebleven.
Toen ik mijn antwoord op het opstel van Dr. Knuttel schreef, kende ik derhalve zeer wel de stelling van
H. N. Ik heb ze zelfs uitdrukkelijk vermeld, juist om
er op te wijzen dat de heer H. N. ongeveer hetzelfde

trachtte te verdedigen als waartoe overigens allen genoodzaakt zin, die nog eenige hoop bewaren, Had.
met de Bloem. te vereenzelvigen. Dat Had. een kette~
nu zou zijn geweest gaat nu eenmaal niet meer ; dus
maar de Bloem, tot een heilige gemaakt ! Zoo heeft

het mij verwonderd den heer H. N. te hoorgin verklaren, dat mijn studie alleen berustte op het getuigenis
van Por.. .:onder dat de aeloofswaardigheid van dit
caetuiaenis was onderzocht geworden. Geheel mijn opstel hield rekening met de mogelijkheid dat Pom. zou
overdreven of gelogen hebben : ik was er door de stelling van Knuttel zelf toe uitgenoodigd : en mijn conclusie kras: «Ten aanzien van zulke argumenten (als
door mij in dit oostel uiteengezet) acht ik het onmogelijk ooit • de schrijfster Had. met de Bloem. te identifieeren, ook al ware deze laatste zoo kerkelijk gezind
geweest dat men haar neen zweem van ketterij kon
ten laste leggen ; ook al hadde dus Pom. (wat niemand
ooit beewezen heeft) schromelijk overdreven.» Men verwijt mii dus vrei ten onrechte. dat ik het getuigenis
van Pom. zoo maar goedsmoeds zonder verder onderzoek. ?.ou hebben aangenomen en daarop mijn conclusies gesteund. Ik zou non kunnen antwoorden, dat ik
dit wel eens vroeder Q. edaan heb, in mijn studie n.l.
over Het leven van- P.i.ivshroeck door Pom. erius en Surius. ( 1.) Maar daar ik geen stellingen te verdedigen.
(1 .) Dietsche Warande en Belfort, 1910.
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had waarin het gezag van Pom. mij hinderen kon, had
ik ook geen gegronde redenen gevonden om aan de
oprechtheid en de goede trouw van Pom. te twijfelen.
Nog kon ik antwoorden, dat het voor mijn doel niet
noodig was de waarde van geheel Pom.'s werk te onderzoeken, daar het er hier alleen op de episode der
Bloem. aankomt en dus alleen de vraag dient gesteld,
of Pom. in dezen zoo 'maar alles gelogen en gelasterd
heeft.
Want dit dient niet uit het oog verloren. Men wil
nu Pom. beschuldigen de waarheid te hebben verdraaid.
Dr. P. O'Sheridan heeft in de Revue Beige d'hist. van
1914 (tijdschrift door hem gesticht, waarvan slechts
één aflevering vóór den oorlog verschijnen kon een
eerste stormloop tegen Pom. beproefd. Zijn artikel in
de Revue d'hist. eccl. zal de vraag hervatten. Over
de waarde dezer studie wil ik hier niet uitweiden.
Daarbij dient echter wel niet vergeten dat, al zou men
in het werk van Pom. op enkele onnauwkeurigheden,
onjuistheden, zelfs verkeerde voorstellingen of verzwijn
gingen kunnen wijzen, men daarom nog niet mag zeggen. Pomerius ment, Ponlerius est un fief fé menteur !
Wij hoeven hier niet het vraagstuk der algemeene
geloofswaardigheid van Pom. te behandelen. Bij een
zoo algemeen in zijn orde vereerden en om zijn deugd
gevierden man als hij, opzettelijke leugens, kwade
trouw, vervalschingen en belasteringen voorop te zetten
lijkt me een waagstuk dat alleen met hechte en on-

wraakbare bewijzen, geen veronderstellingen slechts,
geen verdachtmakingen of overdrijvingen kan doorge^
voerd worden.
Maar hier gaat het eigenlijk over geheel wat anders.
De vraag is precies d eze : kan onze mystieke schrijfster
Had. vereenzelvigd worden met de uit de levensbe
schrijvinq van Ruysbroeck door Pomerius bekende
Bloemardinne ? Dat is het juist, dat alleen, wat ons
in dit onderzoek heeft beziggehouden, wat ons hier
bezighouden moet. En dus niet : heeft Pom. wel waarheid gezegd ? is die Bloem. wel een ketterin geweest?
Zou het geen heilige vrouw kunnen zijn ? Neen : het
eenige voorwerp van ons onderzoek is dit : is die Bloem.
van wie Pom. gewaagt, onze Hadewijch ?
« Maar juist, zal men zeggen ; om daarop veilig te
kunnen antwoorden. dient vooraf de geloofswaardig~
heil van Pom, ondei'zocht te worden.. Had. kan niet
vereenzelvigd worden met die 31oem... zooals Pom. ons
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die voorstelt, akkoord : maar indien ze nu eens geen
ketterin ware ? indien Pom. eens gelogen had ? »
Wel, dan nog ware zulk een onderzoek naar de
geloofwaardigheid van Pom. voor ons doel, voor de
vraag n.l. die ons hier alleen bezighoudt, volkomen
overbodig, indien we zonder dit onderzoek tot een veïlig en zeker resultaat kunnen geraken. En dit kunnen
wij.
Deze weg is eigenlijk ook veruit de veilige.
Wij kunnen ons niet laten afleiden van ons onderwerp, door een voorafgaande kwestie die niet hoeft
gesteld te worden ; en niemand kan van ons . vereischen,
dat wij vooraf volle zekerheid zouden verkrijgen in een
vraag die ons hier - niet ophoudt, of die Bloem. werkelijk een ketterin moet heeten ? Juist zulk een onderzoek loopt groot gevaar te worden beslecht in den zin
dien men voor een geliefkoosde stelling verlangt. Wie
zal ooit zulke argumenten, zulke feiten, aanbrengen,
waarin klaar en duidelijk blijkt, dat de door Pom.
bedoelde Bloem., geen andere ! inderdaad een hoog~
vereerde en vereerenswaardige vrouw is geweest? En
zoolang zulke feiten niet aangebracht worden, zoolang
:men slechts arbeidt met gissingen en veronderstellingen,
wie zal den verdediger van Pom. verbieden. in den
naam en om reden van zulke gissingen en veronderstellingen, Pom. zijn volle vertrouwen te blijven schenken? Ja. zal de positie van dezen laatste niet steeds de
sterkere blijven ; omdat zij steunt op het eenig vaste
en tastbare ; omdat ze niet behoeft eerst zekere docur
menten in twijfel te trekken ? Wie ziet niet in, dat men
langs dezen overigens moeizamen en hoogst onveiligen
weg, waar men voortdurend door eigen subjectief gevoel wordt meegesleept, tot geen resultaat kan geraken?
Ook is zulk een onderzoek niet noodig. Het feit alleen.
van Pom.'s getuigenis toch laat een veilige en vaste
conclusie toe. Dit feit is zeker. Indien men nu bewijzen
kan, dat met dit getuiaenis, of dit nu waar is of niet.
alle identificatie van Had. met die Bloem. ketterin of
niet, heilige of niet, uitgesloten blijft te zijn, dan hoeven we ons verder, voor het rechtstreeksche doel dat
we bier nastreven om de waarheid of de valschheid
*an dit getuigenis niet te bekommeren.
Dit was dan ook de wea dien we in ons opstel teven
bet betoog van Knuttel al hadden ingeslagen. Wij wilden. on d at Knuttel ons daartoe uitn.00digde. ons antmwoord onafhankelijk maken van de waarheid of valsch-
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heid van Pom.ls getuigenis. Ons besluit was dan zooals
gezegd. Daarbij was het niet eens noodig gebleken de
argumenten te doen gelden, die er met zekerheid voor
pleiten, dat Had. nog in de 13de eeuw moet worden
gezocht.
Men zegge dus niet, dat onze bewijsvoering alleen
steunde op het gezag van Pom. Want mens bedoelt
daarbij, dat ze alleen steunt op de waarheid van zijn
getuigenis, en dat ze met die waarheid staat of valt.
Neen, in dien zin antwoorden wij beslist : dat ze geheel van kom. onafhankelijk is. Ze steunt, voor zoover
ze bijkomstig en heel ondergeschikt, iets met Pom. te
maken heeft, uitsluitend op het feit, gegrond of onger
grond, waar of valsch, van dit getuigenis. Dit getuigenis, het feit n.l. alleen ervan, is • voldoende om alle
identificatie voor goed uit te sluiten.
Ter zake nu.
In mijn opstel tegen Dr. Knuttel heb ik er reeds
eenige bewijzen voor aangegeven. Eenieder kan die
herlezen. Het is niet noodig, dat we telkens op dezelfde
dingen terugkomen. Wij moeten alleen eerbiedig ver
zoeken, dat men die eerst aandachtig lezen en overwegen zou.
Hier wil ik slechts een beschouwing uiteenzetten,
geen nieuwe, maar misschien in een nieuwen vorm, die
sommigen treffen kan. En opdat men mij wel zou be~
grijpen en desnoods ook methodisch antwoorde, laat
ik die voorleggen in den vorm van een syllogisme,
waarvan we daarna de onderdeelen achtereenvolgens
zullen behandelen. Dit zou luiden:
Pom. heeft de Bloem. tot een ketterin gemaakt.
Welnu, Hadewijch had hij onmogelijk tot een ketterin kunnen maken, en heeft hij ook nooit tot een
ketterin gemaakt.
Daarom : de Bloem. is niet onze Hadewijch.
Men zal mij toegeven dat de hoofdzin niets anders
behelst dan juist het feit van Pom. getuigenis. In de
kringen voor wie Ponm. zijn werkje bestemde, heeft hij
de Bloem. inderdaad als een aartsgevaarlijke ketterin
voorgesteld. Die kringen waren in het algemeen de
Groenendalers. Hij droeg zijn werk op aan de requliere kanunnikken van het klooster van Bethleem. maar
bestemde het voor alle oeloovigen, in 't bijzonder echter voor zijn ordeqenooten. de reguliere kanunniken
n.l. die zich onlangs bij het kapittel van Windesem
hadden aangesloten. Bij al zijn ordebroeders dus heeft
,

hij de Bloem, als een ketterin doen kennen.
Misschien zal iemand vragen : maar werd hij er ook
geloofd ? Heeft men daar dan ook de Bloem. als een
ketterin beschouwd ? Zelfs indien we op die vraag geen
beslissend antwoord konden verschaffen, dan bleef
toch het feit bestaan, en dat zou reeds voldoende zijn..
Maar het is a priori uitgesloten dat een man als Pom.,
die in zijn orde het hoogste gezag genoot, wien de op
drachtwas toevertrouwd de eerste geschiedenis van
die orde te beschrijven, geen geloof bij zijn ordebroe
ders zou gevonden hebben. Of zal men weer tot zulk
een uitvlucht moeten grijpen om aan onze conclusie
te ontsnappen ? Laten we dan positieve bewijzen aanvoeren, waaruit blijkt, dat Pom. inderdaad is geloofd
geworden.
Want de ketterij der Bloem. is ons niet alleen bekend
uit Pom. Men gebaart soms 'alsof Pom. alleen zulk een
laster had verspreid. Maar nog andere schrijvers gewagen ervan. Zoo Latomus te Corsendonck in zijn
Corsendonca, joh. Hoybergius, in zijn aanteekeningen
bij die Corsendonca ; (2.) P. Impens te Bethleem in
zijn Chronicon Bethlehemiticon ; M. Mastelinus te
Oroenendaal in zijn Necrologium Viridis vallis. p. 97.
Daar meent nu iemand: «maar die praten allen Pom.
na! » 't Zij nu zoo. Hoewel M. Mastelinus er toch
wat meer over schijnt te hebben geweten, vermits hij
er aan toevoegt, dat diezelfde ketterij in 't begin der
volgende eeuw in Brussel opnieuw uitbrak en moest
onderdrukt worden. Maar we willen hier niet aantoonen, dat er inderdaad een ketterin Bloem. bestaan heeft,
en men niets wint door het getuigenis van Pom. te loochenen ; we zouden dit kunnen. Hier echter willen we
alleen het besluit trekken, wat uit die aangehaalde
schrijvers blijkt, dat in de kringen waaruit zij allen
stammen, de Bloem. als een ketterin is beschouwd geworden. En dit zijn juist de kringen der Groenendalers. Of nu daar Pom. is geloofd geworden of niet, het
(1) Zie b.v. Auger, Mystiques des Pays-bas, 150.
K. Ruelens in Vercoullie's Inleiding op Hadewijch, bll. XLVI,
XLIX.
(2) j. Hoybergius Zegt, dat hij zijn bijzonderheden heeft uit J.
Van Meerhout. Waarschijnlijk heeft hij zich vergist, daar een
werk van Van Meerhout waarin die ketterij der Bloemardinne
voorkomt, onbekend is. Of bedoelde hij een kopie van Pome
rius door J. Van Meerhout?
-

38 feit staat vast, dat men er de Bloem. als ketterin heeft
erkend.
Zóover ter verklaring van den hoofdzin van ons
syllogisme.
Nu de minor : onze Had. had Pom. onmogelijk in
die kringen tot een ketterin kunnen maken. Waarom ?
om de eenvoudige reden, dat onze Had. in die kringen
algemeen vereerd werd als een venerabilis virrgo, als
een beata, als een heilige. (L)
Welk een vereering er voor Had. heerschte te Groenendaal zelf wordt ons voldoende gewaarborgd. Ruysbroeck zelf is doordrongen van hare leering en citeert
haar ook menigmaal, echter, volgens de gewoonte van
dien tijd en bijzonder van Ruysbroeck, zonder haar te
noemen. (2.) Het getuigenis van den goeden kok, R.'s
medebroeder en bewonderaar, getuigenis dat in hs. C
werd overgenomen, is algemeen bekend. Minder bekend is nog een andere geestdriftige lofrede van den
goeden kok die wij hier meedeelen : volgens hs 888~90
ter kon. bibliotheek te Brussel, f. 44d. vlg.
Mer dese minne es oec van dier natueren, datse
breedere ende widere ende hoghere ende diepere ende

langhere es, dan hemel oft eerde bevaen heeft oft
bevaen mach, want minne gods selve sy verhoghet al.
Aldus sprect oec een heylich glorioes wijf, heet Hade
wijch, een ghewareghe leeresse, want Hadewijchs
boeke, die syn 'seker goet ende gherecht,
Wt gode gheboren ende gheoppenbaert, want hay..
wighen boeken, die syn voer doeghen gods gheprueft,
ende ouermids onsen here ihesum cristum gheexamiveert, ende oec inden heileghen gheest, daer sise goet
ende ghewarich vonden, wel concorderende ende ouer~
eendraghende met aller heilegher scrijft. Oei bekinnic
haywighen leeringhe, alsoe ghewarich, als ic myns
heren sinte pauwels leeringhe doe. Mer niet alsoe or~
berlijc om • dat vele menschen haywighen leeringhen
niet verstaen en connen die welke haer inwendeghe
oghen te doncker hebben, ende hen niet ontploken en
sijn ouermids ghebrukelike aencluende bloete stille minne gods. Want Haywijchs leeringhe es in vele steden,

(1) Onze redeneering is dus niet afgeleid a priori, uit de orthodoxie van Had., maar alleen uit het feit, dat Had. in die
kringen als zeer orthodox werd vereerd.
(2) Het is overbodig voor ons doel dat we hier die bewering
verder bewijzen. Dit zal elders gebeuren.
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die in bloeten aenschijn der godliker minnen niet en
gheraken. Ende oec niet inwoenachtich en sijn ouermids
dreiheit in enicheit verhaven bouen hem selven. Maer
alle die ghene, die in danschijn der weseliker minnen
gods behelst ghetrocken werden, Ende ouermids driheit
gods, uter enicheit gods, verlicht ende verclaert werden, siet hen vert alle waerheit gheleert ende gheop -penbaert ende oec alles dies hen noet es vertoent hen
god.
Welk een geestdrift, welk een gloedvolle bewondering juicht ons in die woorden toe ! 't Is bijna te veel.
De goede kok waagt het Had.'s leering zoo gjhewarich,
zoo rechtgeloovig te noemen als die van den hl. Paulus.
Maar zeer juist heeft hij ingezien, dat ze niet voor
allen even nuttig is, omdat ze in sommige plaatsen voor
velen te edel en te verheven klinkt. Men moet de inwendige oogen der ziel verlicht hebben en de bloete
stille Minne Gods aankleven, om haar naar waarheid
te begrijpen. Stond hij misschien te Groenendael met
zijn bewondering alleen ? Wie zal dit beweren ? En
wie zal in die woorden niet een weerklank hooren van
de diepe vereering, waarin Had. daar, op het voorbeeld
van Ruysbroeck en van den goeden kok, door allen
gehouden werd ? Zal men er hare werken niet vlijtig
hebben gelezen ? Had. was er de ghewarighe leeraces
waaruit zij hun ascetisch--mystieke vorming hadden
ontvangen, in dien zin dat zij de bron is geweest, waaruit Ruysbroeck en de kok hadden geput. En die bron
is daar, zooveel toch is duidelijk uit de geestdrift van
den kok, voor allen opengebleven.
Dat men te Groenendaal hss. van Had's werken heeft
gehad spreekt van zelf, vermits men er haar zoo vlijtig
gelezen en met zulke pieteit bewonderd heeft. Ook uit
het naburige Rooktooster is het bekend, dat Had. er
hoog gevierd en gehuldigd werd : twee der drie bewaarde hss. van Had. stammen uit dit klooster, en
waarschijnlijk waren er daar zooveel als vier hss. aanwezig. De vele aanteekeningen er in bewijzen, hoe hoog
Had. ook daar werd gehouden. Hs. C stamt uit Bethe~
em. Doch onnoodig hierover verder uit te weiden : we
zouden alle fragmenten, excerpten, aanhalingen, enz.
uit Had. moeten vermelden. Trouwens niemand ontkent, wat niet ontkend kan worden : dat Had. in de
kringen van Groenendaal, of zoo men wil der Winde~

semers, in de hoogste vereering is gehouden geworden.
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Welnu, is het denkbaar dat Pom. diezelfde vrouw in
diezelfde. kringen heeft kunnen voorstellen als een aartsketterin ? Want laten we dit niet uit het oog verliezen:
in de hypothese die we hier bespreken, ware Had. de
Bloem.
De vraag zelf brengt haar antwoord mee. Zoolang
in die kringen zulk een vereering voor Had. heerschte,
kon Pom. er zelfs niet eens aan gedacht hebben haar
als een ketterin voor te stellen.
En had hij het dan toch gedaan, zou het dan in zijn
relaas niet ergens doorschemeren, dat hij daar iets be~
weert, wat van de opvatting zijner ordebroeders afwijkt ? Welnu, nergens komt er bij hem één enkel
woord voor, om tegen die vereering te waarschuwen.
Niets in zijn relaas laat vermoeden, dat hij onze Had.
bedoelt. En toch : zeker had hij tegenspraak, op zijn
minst verbazing, moeten verwachten. En dit zou wel
een woord van verklaring hebben noodig gemaakt.
Nergens blijkt dat hij zulk een tegenspraak, of zulk
een verbazing verwacht heeft.
Hij zegt niet eens zooveel als : Bloemardinne die ge-

woonlijk Hadewijch wordt genoemd. Hij zegt alleen
Bloemardinne. En ook daarop moet nadruk gelegd
worden : in de kringen der Groenendalers kende men
alleen Hadewijch. Steeds wordt Hadewijch gezegd,
waar van onze schrijfster gesproken wordt. En uit niets
blijkt dat zij er onder een anderen naam is bekend geweest. Zou Pom. dan ook niet, van haar sprekende,
haar met den naam hebben genoemd waaronder zij gewoonlijk bekend stond ? Of zou de eenige die haar als
ketterin aanzag haar een naam hebben gegeven, die zij
anders nooit droeg? Zou hij dan ten minste, waar hij
haar Bloemardinne noemde ter verklaring niet hebben
bijgevoegd, hoe ze gewoonlijk onder zijne ordebroeders
geheeten werd ? En dat op zich zelf ook is een afdoend
argument tegen alle identificatie : Hadewijch heet alleen Hadewijch ; zij schijnt onder geen anderen naam
te zijn bekend geweest. De Bloemardinne heet alleen
Bloemardinne.
Maar misschien zal men beweren dat die vereering
reeds gevallen was, toen Pom. schreef. Ook onmogelijk. Is het denkbaar dat te Groenendaal b.v. ten tijde
van Pom. reeds alle herinnering aan de hooge vereering waarin zoowel hun aller vader Ruysbroeck als de
goede kok Had. hadden gehouden, zou verdwenen zijn,.
toen er nog tijdgenooten van Ruysbroeck en den kok
-
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41 --leefden, of ten minste toen de ouderen nog in rechtstreeksche verbinding met die tijdgenooten hadden
gestaan ? Ook blijkt nergens dat die vereering zou verzwakt zijn geweest. Het blijkt integendeel dat ze nooit
in die kringen heeft opgehouden, ook niet nadat Pom.
de Bloem. als ketterin had aangeklaagd. Men gaat
voort Had. te lezen. Men schrijft hare werken nog af
(hs. B b. v.) men excerpeert er uit ; men haalt er uit
aan, als . Van Meerhout, met de vermelding nog steeds
van venerabilis, van beata hadewigis, enz. Nergens
een spoor dat hare vereering zou afgenomen zijn ! Nergens een waarschuwing, dat ze een gevaarlijke lezing
is ! Hare hss. worden niet vernietigd. Men blijft ze lezen als voorheen. Geen enkele vermaning tot voorzichr
tigheid. H. Mande populariseert haar in Holland door
een paraphrase. In 1487 noemt een katalogus van
St-Martensdaal haar nog : beata Hadewigis de Antverpia. Die aanteekening wordt overgenomen in een
soortgelijke katalogus van Rooklooster ; ze wordt opgenomen in hs. C van Bethleem. Nergens ook maar een
zweem van een vermoeden, dat die Had. de beruchte
Bloemardinne kon zijn.
Deze • bewijsvoering wordt nog versterkt door het
feit dat, ten tijde toen Pom. schreef en men nog voort.ging Had. te vereeren, de ketterij der Bloem. opnieuw
te Brussel was uitgebroken en de kanunniken ian
Groenendaal zelf opdracht hadden ontvangen haar te
bestrijden. Mastelinus verhaalt : Quae haeresis ( der
Bloem.) cum iterum circa annum Domini millesimum

quadragesimum decimum in eadem civitate repullularet,
requisiti sunt 'canonici regulares Vallis Viridis ab illustrissimo Domino Cameracensi episcopo ut per totam
dioecesim adversus hujusmodi pravitatem haereticam
praedicarent et ejus detestandos articulos coram cunctis
Christi fidelibus denudarent. (1)
Dat was in 1410. Enkele jaren nadat de goede kok,
zulk een heerlijk getuigenis over Had. had gegeven,
toen nog medebroeders van Ruysbroeck en den goeden
kok leefden ; omstreeks den zelfden tijd toen Pom.
schreef. Zouden de kanunniken van Groenendaal de
leerstellingen van Had. hebben bestreden, wier rechtgeloovigheid door hun ouderen zoo stellig was bevesr
tigd geworden, wier werken op hunne bibliotheek aan( 1 ) NeeroloCjium Vir. Val., blz. 91.
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wezig waren, wie zij later, ja in denzelfden tijd, zijn
voortgegaan als een heilige te huldigen ? wier schriften
ze niet alleen niet uit hunne bibliotheken hebben verwijderd, maar nog hebben vermenigvuldigd ?
Wie zou daarna in die kringen nog zijn voortgegaan Had. te huldigen, nu zij kerkelijke opdracht hadden haar te bestrijden. Of zouden de kanunniken van
Groenendaal nooit de leer der Bloem. hebben gekend?
Zouden ze haar zoo maar bestreden hebben, zonder
naar haar schriften te - zoeken ? Pom. beweert, dat hij
ze in zijn tijd nog gelezen had. In alle geval, dan hebben de kanunniken nooit vermoed dat zij die schriften
in hun eigen bibliotheek hadden, in de schriften van
Had., dat Had. en de Bloem. een en dezelfde persoon
konden zijn.
Of zullen we het verhaal van Mastelinus, dat het
bestaan eener Bloem. en dus het verhaal . van Pom. zoo
sterk bevestigt, eveneens als een legende uitschakelen ?
Mij om het even. Mijn bewijsvoering verliest er niets
door. Ook zoo staat onze conclusie van nu aan vast
dat Pom. onmogelijk onze Had. tot een ketterin heeft
kunnen maken, dat hij haar in alle geval, wat voor ons
doel volstaat, nooit tot een ketterin heeft gemaakt.
Indien hij dan toch de Bloem. van ketterij heeft kunnen
beschuldigen en haar inderdaad van ketterij beschuldigd heeft in de kringen der Windesemers, dan is het
omdat die Bloem. niet onze Had. was, die hij om de
hooge vereering waarin zij in diezelfde kringen gehou
den werd en bleef, nooit tot een ketterin hadde kunnen
maken en ook nooit gemaakt heeft.
Wat zou men nu daartegen kunnen inbrengen ? Dat
Pom. niet zou gewaarschuwd hebben, dat de vrouw die
ze zoo bewonderden de Bloemardinne was, dat de werken die ze zoo vlijtig lazen de 'werken van de door hem
ontsluierde, aan de kaak gestelde Bloem. waren ? Is dit
waarschijnlijk ? Is dit mogelijk ? Hij klaagt bij allen
een ketterin aan. Hij weet dat hare werken vlijtig gelezen worden, dat ze beschouwd worden als de werken van een heilige ; hij weet dat het de werken der
Bloem. zijn, vermits hij getuigt ze zelf te hebben gelezen. En hij zegt er niets van ? Hij belastert den persoon, maar hij doet niets om de lezing harer werken
te verhinderen ? om te beletten dat hare ketterij zich
onder zijne ordebroeders zou verspreiden ? nieuwe
slachtoffers maken ? Men zal voortgaan hare werken
te lezen ? Men heeft het ook gedaan. Doch nergens
,
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ketterin leest? Nergens heeft men het geringste vermoeden gekoesterd omtrent de rechtgeloovigheid van
de schrijfster, wier werken te aller beschikking bleven,
waaruit men voortging te lezen, te excerpeeren, ' enz.
Zoodus : Pom. zou het hebben aangedurfd en zou
er in geslaagd zijn de Bloem. als een verderfelijke ketterin te doen verafschuwen ; dat blijkt ten minste uit
de schrijvers die van hem het bericht over haar hebben overgenomen. Maar hare werken heeft hij niet
aan de vereering zijner ordebroeders willen of kunnen
onttrekken, zoodat buiten hem niemand geweten heeft
dat de schriften die ze met zoo groote piëteit lazen de
schriften waren van die verafschuwde ketterin.
Of zullen we veronderstellen dat Pom. 's aanklacht
op algeheel fiasco is uitgeloopen ? Dat niemand hem
geloofd heeft, en men daarom is voortgegaan Had. te
lezen ? Is dit denkbaar ? Maar zooals gezegd, we hebben het bewijs van het tegenovergestelde : Latomus ge.tuigt voor Corsendonck : waar jan Van Meerhout toch
Had. als beata vereeren bleef ; Impens voor Bethleem,
waaruit Hs. C met zijn aanteekeningen; Mastelinus
voor Groenendaal. En ware zijn laster werkelijk een
fiasco geweest, zouden we dan nergens een spoor ervan aantreffen in de vermeldingen over Had ? Zou
b.v. Jan Van Meerhout ; zou de katalogus van St~Mar~
tensdaal, van het Rooklooster, zouden de excerpeerenden uit Had., zoo zonder meer Had. een venerabilis;
een beata, zijn blijven noemen ? zonder ooit een woordje van protest, iets als : die wel zeker een venerabilis
was ? die ongetwijfeld zeer rechtgeloovig is geweest ?
Hs. A. staat vol kantteekeningen van lezers : in geen
enkele komt een lakende of oneerbiedige aanmerking
voor, in geen enkele een aanduiding van kettersche
gezindheid, of van aanklacht van ketterij. Niemand zou
dan, in alle geval, ooit tegen den laster aan hun gevierde schrijfster aangedaan protest hebben aangeteer
kend? met geen enkel woord, geen enkel teeken? Neen :
de waarheid is en is alleen : dat niemand ooit vermoed
heeft dat de schriften van Had. de schriften der Bloem.
waren. En niemand heeft dit ooit vermoed, omdat Pom.
die werken der Had. nooit heeft aangeklaagd als de
werken der Bloem.
Wat kunnen we nog verder veronderstellen om aan
deze gevolgtrekking te ontsnappen ? Dat Pom. zelf
niet geweten heeft dat de werken van Had. de werken
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der Bloem. waren ? Maar hii kende de werken der
Bloem., vermits hij zelf getuigt ze te hebben gelezen 1.
Of dat Pom., tegen de algemeene overtuiging in,
toch maar de Bloem. heeft verketterd? Maar juist, ons
geheel betoog heeft het klaar gemaakt dat dit niet kon..
De aanklacht van Pom. is geen fiasco geweest, men
heeft hem op zijn woord geloofd. Toch gaat men voort
Had. te vereeren. En een fiasco zou ten minste wel
ergens blijken uit de vermeldingen over Had. Doch
nergens wordt er in dezen vermoed dat iemand ooit
een andere opinie over haar heeft gehouden, *wat toch
zeker wel zou gebeurd zijn in middens waar die laster
over haar ware verspreid geweest.
Of dat niemand ooit heeft geweten dat Had. en de
Bloem. een en dezelfde persoon zijn geweest ? Maar
ook die veronderstelling is geheel uit de lucht gegrepen
en volslagen ondenkbaar. Dan moet men aannemen,
dat Pom. het alleen op den persoon der Bloem. gemunt had, en het hem verder weinig schelen kon, dat
men hare schriften zou blijven voortlezen en bewonde
ren ? Of liever nog erger : dat hij het alleen tegen den
naam Bloem. had, en dezelfde persoon onder een
naam, Bloemardinne, heeft willen verketteren, maar
onder een anderen, Hadewijch, heeft willen laten heilig
verklaren. Want, wij herhalen het, op zijn aanklacht
is er nooit iets gevolgd dat heeft afbreuk gedaan aan
de vereering die Had. werd gewijd. Na, zoowel als
voor, zijn aanklacht heeft men Had. gevierd als een
heilige vrouw. Ná, zoowel als voor, zijn laster is er
niets aan de Had.-hulde veranderd. De lofredenen van
den goeden kok over haar werden ongeschonden be
waard, en ieder kon ze in zijn werken blijven lezen. Te
Corsendonck,te StrMartensdaal,te Zeelheme, Rooklooster, te Bethleem, enz., blijft ze steeds als venerabilis,
als beata bekend.
Ik zie werkelijk niet in wat men verder nog zou kunnen uitdenken om aan onze conclusie te ontsnappen.
Dat Pom. de Bloem. tot een ketterin heeft gemaakt en
dat men toch is voortgegaan in dezelfde kringen Had.
als een heilige te vereeren is alleen mogelijk, indien
noch Pom. zelf, noch iemand ooit uit die kringen, ge~
wéten heeft dat Had. en de Bloem. een en dezelfde
persoon zijn geweest. Maar juist : dat is, zooals we
hebben aangetoond en vooals trouwens van zelf spreekt,
en werkelijk niet zulk een moeizaam betoog behoeft,
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volstrekt onmogelijk en ondenkbaar. Had. en de Bloem.
kunnen dus onmogelijk vereenzelvigd worden.
Het is dus geheel overbodig en bepaald verkeerd, te
verlangen, dat eerst de betrouwbaarheid van Pom. zou
bewezen zijn, alvorens een uitspraak te doen : Omdat
men daarbij verhoopt, dat zulk een onderzoek objectief
kan gehouden, en niet zal beslecht worden naar eigen
subjectieve opvatting en verwachting ; Omdat men, ten
tweede, meent, dat, als nu eenmaal dat onderzoek is
gedaan en men heeft aangetoond dat Pom. een aarts~
leugenaar moet heeten, de zaak geklonken is, en men
niets meer hoeft te doen dan eenvoudig te verklaren :
De Bloemardinne is een heilige geweest, dus was zij
wel Had.
En nochtans zij die vorderen dat zulk een onderzoek
zou voorafgaan, schijnen wel zulke verwachtingen te
hebben gekoesterd. Laat hen even nadenken dat ze
geen stap verder gevorderd zijn.
Zoo hooren we hen dan ook reeds heel vreemd beweren : dat vermits geheel die geschiedenis van den
strijd tusschen Ruysbroeck en de Bloemardinne een
verdichtsel is van Pom., de goede kok dezelfde Bloem.
heel goed een heilige vrouw met een goddelijke leering
.

-

heeft kunnen noemen, en dat men haar te Groenendaal

en in de kringen der Groenendalers als zoodanig heeft
kunnen vereeren. Maar ze denken niet verder, dat het
dan voor Pom. onmogelijk was haar in diezelfde krinr
qen als een aartsketterin te doen doorgaan, en dat zijn
laster dan daar ooit geloof zou hebben kunnen vinden.

Nu mag men zooveel men wil bewijzen dat Pom.
geen vertrouwen verdient, dat hij, bepaaldelijk zelfs
in de Bloem.--episode, celogen heeft. Aan de heele zaak
ware niets veranderd. Nog kon de Bloem. niet met
Had. vereenzelvigd.
Laten we nu even veronderstellen., dat men daar te
Brussel inderdaad een heilige jonkvrouw Bloemardinne,
zelfs een Heilwijch Bloemardinne heeft ontdekt, en
dat men het bewezen krijgt, dat het luist die heilige
jonkvrouw, _ geen andere, is, die door Pom. is belasterd
geworden ; we zouden kunnen zeggen : « "Ik Verheug
mij erover, dat die jonkvrouw in hare eer werd hersteld,
en schande over Pony.. ! » Maar wat zou daaruit volgen voor ons doel ? Alleen, dat die domicella onmogelijk onze Had. is geweest, daar men in diezelfde kringen waar men op Pom.'s woord de Bloem. toch als
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ketterin heeft beschouwd, Had. integendeel steeds is
blijven vereeren als een heilige.
Al wat men nu over of tegen de geloofwaardigheid
van Pom. moge schrijven is van geen baat. Pom. heeft
Had. onmogelijk tot een ketterin kunnen maken in de
kringen voor wie hij zijn geschrift bestemde, en heeft
hij ook nooit daar tot een ketterin gemaakt. Misschien
ware het in andere gevallen noodzakelijk geweest eerst
de geloofwaardigheid van Pom. te onderzoeken ; doch
niet in ons geval, waar we weten, wat men in dezelfde
kringen dacht over de Bloem. en wat men er dacht en
bleef denken over Had. Wat wij behandelen is toch
niet, of er werkelijk een ketterin Bloem. bestaan heeft,
maar bepaaldelijk, of Had. met die nu toch eenmaal als
ketterin erkende Bloem. kan vereenzelvigd worden.
Men zegge nu niet : Dat zijn louter redeneeringen.
Neen, 't zijn feiten, die eenvoudig naast elkander niet
hebben kunnen bestaan. Aan den eenen kant : Had.
gevierd als een heilige, aan den anderen kant Bloem.
verafschuwd als ketterin, door dezelfde menschen, indien Had. en de Bloem. ook dezelfde personen waren.
Laten nu onze tegenstrevers tegen die klare feiten eens
aanhalen de onwraakbare feiten, maar feiten, geen gissingen of veronderstellingen, die bewijzen niet alleen,dat
werkelijk een heilige jonkvrouw Bloem. door Pom. is
belasterd geworden, maar ook dat die zelfde jonkvrouw
Bloem. onze Had. was. Wij hoeven hier niet eens meer
uiteen te zetten andere argumenten die we al vroeger
uitvoerig hebben behandeld om de onmogelijkheid der
hypothese Had.~Bloem. aan te toonen. Laat ik even
herinneren aan enkele punten die men niet uit het oog
mag verliezen.
Er is ons uit Brusselsche schepenacten een Heilwjch
Blommaerts bekend uit de eerste helft der l4de eeuw.
Uit wat over haar wordt meegedeeld ben ik geneigd
in haar een vrouw te erkennen die aan menschlievende
werken deed. Men zal er misschien uit kunnen en willen
besluiten dat ze een vrouw is geweest van heiligen
levenswandel. Wellicht kan nog meer over haar leven
ontdekt worden, waaruit die heiligheid nog duidelijker
blijken zou. Die vrouw heeft men vereenzelvigd niet
de Bloem. Met welk recht ? Waar is het feit dat die
identificatie bewijst? In die stukken zelf toch wordt die
H. BI. nooit genoemd Bloemardinne, dicta Bloem. Van
de Bloem. kent men alleen dien familienaam. En er zullen te Brussel wel meer dan een domicella Blommaerts.
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zijn geweest, zonder dat deze noodzakelijk de Bloemar
dinne is die Pom. tot een ketterin heeft gemaakt. Alle
vrouwen van het huis der Blommaerts heeten Bloemardinne. Heeft men nu bewezen dat die Heilwijch BI.
een heilige vrouw is geweest, dan roepe men nog niet
uit : Pom. heeft haar belasterd ! Want, als men nu
zegde : Die Heilwijch BI. was inderdaad een heilige
vrouw, dus was ze de Bloemardinne niet. Hoe zult gij
mij het tegenovergestelde bewijzen ? Hebt gij een feit
dat de identiteit van die Heilwijch BI. staaft met de
door Pom. tot ketterin gemaakte Bloem.? Zoolang gij
dit niet hebt, houd ik het voor mij met - Pom. En hadt
gij dit feit inderdaad, bewijs dan verder door een feit
dat diezelfde Heilwijch Blommaerts onze Had. is ! Men
vergete dus niet dat men hier twee dingen met positieve
feiten moet bewijzen : dat die Heilwijch BI. de Bloemar-dinne is ; dat die Bloem. onze Had. is. Tegenover de
feiten die wij hebben aangebracht moeten onomstootbare feiten gelegd.
-

Ik herinner er verder aan dat de naam Heilwijch
alleen geen reden kan zijn om die H. BI. met Had. te
vereenzelvigen daar die voornaam in dien tijd te Brus~
sel, als uit diezelfde schepenacten blijkt, een zeer verspreide voornaam is geweest. En was het wel dezelfde

naam als Hadewijch ? In alle geval dezer laatste naam
luidt steeds in de 14de en 15de eeuwen Hadewijch of
iets dergelijks, nooit Heilwich. Eindelijk dient er op
gewezen, dat onze schrijfster steeds gekend wordt onr
der den naam Hadewijch zonder meer. De ketterin
echter steeds uitsluitend en alleen onder dien van
Bloem. zonder meer. Bij de eene slechts een voornaam,
bij de andere slechts een familienaam.
Hierbij sluit zich nog een ander feit aan, dat wel
zijn belang heeft, en waarop ook eens moet gewezen
worden. De oudste overleveringen die ons over Had.
zijn bewaard gebleven noemen haar : de Antverpia.
Zoo wordt ze genoemd in 1487, in een katalogus van
St-Martensdaal. Deze had het uit het Karthuizer-kloos-ter van Zeelhexn. Van waar dezen die bijzonderheid
hadden ? Misschien van de Heeren van Diest, hun

(1) Alleen in het Laat 15e eetiwsche opschrift op het binnenblad
van C staat Heilwyck.
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stichters. En dezen waren castellani de Antverpia. (1)
Men heeft nu het recht niet zulke bijzonderheid als zonder waarde te beschouwen, alleen omdat ze niet -past in
een theorie. Die bijzonderheid, de oudste en eenige die
we over Had's afkomst bezitten, moet, zoolang ze niet
totaal valsch blijkt te zijn, geeerbiedigd worden. Welnu,
in de veronderstelling dat Had. de Bloem. ware, kan
daar onmogelijk een verklaring voor worden gevonden,
daar de Blommaerts een Brusselsch geslacht waren, en
dus de Bloem, uit Brussel is geweest.
Om nu ten slotte geheel ons betoog nog eens samen
te vatten : zoolang het vaststaat dat Pom. de Bloem.
in de kringen der Groenendalers heeft kunnen voorstellen als een ketterin, kan zij onmogelijk onze Had.
zijn, die in diezelfde kringen, zoo voor als na Pom.,
als een heilige is vereerd geworden, zonder dat ooit
zelfs zooveel als twijfel tegen die vereering is opgekomen.

Als we nu daarbij in overweging nemen de argumenten, die wij hebben ontwikkeld om Had. tot het midden
der 13de eeuw terug te voeren, argumenten die geheel
van Pom. onafhankelijk zijn en op zich zelf reeds volle
zekerheid kunnen verschaffen, dan mogen we in alle
gemoedskalmte wachten op de feiten, die onze conclu~
sie onhoudbaar zullen maken. Maar nu blijft er ook
niets meer over, dat ons langer weerhouden kan, Had.
nog in de 13de eeuw te zoeken, daar zelfs de moge-

lijkheid dat ze de Bloem. zou kunnen zijn, allen objecl-

tieven grond ontbeert.
Het voorstaande was geschreven, toen ik mededeeling ontving van een nieuwe hypothese, die het volko~
men met snij eens is oni Had. tot de 13de eeuw terug
te voeren en alle identificatie met de Bloem. verwerpt;
die echter hierin van mij afwijkt dat zij een grove ver
gissing bij Pom. aanneemt : Pom. zou n.l. Had. met de
Bloem. verward hebben. Deze hypothese verandert
niets aan onze bewijsvoering : deze mag geheel blijven
zooals zij is. Wij hebben alleen rekening gehouden, en
moesten alleen rekening houden, met de veronderstel~
ling, die de uitgang dezer discussie is, dat Had. en de
Bloem. dezelfde persoon zouden zijn. Daarvan hebben
wij de onmogelijkheid bewezen. Deze nieuwe hypothe~

-

(1) Over het belang van dien samenhang wil ik hier niet verder

uitweiden.

se neemt onze conclusie aan ; maar beweert alleen, dat
Pom., willende de leer der Bloem. uiteenzetten, zonder
het te weten, de werken van Had. voor die van de
Bloem. zou hebben genomen. Moet zulk een vergissing
aangenomen ? Is zij mogelijk geweest ? Daarover zullen
wij bij een volgende gelegenheid wat verder uitweiden.
P. S. --• lntusschen is het eerste deel van het aangekondigde
opstel van Dr. P. 0 'Sheridan verschenen in het zooeven uitgekomen Januarinummer der Revue d'histoire eccl., ditmaal onder
den titel : Ce qui nous reste de la plus ancienne vie de Ruys~
broeck. Voor ons doel staat er weinig belangrijks in. Tweemaal
in voetnota's wordt over Had. gewaagd. Blz. 60, n. 4:waar
de meening wordt uitgedrukt « dat er in Had.'s werk twee of
drie Had.'s te onderscheiden zijn ». Daarop zinspeelden wij, waar
we hierboven zegden, dat sommigen, door onze argumenten genoodzaakt, de schrijfster der Visioenen wel in de 13e eeuw- willen plaatsen, maar ze dan onderscheiden van de schrijfster der
Brieven en Strophische Gedichten, om toch de hypothese Had.Bloem. te redden. Blz. n. 2 stemt hij H. Nelis bij en beweert dat
Pom. vele legenden in zijn verhaal heeft opgenomen : une d'elles.
---- et qui est odieuse --- décrit la lutte imaginaire de Ruysbroeck
contre la doctrine d'une soi-Bisant hérésiarque Bruxelloise, la
Blomardinne, pieuse béguine Joachimite , (Ruysbroeck wordt door
hem ook tot leerling van Joachim de Flore gemaakt) qui a chanté
le pur amour, qui a été calomniée comme tant d'autres saintes
files de son ordre, et que Ruysbroeck, fervent Joachimite lui-méme
et grand admirateur des « bonnes bégulnes » (zinspeling op ons
argument voor Ruysbroeck's vereering van Hadewijch) a éue
certainement en profonde estime. Dus : Had.-Blom., en Pom. heeft
haar vuil belasterd. Bewijs ? Wij hebben er te vergeefs naar gezocht. Alleen herhaalt sch. zijn opstel van 1914 waarin hij, zoo
beweert hij, Pom. op heeterdaad van twee moedwillige (nog wel
domme en nuttelooze leugens) heeft betrapt.
Maar nu weten we toch zooveel: Ruysbroeck heeft Had.Bloem niet alleen niet bestreden, maar haar diep vereerd ; de
« goede kok » heeft haar diep vereerd ; Groenendaal heeft haar
diep - vereerd en is haar blijven vereeren, heeft haar gelukzalig,
heilig genoemd, enz... Maar dan vragen wij : hoe heeft Pom.
haar bij die zelfde menschen kunnen belasteren en tot een aartsketterin maken ? Weldra zal men zeggen misschien, dat hij dit
heeft gedaan om R. van Joachimisme vrij te pleiten ; hij had
zoo immers het Joachimisme bestreden ! En opdat de Groenendalers het niet zouden merken en zouden kunnen voortgaan haar
te bewonderen, heeft hij haar bestreden onder een naam dien
zij bij hen gewoonlijk niet droeg !
Doch genoeg. Daar dit eerste deel weinig dan beweringen en.
algemeenheden biedt, zullen wij wachten om het desnoods te be-spreken, tot zijn tweede deel, dat hopen wij, de argumenten zal
brengen, verschenen is. Deze zullen, hopen wij, wat beter zijn dan
die waarmede sch. zijn dateering van Pom.'s werk tegen ons verdedigt ; het argument dat zijn stelling daar te niet doet, wordt
in een voetnota aangehaald en verduisterd ; vestri prioris -- votre
ancien prieur ; en van Gerson te zeggen : olim cancellarius (vroe.
ger kanselier) toen hij nog niet dood en begraven was maar toch
het kanselierschap niet meer uitoefende, is : une Injure stupide et
brutale, devant laquelle les plus féroces ennemis du grand Frangals ont reculé..

.^.^ 50 _—

]Belijdenissen
door Gerard WALSCHAP.
IV.
Heel deze dag zag mij dolen als de Iersche koning
Conor Mac Nessa : met den pijl in mijn hart van een
driest verdriet. Mij docht, als ik hem eruit rukte zou
mijn hart in drie vier gulpen verbloeden. Mijn bleek
gelaat wou neerzinken in den schoot der geliefde en
terwijl haar teedere hand bevend mijn haren zou streelen, wou ik dit smartelijk leven een laatste maal uithijr
gen en niet meer om verder te leven opstaan.
Hoor, opeens tingeltangelt op de ernstige Lijnwaad~
markt een draaiorgel op een hondekar. Voeten schuivelen op de stoepen : een paar achterbuurtdeernen dansen met dito jongens.
Ik kan het leven op geen tingel-tangeldeun wegdan~
sen. De felle plezieren van de nachtelijke stad jagen mij
telkens terug naar mijn eenzame kamer.
Het leven is zoo vreemd en zoo groot. Ik ploeg er
doorheen met mijn hardnekkige passies. Mij vereen~
zaamt de geest die niet rusten kan en de wil die zijn
weg kapt door zoo doornig struweel.
***

Gij staat ondertusschen in het struikgewas verstoken
op loer, nijd en hebzucht die 't geluk der kinderen naar
het leven streeft. In het blauw der bosschen vonkelen
uw oogen geel en groen.

Als uw pijl is vastgeschoten in het hart van uw
bloedeigen kinderen, springen deze woest op en loopen
bloedig en verwilderd te zwerven door de vreemde menigte der menschen. Ik heb den gil van dit plots torment
tusschen mijn tanden vastgebeten,hem ingeslikt als een
gloeiende kool vuur die mij brandt van binnen.
Waarom staat gij naar het leven dat gij zelf hebt
geschonken? Waarom hebt gij geluk misgund waarnaar
gij zelf hebt gedongen? Waarom zet gij het bloed op tegen het bloed en wascht uw handen schijnheilig?
Heer, zie mij dolen met den pijl in het hart. De kool
vuur stijgt nu suizelend tot u op als een vurige ster door
de zwarte ruimte uwer nachten.

Misduid het mij niet, nu moet ik denken aan de
geliefde die alles zoet maakt. Hoe zij kan lijden met op
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den mond de witte kleine lelie van haren glimlach.
. Haar liefde staat over mij uitgespannen, glorieus als
een gouden firmament. Over mij is haar teedere schóonheid opgegaan, na de doorstormde nachten dageraad
waarvan het licht is tegen de sereenheid der hemelen
opgerankt in trossen wit-gloeiende rozen.
Ik wou haar benedijden met den snik en den schrei
èn den plots mild geworden glimlach van mijn geluk.
Want van morgen tot avond staan mij al de dagen verguld en geen nachten zijn er waarin ik opwaàk, die niet
doorvonkeld staan van gesternte en de zilveren verblijdenis van het lieve beeld. Dan is het, Heer, onder uw
gevallige oogen gewis dat uitgaat onder gesterde nachr
ten de witte pelgrinv•agie van mijn droomen die doolt
van einder tot einder en terugkeert tot wie alles heeft
verblijd. Gij ziet ook Bevallig aan dat bij dage mijn
gedachten haar zoeken, vredige vlucht witte duiven die
gedurig herschrijven uw Naam en haar naam op de
lucht. En U is bekend dat eenvoudig geheim van mijn
moed houden : ik zie liefde staan gebogen over avond~
late wake en werk en ik slaap in met den droom dat
Liefde's zorg is rondom mij om mij vredig-ontroerd te
sluiten de slaapzware oogen met haren zoen.
Ik voel dan hoe Gij mijnentwege minzaam U ver'
heugt. Nog nauwelijks zijn immers de dagen doorstre-

den van duister torment als mijn noodschreeuw opklawierde tot U gelijk een stormvogel door het tumult aller
winden. Nauwelijks is het seizoen vergaan toen ik valkenjacht hield naar U met God-hongerige gedachten
zij wilden grijpen uw Geest die als een stille witte vogel zweeft geruischloos over de wereld.
Daarom hebt Gij U mijnentwege dus minzaam verheugd telkenmale uitvliegt de witte vlucht duiven naar
de Geliefde.
Zoo verzamel ik in de smart van dezen avond al de
de schoone herinneringen van. mijn jong geluk. Mijn ziel
zoent ze, met schroom maar met hartstocht, gelijk men
zou kussen het teeder mysterie van een lentende knop
die zoo dadelijk zal barsten en bloem zijn. Misduid het
mij niet en zegen dees fellere vlam verlangen; vuriger
slaat zij herop en kronkelt langs den pijl die zit vastgedrild in mijn hart. Heer, geef mij rust.
In de verte op de Schelde begint opeens een schip te
toeten dat schreiend afscheid neemt. Daar huivert een
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opzeggelijke weemoed door de lucht. Onverwacht schiet:
de beiaard wakker met een straatachtig deuntje als een
hatelijke spotlach.
Neen, ik wil het leven niet wegdansen, ik wil niet
schaterlachen " lichtzinnig, Heer, als ik verga van heimwee. Laat mij den pijl in het hart. Ligt er geen kracht
in niet te klagen en geen adel in den deemoed van het
offer? Het leven is zoo vreemd en zoo groot. En God
hoort zijn kinderen kreunen gelijk aangeschoten stemvend wild in een groot nachtelijk woud...

v.
Dezen avond wil ik de menschen vergiffenis vragen.
Het besef van mijn schuld is vandaag over mij gekomen en langer dan een dag kan ik dit niet dragen. Eer
het wroeging wordt wil ik in verdeemoediging mijn
hart ontlasten. Want zie, van een blijder leven zal mor.gen de eerste dag als een groote poort op den einder
opendraaien en ik wil gezuiverd het schoone morgen
ingaan.

Nu wil ik van avond tot alle menschen gaan, een
voudig als een kind dat morgen zijn eerste Communie
doet. Ik zal hun allen vergiffenis vragen omdat ik hen
allen, dikwijls, uit den grond van mijn hart, hartstochtelijk heb veracht.Allen mogen het weten hoe ik hun ziel
heb gezien 'door 't omhangen raam van hun oogen, ze
geraden heb aan het nijdig egoïsme van hun doen.
Gelijk een arts ziet met radiumlicht het geraamte
doorheen de bekoring van het vleesch,heb ik ook als een
geraamte hun ziel gezien : ruige bouw van beenderen
en gewrichten; vingeren, voeten en ribben gekromd of
en gewichten; vingeren, voeten en ribben gekromd of
krombaar in het uniek gebaar van grijpen! Ik heb geleden van de leugen die wit zegt tot mij en gaat kloppen
bij den buurman om zwart te zeggen. Ik ken den hui~
chelaar die flambouwen draagt voor het Allerheiligste
in het klaarlichte van den dag, maar kruizigt ons Heer
in het ongeweten der nachten met de zonde die niet
wordt genoemd. Ze hebben den arme door een knecht
uit de deur laten schoppen en den eerbaren man die
verdriet had het goede woord geweigerd dat ons Heer
heeft overgehad voor judas en de zondares. Nog voel
ik van hoe diep mij oprispte de walg om hun allerhande
begeeren des vleesches, des geestes en hun gierig ;be~
geeren naar geld,
-
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zoete smaak der morgensche Hostie en een onuitspreke-

lijk geluk.
Ik zou mijn geluk willen uitdeelen aan al de hoeken

der avondlijke straten, gelijk men strooibiljetten uitdeelt
voor een velodroomkoers. Aan mijn raam fluistert de
wind een geheim. Maar daar is geen geheim zoo ontzaggelijk en zoo goddelijk als dat der vergiffenis. Een
stem heeft in mij gesproken die ik goed heb herkend:
de grootste misdadiger is hij die geen misdaad vergeeft.
Bega niet de vergissing van den splinter en den balk.
Wrok is des menschen maar de vergiffenis van God. R
En nu wil ik uitgaan om vergiffenis te vragen, broer
noemen al de zondaars en aan de bronzen deuren der
bedrijvers van de vier wraakroepende zonden, hartelijk
en gul bei mijn handen reiken. En gaan tot hen die onrecht aan mij bedreven, want misschien hebben zij veel
geleden van wroeging en zal ik hen moeten troosten.
En dan pas gaan tot allen die goed zijn geweest , opdat
zij zich verblijden aan den opglans van mijn eindelijke
vreugde en met mij doorwaken dezen gulden nacht.
Want morgen is het de Nieuwe Dag.
Laat mij de wake doen en wat fluisteren van de rij pende gedichten in mij.
Ik heb door de wereld een droom gedragen zooals
een priester het Viaticum door een volkswijk vol bor
-

deelen.
De Heer getuige van zijn Dichters! Al heeft Hij er
opgeroepen onder de eenvoudigen des volks; zij hebben
gedragen den adel des geestes en den smartelijker ridderslag van een hooger gevoel.
Hem bleef niet verborgen hoe zij in de prozaische
moestuinen hunner eenvoudige vaders, vizioenen hebben geschouwd van schoonti paradijzen en in deemoed
de genade ontvangen van het hooger-werkelijke zien.
Toen wij ons vereenzaamd hebben in de massa der
velen, aandoende het masker der zwijgzaamheid en de
gelijkenis met hen die niet weten, heeft hij daarvan ge
weten de verborgen eenvoudige tragiek. Het was een
bruusk, gepijnigd weggaan, als van een die de deur toe~
smakt op het gelaat zijner moeder en gaat schreien in
den tuin. Want niemand meer dan de dichter heeft be^
hoefte aan de gemeenschap, immers niemand heeft meer
dan hij behoefte om zichzelven mee te deelen. Ach, ook
bij dage der verdoling bloeide in ons de schuchtere een~
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woud der goedgeloovigen en de zoekende drift om ieder.
een goed te doen; wij kenden echter de Liefde niet di e
alles begrijpt.
Nu wil ik dus de Liefde belijden, luider dan mijn dwar
ling. Zij was mij de milde openbaring der mysteriën
van het verdriet en de gebenedijde klaarheid waarin
alles zoo schoon is geworden.
Liefde, teer--vrouwelijke Samaritaan, wier zoen is olie
op de gescheurde wonde van mijn mond, wier armen
zijn de windselen om mijn verhakkelden schouder. In
haar oogen goud-bruin is de aarde mij schooner herrezen en staat sereiner weerspiegeld het wijdsch azuur
waarachter God staat en naar ons glimlacht.
Liefde wil ik belijden die alles begrijpt, want alles is
geschapen uit Liefde en met Liefde is alles geordend.
Zij is het waarom en het hoe. Er is niets dan Liefde.
Alle haat is negatief. Liefde leerde mij alles begrijpen
behalve den haat.
Ziet, ik ben een gelukkig man! Er is maar dit eene
meer dat ik niet kan begrijpen : de haat. En Liefde
heeft mij veropenbaard de verblijdenis van dit weten

slechts hij is gelukkig die gelukkig maakt . Blijft met mij
waken : deze nacht is te schoon

Onder mijn raam waggelen mannen voorbij die dronken zijn en zingen een smerig lied. Ook die wil ik liefhebben. Nu voel ik dat er nog veel goedheid is in mij
die niemand gewekt heeft, waarom niemand nog heeft
gevraagd. Daarvan zal ik hun geven. En er is nog veel
schoonheid in mij die ik nog niet heb weggeschonken.
Daarvan zal ik hun meedeelen.
En zal ik niet gelijkenis dragen met hen als morgen
zal opengaan het witte wonder van den Nieuwen Dag
en ik zal wandelen in dat licht , dronken van dit Geluk
en zingend dit nieuwe levensgedicht : hoe schoon het
is kinderlijk te gelooven en hoe goddelijk het is in één
enthousiaste omhelzing allen lief te hebben.
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De Gemerkte
door JEF SCHEIRS.
't En was er nog niet uit dat wierd hij gewaar; 't zat
nog allemaal in zijn longen en heel zijn borst vol, er
zat iets dof in, precies watte, ... Doorke zei dat ook altijd dat er watte zat in zijn borst ofwel een groot hol,
iets dat leeg is en vol, iets dat dof is en hard iets aardigs, zei Doorke; en dat was nu ook alzoo bij hem...
hij voelde ineens dat hij er aan was!...
't En duurde maar een gepeins, hoog zong het lied,
heel hoog en 't overzong zijn beetjen angst, 't gevoel
van zijn mensch zijn; het zong hoog als een beiaardge~
tinkel in ruime luchten, het « Noli timere » ... het begeesteringslied van den Eeuwige!
Hij keek rond en zag hoe schoon, hoe sterk de zomerwereld daar nog altijd stond; de hemel was één zee
van licht, de aarde een zee van goud, de rijpe oogst
allemaal goud!
Duk kwam weer uit zijn kot gesprongen en huilde
en jankte om vriendschap en om los te zijn als hij zijn
meester zag; de koeien beurelden in den stal als ze zijn
stap en zijn stem hoorden; het deed hem plezier dat ze
hem allemaal herkenden en blij waren van hem te zien!
Hij ging den stal in de koeien bekijken, hij sprak er
tegen en wreef ze achter hun hoornen en op 't kruis van
hun rug... dat hadden ze geerne ... moeder had ze goed
verzorgd binst zijn ziekte.
En dan ging hij bij Duk en ontgespte hem; Duk op mij
niet springen zulle! maar Duk en veranderde zijn hondenvriendschap niet... hij sprong tegen zijn meester op,
vloog er rond likte zijn handen en tuimelde rond hem
van zuivere leut.
Dan ging hij 't hoveken rond, inademend de liefde
va,n al wat leefde en roerde; van onder een beziestruik
schoot plots een klokhenne voor hem, met opene vleugels, opgestoken pluimen, gereed om te vechten als hij
een van haar kiekens genaakte.
Hij moest er om lachen en hij probeerde haar volks-ken te tellen; 't en ging niet, ze wrinkelden allemaal zoo
duivelsch rap dooreen, dat zijn oogen er van schemerden; de oude hield niet op van lawaaien en kijven, en ze
maakte dat ze met heel haar nest uit de voeten geraak~
te; ze betrouwde dien ingeduf f eiden mensch niet die
zoo traag rondslenterde.
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Dan kwam hij weer naar de =duur; moeder had den
zetel in de zonne gezet, tegen den gevelmuur waar geen
tocht was en van waar hij heel de wereld kon zien; hij
was moe van dat eerste rondslenteren en liet zich behaaglijk in den zetel zakken; hij lei zijn kop tegen de
leuning en deed zijn oogen toe. Hij genoot van al het
lieve, van al het mooie dat hij gezien en beluisterd had,
en dat tot hem was gekomen als een verrassing nu; dat
was de groote bekoring en 't groot genot van ziek zijn;
dan zaagt ge dat de zonne niet scheen maar dat ze
gloeide; dat - de lucht niet blauw was maar van edel
goud, dat de aarde niet groen was noch grauw, maar
dat ze al de kleuren droeg van den regenboog; dan wist
ge dat uw moeder niet was de vrouw die u baarde en
u liefhad omwille van uw vleesch dat haar vleesch was;
neen, dan wist ge dat uw moeder was de heilige vrouw
die haar eigen gemoed kon vermoorden om het uwe te
believen; dan wist ge ook hoe wijd en hoe eindeloos
uw ziel kon openplooien om heel de ontzaglijke God in
te schuren.
Waarom moest Hij toch zoo ontzaglijk zijn; Hij kon
er nooit in, in de endelooze ruimte van uw ziel, er bleven nog altijd groote brokken buitensteken van Hem,
waar ge nooit of nooit niet aan kondt; ze waren onger
naakbaar en ze zouden u verpletteren en u doodliggen
en ge beefdet als ge die brokken Godheid zaagt hangen
zoo heel hoog zoo heel verre!. . . brokken Geheim die
heel de oneindigheid van doen hadden om op te steunen en die de arme simpele vloekmenschjes probeerden
op te heffen met de kinderpollekens van hun verstand!
God!. . . was dat de zonne niet, de lucht, de aarde niet,
de oerkrachten niet die arbeidden in de flanken van 't
heelal; was dat de tarwe niet, het gras niet... schoptet
ze dat?
Hij zag hoe Zijn tabernakelen vereenzaamd stonden
en hoe ze wierden nog eenzamer zijn tempels; was de
tijd nog verre dat ze zouden koopen en verkoopes in
zijn Huis, en dat ze gingen bufetten maken van zijn
outers?
-
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Tegen avond was hij moede en 't enden; hij zat binnen in huis in den zetel en zat aldoor de ruiten den dag
gade te slaan; de dag die weer een keer bezig was met
sterven.
Moeder zag hij om en weer gaan over 't doeningsken,
de stallen in en uit, en ze sloot alle deuren toe; ze had
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•de koeien gemolken, eten en drinken gegeven en aiIs
was voldaan en elk zat gereed om te rusten.
Zijn moeder! de vrouw was een stuk mekaniek, de
moeder, zijn moeder was een ontzaggelijke brok outroering, de keten die de menschheid aan God bond, er
lag majesteit over de simpelheid van haar moederleven!
Toen alles buiten gedaan was, kwam ze in huis, kookte melk voor hem, klapte van den voorbijen dag, klapti
van hun koeien, van de hennen, van de tarwe, van den
oogst die voor de deur stond gereed.
Hij luisterde en knikte op 't gene moeder zei, hij genoot van 't schoon geluid van haar stemure, maar hij
kon zijn oogen uit de ruiten niet trekken, hij moest altijd kijken naar den dag die daarbuiten doodging.
Moeder?...
Wat is 't jongen?...
Moeder, wat gaat ge hier zitten doen alleene, als ik
zal dood zijn... wie gaat dat werk allemaal doen?...
't En is nog zoo verre niet, jongen.
Neen 't, maar 't is aan 't komen, stillekens aan, en
'k en zal te naaste jaar niet meer moeten maaien... ik
was gemerkt, moeder, gij zeidt het mij, ik ben gemerkt,
nu zeg ik het u moeder omdat ik het weet nu, en voel...
hier zie, en hij streek over zijn borst, hier zitten de stigmaten, de eigenste teekens die heel ons ras merkten met
den stempel van den dood. .. . moeder, mijn moeder, wat
gaat ge hier doen ziel alleenti?...
Alles verkoopen, jongen, en stillekens voortdoen, en
heele dagen bidden voor vader en voor allemaal mijn
kinders en vragen aan ons Lieven Heer om mij maar
gauw te halen!
En zult ge geen verdriet hebben in uw eenzame dagen?
Neen, ik offer alles op als boete voor uw aller leven,
als boete voor 't mijne, al wat me overkomt draag ik
en zal ik dragen tot uitboeting, met mijn volle goesting
omdat het zoo Gods wil is; Ons Lieve Vrouwke heeft
zoovele moeten kroppen en miseries beleefd, dat 't mijne
daartegen maar een kleinigheid is... als we allemaal zuloi
len dood zijn zullen we allemaal bijeen zijn en geluk.kig... 't geluk ligt hier niet voor ons, mijn jongen.
..Wij zijn geen menschen die jagen en stormen achter goed en geld, wij verleven ons dagen heel simpel en
verre van de menschen, wij hebben nooit veel begeerd
en daarom zijn wij altijd licht voldaan geweest, wij
hebben altijd veel, willen lijden, als 't Gods wil. was,

en daarom had 't lijden nooit_ zulke erge marteling vont
ons geluk voor andere menschen; en omdat wij van `t
leven niets te verwachten hadden, hebben wij er nooit
veel van gehoopt; mijn geluk en de voldoening van
mijn leven is nooit gekomen uit 't leven zelf, maar wel
uit 't gene boven 't leven staat, uit God.
Hij voelde hoe zijn moeder droeg de wijsheid der dagen in haar leven van weedom.
Weer zag hij hoe de avondhemel wierd een wonderbare landouwe met een vreemde lucht er over, met
vreemde geluiden er in... een land van begeerte, geheimzinnig en bekorend als een land van geluk en van
verzadiging; heuvelen en bergen lagen er in, en roode
stroomen en beken liepen er doorheen; een zwarte wolk
stond er voor, als een reus die de poorten moest bewar
ken van dat roode wonderland... daar was het land
van geluk en niet daar waar het joelende leven het
zocht.
Moeder! Moeder wilt ge me nog eens dat sprookje
vertellen van den Honger en van... van 't land van
Geluk, zei moeder en ze lachte . waar peinsde nu op
jongen, op vertelselkes.
Toe, moeder, vertel dat eens, toe...
En moeder vertelde, binst ze de schotels afwaschte.
Er was eens een mensch, die naar 't land van Geluk
ging, en als hij een ende den weg op was, zag hij daar
een magere vent zitten die eerde at. Man hebt ge hon~
-

ger?

Honger? zei de vent, honger?... ik heb altijd honger
en heb nooit genoeg, ik ben de Honger.
Kom mee!. . . Waarheen?...
Naar 't land van Geluk; daar zijn de bergen van
brood, de heuvelen van vleesch, daar kunt ge uw hon~
ger stillen.
Ze gingen en ze kwamen langs een beek, en aan die
beek lag een struische kerel op zijn buik en hij zoop
allemaal 't water van de beek uit.
Gij hebt zeker vuur in uwen buik zitten, zei de mensch
dat ge zooveel water drinkt; moet ge dat blusschen?
Vuur in mijn buik, zei de struische kerel, vuur, ik
heb overal vuur, ik ben het Vuur.
Kom meé!... Waarheen?...
Met ons naar 't land van Geluk, daar zijn de stroomen en de: beken vol zoete wijn, daar kunt ge, uw vuur

-gemakkelijker blusschen.

•
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Ze gingen huns Bedrijen en daar liep hen een óude
voorbij:
Hei± riep de mensch„ zoo haastig? waarom moet ge
alzoo uw hert kapot loopen?... De oude keek om... Ik
moet altijd loopen, ik moet, ik kan niet gaan.
Wie zijt gij oude?... De Tijd!...
Kom meê met ons!... Waarheen?...
Naar 't land van Geluk, daar is geen tijd, geen uur,
geen dag, geen nacht, daar kunt ge rusten, altijd.
Ze gingen huns gevieren langs een hoogen heuvel,
en boven op den heuvelkop stond een schoon jong
meisken.
0 riep de mensch, wat schoon meisken dat ge zijt, u
moet trouwen met mij en meegaan.
ja, zei het meisken, ik zal met u trouwen; ik trouw
met alle mannen, maar waarheen gaat gij?
Naar 't land van Geluk! ... Het meisken lachte zie keer
en kwam van den heuvel; ik ga mee zei ze, met u naar
uw land van geluk, maar ge moogt me nooit op mijn
mond kussen, vooraleer ge daar zijt, want anders zullen uw oogen toegaan voor eeuwig.
Wie zijt gij schoon kind?. . . De Dood, zei 't meisken
en 't lachte weer ne keer.
Ze gingen huns gevijven, en ze kwamen in 't land
van Geluk, de mensch danste en zong en wist van geen
uitscheiden; de Honger at allemaal de bergen op van
brood en de heuvelen van vleesch; het Vuur zoop allemaal de stróomen uit en de beken van wijn; de Tijd en
de mooie Dood stonden te droomen heel alleene.
Toen kreeg de mensch zelf honger maar 't was allemaal op, hij kreeg dorst, maar 't was allemaal uit; hij
hoopte op beternis maar de Tijd sliep en toen zag hij
geen uitkomst meer; de weg was te- verre om weer te
keeren naar zijn oude land en toen ging hij bij het
schoone meisken, kuste haar mond en hij voelde zijn
oogen toegaan voor eeuwig.
Moeder zweeg en lachte ne keer; zijt ge nu tevreê,
zei ze.
Moeder gij. kunt schoon vertellen, en moeder schudde
haar kop als hij dat zei. Hij keek naar de duistering
buiten, en zag de wondere stoet op den weg naar 't
Gelukland, was het zoo niet dat de samenleving ging?
Ze had honger de onverzaadbare goudhonger, de ambitiehonger, de hoogmoedshonger, ze droeg vuur - in
haar lijf, het onreine vuur dat ze wou blusschen door
overzadiging, ze telde geen dagen meer en geen nachw

ten en. wist niet waar de tijd was; en als ze zou zien coat
alles op, dat alles uit was, . dan zou ze gaan naar waar
zedelijke dood, en de wanorde zou worden de adem
van gevloekte geslachten; ze zou de troostelooze angstiw
ge dood zoeken wiens kus huiveren deed en wiens omarming koud was en liefdeloos!
De hemel wierd buiten donker, een zwart land waar
noch huis en stond, noch hoeve in lag,en waar eenzaamheden ronddoolden; daar was het land van geluk daarboven niet hier beneên. hier kuste de dood uw oogen
toe, ginder kuste de dood uw oogen open; beneên danste de menschenstoet naar het land van geluk... ginder
hooge ging door het donkere hemelland een stoet van
millioenen heiligen... en ze wenkten hem...
Hij had goed geslapen dien nacht en was 's morgens
veel frisscher en losser op zijn borst, hij had geen kou
en er liep warm bloed door zijn lijf, en hij voelde goes~
ting om licht hoef eiwerk te doen op 't hoveken, 't ging
moeder ontlasten.
Als een weerlicht schoot dat besef van beterschap
door zijn kop: kwestie ging hij nog niet genezen heele~

maal: 't was gelijk het God beliefde.
Moeder had .het ook gezien dat bij er veel leutiger
uitzag; hoe is 't jongen?
Goed, effenaf goed moeder, ik geloof dat Ons Heere
me nog zoo heel gauw niet roepen zal 1.
Te beter, maar ge moet u heel, heel stille houden en
nog op geen bezigheid peinzen zulle, ne keer buitengaan als de zonne daar zit is goed.
ja. maar, t zou, geloof ik, toch gaan, zoo 'n klein
beetje bezigheid.
Neen, neen, 'k zal wel alles doen.
Maar moeder toch, gij...
'k Hebbe van mijn leven meer moeten doen als nu,
als vader ziek lag en gij allemaal kleine waart... ga
vandaag eens in den kouter als ge wilt en kunt op uw
doo gemakken zonder op iets te peinzen.
`t Klonk beslist, en gelijk moeder het zei moest het
gebeuren; er was geen tegenpruttelen aan; ze hadden
moeder altijd meester gelaten en ze waren er altijd
wel bij gevaren; moeder was verstandig en voorzich~
tig; hij wist het wel, en moeders hert was 't beste van
alle moederherten.
Hij keek naar buiten en zag hoe de nieuwe zomerdag er even sterk uitzag als die van gisteren; hoop en

-.-

belofte dreven nog altijd door de luchten en hij voelde
het over hem zijpelen, hij ging in 't deurgat staan en
liet de balsemlucht in zijn longen spoelen; hij voelde
dat hij bijlange zoo loom, zoo moede niet was als gisteren en de andere dagen; dat wekte weerom levensmoed en levensgoesting op, en hij voelde dat ook het
dagelijksche leven schoon was, als buiten over lucht
en aarde een blijde sterke zomer zat.
Hij ging in den stal, voederde de hennen, drentelde
't hoveken rond, liet Duk los, en wandelde langs hun
achterpoortje het geluidlooze veld in.
Duk zottebolde vooruit en wierp bij eiken sprong
heele grepen zand omhoog, hij tuimelde er in rond en
stond zich dan te schodderen dat er een heele wolk stof
uitvloog!. . . 't was nog altijd de eigenste felle, zotte
beest van vroeger, die had plezier als hij los liep! die
danste door 't leven zonder omkijken.
Hoog door de morgenlucht schreeuwde een reiger;
hij keek hem achterna en zag hoe hij beneên zakte
over, 't broek; hij hing er een pooze rond te draaien,
om een pleksken uit te zoeken, een verdoken rustig
pleksken waar hij den heelen heeten dag kon eerlul~
len zonder vreeze van opgejaagd en gestoord te wor~
den... dan plofte hij beneén, naar de kloosterputten
toe... daar zat hij veilig in de rompen en van daar kon
hij gerust den dag laten ronddraaien.
Duk baste; hij hoorde aan zijn geblaf dat hij bij .
tensgereed stond, hij keek en zag hem niet, hij stond
,

achter den elleboog van den rijwegel en gedoken achter de vruchten; hij schuifelde er op en 't geblaf hield
op en Duk kwam af met ingetrokken steert; hij wist
dat hij misdaan had,dat hij niet mocht kwaad zijn als
hij los liep of dat het er anders tegenzat; hier Duk,
achter!
. Aan den omdraai, zat Doksken op den gerskant, ineengetrokken en met zijn houten kloef f en voor zijn
gezicht; Doksken zat, 't verneutelde Doksken dat altijd lachte en altijd verveerd liep en bang was van elk
en van alles.
Hij zag hoe Dokskenvan tusschen zijn klompen naar
hem zat te loeren; klëine oogjes waar zoo'n aardige
groene kleur in lag, gelijk een vreemde diepe achter ~
,

einder van een winterlucht.
Doksken, ga maar voort jongen, Duk zal niet bijten.
't Manneken bleef loeren; Duk grolde weer; toen

sprong het op al met een keer en begon te logpen -al
-
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roepende: ik zal 't niet meer doen... 'k zal niet meer
doen!
Hij keek Doksken~zot achterna en hij voelde hoe de
blijde morgen uit zijn gemoed rolde, zijn hert klopte
weerom weemoedig, beroerd.
't Was lang, lang voorbij dat Doksken-zot niet
Doksken-zot was, maar 't fel geneirig ventje dat bij
Stekke werkte alle dagen, alle dagen hard en geneirig;
hij had toen zes kleine kinders en toen het gebeurde
was er een zevende op gang. Er was miserie in zijn
huizeken en honger; hij had bij Stékke patatten helpen
uitsteken, vele, vele, de een karre achter de andere en
de groote stal lag vol, overdadig, vol; op zijn eigen mager akkertjes was 't weer mislukt gelijk gewoonte,
maar de miserie mislukte niet en 't vooruitzicht wierd
langs om droever voor Doksken.
Hij had binst 't werk en anders ook te pasre of ten
onpasse dikwijls gezucht : wat ga ik doen van den
winter; 'k heb nog geen zak patatten... nog geen zak!
De Stekke had er veel, overdadig veel, de Stekke
was een rijke boer, die alle jaren zijn dagwand land

kocht, itiaar de Stekke hoorde Doksken zijn gezucht
niet, zijn hert zat niet in zijn lijf, 't lag bij zijn beesten.
En toen na dagen en dagen bekoring was Doksken gevallen; hij ging patatten stelen bij de Stekke en hij
wierd betrapt; hij had geen verstand van stelen en
omdat hij er geen verstand voor had wierd hij be~
trapt; de Stekke deed hem in den bak zetten dertig lange dagen, dertig eeuwige nachten.
En als Doksken wegging naar 't kot, dan brak het
hart van zijn vrouw, en haar lijf brak, en 't kind brak
dat ze droeg en 't bloedde al dood!
Die vrouw kon dat niet dragen ze was geen dieveg
-

ge en omdat ze geen dievegge was had ze geen verstand
om 't affront te dragen... en als Doksken uit 't kot
gelaten wierd, wierd Doksken zot; Doksken was geen
dief want hij kon 't verdriet niet dragen...
Toen wierd de Stekke vervloekt en de juge wierd
vervloekt maar 't en kon hem niet schelen, de Stekke
kon alles dragen hij had een sterk lijf en zijn hert
stond aan de kribbe gebonden bij zijn beesten, en de
juge had veel wijsheid en stond boven de wijsheid van
simpele menschen.
Stelen was een groote wetenschap tegenwoordig, en
als ge die wetenschap niet hadt, waart ge. een bruto~
dief,. die donkerte en nacht wandoen hadt om te. ver-
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sleuren en te verslepen dat van een ander was, zij die,
die wetenschap meester waren kregen decoraties en
stonden hoog aangeschreven in de bewondering der
menschen.
Het ergerde hem, omdat hij weer zoo'n prachtkant
zag in die heerlijke pajakkerije van de menschheid.
Maar Doksken was er zoete mee! heel zijn huizeken, al zijn kinders zedelijk den afgrond in; wie, wie
had er schuld aan? Doksken zelf die stool en niet
mocht stelen, of de Stekke die bestolen was en men
schelijker wijze recht mocht en moest eischee, of 't
Gerecht, 't Gerecht van de menschen dat niet voelde
en niet oordeelde, maar veroordeelde volgens artikel
zooveel van het wetboek?.
Was Doksken een dief, die de gerechtigheid moest
voelen over zijn misdrijf? Of was hij geen dief maar
een zedelijk afgebeulde, een stoffelijk verbijsterd
mensch, door hongervooruitzicht en 't wee van zijn
volk; en door de beestigheid van de Stekke die zwom
in overvloed, gedreven tot iets dat hij als het eenige
middel aanzag om er uit te geraken?... en als hij zoo
was, waarom moest het gerecht der menschen de maat
der boosdoeners op Doksken toepassen en niet liever
het hooge gebod van den Gekruiste : bemin uw evennaasten als uw eigen.
Had de Stekke eerst en 't gerecht daarachter, naar
Ons Heer gekeken, die vrouw was misschien niet
dood, Doksken niet zot, zijn kinders niet geworden
verschoppelingen die hun plezier zochten in eigen
moedwillig verval; ze waren grootgegroeid met 't be,sef dat ze kinderen waren van een dief en van een
zot, ze voelden dat er nog aan het een noch aan het
andere te verhelpen was, daarom handelden en leefden
ze nu als kinders van een dief en van een zot.
Maar de Stekke keek niet naar Hem, en 't gerecht
keek niet naar Hem !
Wat hing Hij daar te doen in de gerechtszalen, de
Kristus met zijn opene armen vol vergeving en erbarming en die zei tegen den moordenaar die berouwde :
Ge zult met mij mee gaan neer mijn Vaders land. De
Kristus was een Man van gevoel; de juges der menschen waren menschen met verstand uit een tijd van
verstand, uit een samenleving van verstand; de Kristus
dacht en voelde, en vergaf; de jugepées straffen vol
gens artikel zooveel; Kristus was een mensch, de ju~
gepëe een stuk mekaniek.
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al haar uitingen keek niet meer naar Hem, ging niet
meer bij Hem te rade; ze steunde in al haar levensuitingen op haar verstand, haar mooie verstand dat.
Hij dooreengooide gelijk de kantwerkster doet met de
klossen op haar kussen, gelijk de _ storm doet met de
herfstbladeren. Hij had het in Doksken zijn kop dooreengegooid. Hij wist waarom, Hij was bezig met het
dooreen te gooien in de samenleving nu, Hij wist waarom, Hij kende de tijden; de menschheid niet.
Hij voelde het en zag het als Hij het allemaal diep
inkeek, hoe heel de samenleving intensief aan verstand
deed, of toch de pretentie had van intensief slimmigheden te doen, ze goochelden ermee en ze bouwden
er kristallen tempels mede voor haar afgoden; haar
verstand was zoodanig geëvolueerd dat 'ze haar eigen
ziel bedroog en bestool; haar verstand was geëvo~
lueerd tot eene der mooiste pajakkerinnen der twintigste eeuw; eene wetenschappelijke dievegge die haar
eigen gevoel gestolen had, het gevoel dat naar God
leidt en nu probeert van God te stelen. In plaats van
het gevoel, heeft ze voor alles formulen gevonden en

theoriën, en de Eeuwige Formulen heeft ze weggeschopt; ze lost alles op met cijfers en getallen met mekaniek en wetenschap en het woord Voorzienigheid
heeft ze uit haar boeken gewreven als een onzin, als
een begoochelingswoord uit idioten mond ; ze heeft
een kop maar geen hert; ze mist gevoel, ze mist alles

ze heeft hoogmoed maar niet de wijze moed die vernederingen kan dragen, ze wil elk bevredigen, ze be~
vredigd niemand, ze overwint alles, buiten haar eigen.
Hij voelde hoe de samenleving stond met een rijken
wijzen kop,. met een armtierig herte; hoog begeesterd
was haar weten en kunnen, maar lomp en lam en en~
deloos droef haar gevoel, haar gemoed, haar verlan~
gen naar het Hooge. Hij was nu tot op de kasseide
gewandeld en keek langs wat kant hij liefst indraaide;
er kwam een treemkarre afgedjokkerd en hij wachtte
nog een poozeken tot ze voorbij was; t was Lowieken
en zijn jongen die met een vosse-tweejaar om klavers
reden.
Lowieken zat op de kerre en zijn" jongen ging aan
den kop van 't peerd en hield een zeel in zijn vuist, dat
aan den breidel vast zat, 't zag er een kloeke felle
tweejaar uit, maar 't en had nog geen kerre gezien en
't en was nog niet breidelwijs.
-

-
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Ze reden hem voorbij en hij knikte goeiendag; Lo~
wieken lonkte met kleine piepoogen naar hem en knik
te tegen; 't docht hem dat Lowieken er bezorgd uit
zag en zijn jongen ook, want ze dierven, gelijk hun
oogen van 't peerd niet trekken noch hun kop verdraaien! jonge peerden inspannen was algelijk beroe~
rend werk en een ambacht waar ge gemakkelijk aan
ongelukken mee geraaktet.
Ze reden voorbij en hij wandelde achterna om langs
ginder rond weer naar huis te keerera; hij voelde zich
moede worden; Lowieken draaide en mende 't peerd
't mennegat op en zijn jongen trok aan 't zeel; 't peerd
deisterde met zijn pooten en Lowieken riep : tuk vos,
tuk! en de jongen trok : tuk... 't peerd deisterde weerom en haperde en stond in beraad... dan schoot het
met een snok 't mennegat over en sleurde de jongen
bijkans omverre; 't geraakte met zijn pooten in 't zoete
patattenland waar het eventjes doormoest... het kreeg
angst omdat het zijn pooten voelde zinken in 't zoete
land... het had nog nooit op zoo 'n zachte vloer gegaan en 't meende weer achteruit; de jongen trok aan
't zeel en Lowieken sloeg met de djakke op zijn heur
pen; 't en kon niet wijken en 't en dierf niet vooruit
en het liet zich vallen met de kerretreemen op zijn lijf.
Hu, hu, op Vos, op!. . . maar Vos bleef liggen en

draaide aardig met zijn oogen, blaasde en snoof zwaren
adem door zijn neusgaten en lag daar met al den angst
van de wereld over zijn lijf.
Hij was naderbij gekomen en Lowieken keek hem
aan besluitloos en zijn jongen keek met groote angstige oogen naar uitkomst... dat is 'n spel hé!. . . 'n spel
hé! zei Lowieken en hij liep rond zijn peerd... hu Vos,
op, hu op!...
Lowieken dubde... pas op, Miel, zei hij tegen zijn
jongen, en zijn jongen zette hem op verweer; hij hield
de teugels vast, keerde zijn djakke om en kletste met
den stok op den peerdenrug... de Vos schoot recht in
wilde stormen vooruit.., het deed een sprong, klauw
de en voelde zeel en teugels en hoe zijn pooten nog in
den zoeten grond zakten... met 'n plof liet Vos zich
weerom vallen.
Lowieken herbegon en 't peerd ook; 't bleef liggen
allemaal,, kerre en peerd en Lowieken stond daar ver~
daas, te zuchten, heelemaal van zijn stuk, besluiteloos
,en Miel, zijn jongen wéende,
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Op de kasseide stond al volk bijeengetroppd; 't
lawaai had den kouter overende gezet en die niet verre
van daar stond was komen kijken, en die voorbij moest
bleef staan; elk zei zijn woordeken maar geen een
klapte van een handje toe te steken.
Hij voelde spijt dat hij. Lowieken niet helpen kon,
hij was er te ziek voor en hij had geen kennis van
peerden, en hij luisterde naar die andere menschen die
allemaal kennis hadden van geerden, maar Lowieken
niet wilden helpen.
Wieter kwam daar ook met zijn wijf; Lowieken zijn
oogen verblijdden; Wieter dat was 'n peerdeboer dat,
die had al veel tweejaars geleerd... Wieter, jongen,
gij moest mij ne keer helpen, toe, zei Lowieken; ik
kan er geen weg - mee, en gij wel.
De glorie lag in Wieter zijn oogent er stond volk
bij, had er geen volk geweest hij had het niet gedaan;
hij gaf zijn alaam aan zijn wijf.
Pas maar op, zei 't ' wijf, dat ge u niet verongelukt
voor 'n ander.
Als ik kapot ben, zei Wieter, dan moet ge maar ne
remplaçant zoeken, ne keer veranderen is goed.
Allemaal 't volk lachte en hij zag hoe 't wijf van
Wieter meelachte, maar toch maakte dat ze weg was.
Wieter ging tot tegen 't zoevende peerd en 't volk
drumde bijeen op 't mennegat. Wil hij niet vooruit,
zei Wieter.
Hij is bang van die zoete grond, zei Lowieken en
als ik hem recht sla, dan zou hij willen stormen.
Wel, zei Wieter, laat hem stormen, 'k zal hem zijn
les 'n keer leeren.
Wieter keek naar breidel en kinneketting, vervastte
het allemaal en keek of alles sterk was en tegen 'nen
snok en 'nen stamp kon... als ik verongeluk, zei Wieter., is 't voor mij, braak aan kerre of tuig voor u, Lowieken!
Ja, zei Lowieken, als ge 't peerd goed brengt zal ik
u goed betalen.
Dat zullen we later wel doen, zei Wieter, en hij
sprong op de kerre; geef uw djakke en mijdt u allemaal.
Wieter greep de teugels sterk aan en hief de djakke
de lucht in; ze slingerde als een stekend mes in Vos
zijn lanken; het hunkerde van pijn en vloog op... 't zag
geen man en geen zeel voor zijn oogent de lucht lag
open vol vrijheid... een sprong en 't was weg met. de
;
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kerre, los door 't losse patattenland het klaverstuk op.
En Wieter liet het stormen en het stormde schoonti;
't enden het klaverstuk trok hij het peerd aan, hij trok
zijn muil op zijn borst heel kort; en 't moest staan;
't stond op vasten vloer en Wieter deed - het draaien;
dan ging weer dedjakke in zijn flanken en 't peerd
mocht weer stormen, het klaverstuk uit, het zoete land
in...; daar viel de djakke geweldig, geweldig, hij liet
het peerd geen tijd om te voelen waar het stond, het
vloog vooruit om de slagen te ontwijken, het vloog 't
mennegat uit de kasseide op, weer het mennegat op,
het zoete land over, in en uit, tien, twintig keeren!...
't Schuim hing vingerdik op Vos zijn lijf, het beefde
van moeheid en 't hunkerde van pijn als de djakke in
zijn flanken kletste, maar er zat geen Lowieken op de
kerre en Vos begon het te gevoelen, dat het Lowieken
niet was, en dat hij met angst noch koppigheid niet
verder kwam als zijn eigen peerdenlijf afbeulen... hij
was al twintig keeren door het mulle patattenland gevlogen en wist het niet meer dat er weeke grond lag
voor zijn p000ten. Maar Wieter zat op d z kerre, Wie-ter, die zijn muil zoo schrikkelijk zeere deed en op zijn
lijf kletste zoo overdadig vele; Vos was 't enden en 't
en kon hem niet meer schelen waar ze hem heenmenden als hij maar eens staan mocht nu en rusten; Wieter
zag dat, en 't was dat, waar Wieter naar gewacht

had, Vos stond nu gereed om te vallen van overver.moeidheid, en Wieter deed hem staan, in het mulle
land.... Vos stond met zijn ooren omhoog luisterend
of ' de gruwzame Wieter hem weer niet zou voortjagen;
maar Wieter liet Vos rusten, hij wist dat Vos getemd
stond, braaf was, en verstandig ging zijn nu, gelijk alle
verstandige peerden.
Vos wist dat hij van nu af geen gevoel meer mocht
hebben, hij mocht niet meer gewaar worden wat gemak was of ongemak, hij mocht geen wil geen eigen
goesting meer hebben; dat wist de tweejaar nu.
Wieter kwam van de kerre, gaf de teugels aan Lowieken en zei rijd nu zelf.
Lowieken zei : ju Vos, en Vos ging door het patat,tenland, ging naar de klavers en mocht daar rusten en
zijn buik vol eten.
Daar stond Wieter met de meesterschap in zijn
oogen : zie dat zijn de beste peerden zei Wieter; dat
is 'n peerd met gevoel, maar dat moet er uit, ze mogen
niet voelen wat goed is of slecht is om op te gaan; ze
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niet willen, en eens dat ze weten dat ze moeten dan zijn
dat de tamste beesten; en Wieter was 'n temmer, en
Wieter ging aan met 't gebaar van een temmer, en
elke- boer keek hem achterna met de bewondering en 't
ontzag van getemde tweejaars voor een temmer. Er
was geen een nijdig oog bij.
Elk ging nu zijn weg en hij ook keerde weer om uien
kortsten weg weer in, want hij -was zoo moede, zoo
moede, en er kwam altijd speeksel in zijn mond, zoet
speeksel.
Hij peinsde weer op Wieter en zag hem nog altijd
met peerd en karre stormen; Wieter had moed en kennis om te doen hetgeen hij doen moest, hij wist hoe een
peerdengevoel moest ingetemd worden en tot hoeverre;
een goed peerd mocht geen gevoel hebben, zei Wieter,
weten moest het, gehoorzamen moest het, maar zijn
eigen weg niet gaan.
Deden zij, die Met het peerd en de kerre der samenleving reden niet gelijk Wieter? de menschheid mocht
ook geen gevoel meer hebben, dat werd er uitgesle~
gen, de menschheid moest weten, moest gehoorzamen,
moest leven, moest denken volgens waggelende theorieën; voelen mocht ze niet want gevoel leidde naar
God, en met God had de samenleving geen zaken
meer.
En hij zag ze rijden en stormen de treemkarre van
't leven; D.oksken-zot trok erin en stormde; Wieter
mende hem, verkleed in een juge met rooden mantel
om en witten boord; achter in den kerrebak zat de
Stekke en Lowieken en aan 't achterberd hing een
bleeke Kristus te schokken en te botsen, met zijn
Bloedkop tegen de berdoels... daarachter kwam een
blijde stoet: de Lokker ging vooraan met het vaandel;
Neut en de Witte Pol droegen kasuif els; Mandus speelde vooizekes uit het boek der wijsheid, en dan kwar
men de pajakkers met blozend wezen en de glorieuse
pajakkerinnen met korte rokken en bloote borsten :
Nu kreeg hij angst van de menschheid : grooten
angst.
Het dacht hem ineens dat de zonne verbleekte en
waterachtig wierd en dat alle zomergeluiden wegstierven; er kwam weer veel speeksel in zijn mond en hij
klotste met zijn tong tegen zijn gehemelte; het woelde
in zijn ' lijf en 't draaide in zijn kop; een plotse ver
daanheid schoot in hem een stondeken maar; hij voelde
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coat er iets gebeuren ging: Heer uw wil geschiede
En toen schoot het boven en hij had geen angst
meer; hij spuwde bloed één keer, twee, drij keerera...
hij beefde en voelde hoe hij ging neervallen, hij liet
zich zakken in het zand en lei zijn kop op zijn arm...
Duk snuffelde en likte zijn bloedmond af. . . weg Duk..
weg... toen deed hij zijn oogen toe en voelde hoe hij
lag , stille, krachteloos, verre van moeder.
Van boven uit de lucht viel de gloeiende zonne op
zijn lijf; van boven uit, de hemelen viel God in zijn
hert, de gloeiende God!. . . zoo was het goed om lig
gen, zoo...
Het duurde lang aleer alles in zijn lijf verstilde; het
draaide en waggelde allemaal op den eerdbol als hij
zijn oogen opentrok... en plots stond moeder over hem
gebukt.
Moeder, moeder, 'k heb bloed gespuwd... gelijk
Doorke.
Uit moeders oogen liepen tranen, met iets er tusschen dat uit den hemel kwam; ze rechte hem op deed

hem leunen op haar en toen zei ze : kom mijn arme
jongen, kom... Gods heilige wil gebeure, niet den onzen... en de droeve stoet sukkelde naar huis!
De laatste ligt er ook al, zeiden de menschen.
Ja?... dat wijf zal nog alleen geraken.
ja 's... ze zal haar hoveken verkoopen

waarschijn-

lijk.

Heel zeker! en elk rekende in stilte en zocht in zijn
kop of er soms geen kansje zou te doen zijn op den
verkoopdag.
In het eenzaam huis zat een heilige moeder met haar
jongen te klappen en ze klapten van God.
***

In den vrede van den avond stond plots een won~
derschoone vrouw voor hem, met zeven wonderschoo
ne koppen, op ieder voorhoofd droeg ze een gouden
diadeem; haar oogen waren oogen van verlangen en
uit eiken mond kwam een ander geluid.
Sta op zei ze, en kom mee.
En hij stond op en volgde haar, hij voelde hoe zijn
hert klopte, want hij wist niet of ze uit den hemel kwam
of uit de aarde.
Ze togen door de dorpen en - langs eenzame hoven;
het moede volk zat aan de deuren en langsheen de
gevels te genieten van den avondvrede en hij zag hoe
al die moede menschen de mooie vrouwe groetten; hij
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kag de begeestering op t aanschijn van - de jeugd de
bewondering in de oogen der ouden. .
Ziet u hoe ze mij allen eeren en liefhebben, zei ze..
Ze gingen een kreupele voorbij, en de kreupele stak
zijn armen omhoog en zuchtte van verlangen.
pen, en de kinderen loechen op haar in hun slaap.
Ziet u, zei ze, ziet u? Hij zag het en knikte.
Toen kwamen ze in de grootstad en gingen door
den gloei van electrieke lampen; daar was het geen
avond, daar was het nooit avond, want avond is vrede
en vrede was niet in de straten van de grootstad.
Ze stak haar zeven koppen hoog op, en haar gouden
diadeemen blonken in den electrieken gloeiavond; op
de terrassen van hotels en koffiehuizen zaten moede
menschen, en als zij voorbijkwamen, sprongen die
moede menschen- op en ontdekten vol eerbied hun kop;
de duizenden wandelaars op de trottoirs bleven stille
staan en . allemaal die oogen blonken, blonken gelijk
't goud van haar diadeemen; honderden gezichten hin-^
gen tegen de ruiten gedrukt van de voorbijrollende
trams en uit die honderden wezens gloeiden begeester

de oogen.
Ziet u, zei ze, ziet u? Hij zag het en knikte.
Ze gingen in de kinemas, en de toeschouwers huilden van geestdrift om haar verschijning; ze wandelden door de danszalen en dansers en danseressen
vielen op hun knieën in aanbidding.
Ze gingen door hospitalen en ziekenhuizen, en van
uit de blanke bedden staken kranke koppen omhoog,
koppen van mannen en vrouwen en door de lijdens
zalen ging een zucht van verlangen.
Ze gingen in de paleizen der rijken, bij de vorsten
van het volk; ze gingen in de volksbuurten. bij 't mekaniek gepeupel, ze gingen bij stille menschen en in
rumoerige huizen, ze gingen in de synagogen der wetenschap, en onder de ronkende riemen van daverende
fabrieken, en overal kende en groette men de mooie
vrouw met haar zeven mooie koppen.
Ziet u, zei ze, ziet u? Hij zag het en knikte.
Dan nam ze hem in haar arm en hij spartelde om
eruit te zijn. Ze lachte : 0, heb geen angst van mij,
u ziet hoe ze mij allen, allen liefhebben!... Kom, zei
ze, en ze nam hem vaster in haar arm en ze vlogen
over landen en zeeën, over oceanen en werelddeelen
en overal kende en groette men de mooie vrouw met.
haar zeven mooie koppen.
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En toen ze weer kwamen keek ze hem aan, lachend,
minzaam, hij zag hoe elke diadeem op elk mooi voorhoofd aan 't gloeien ging en licht uitschoot hoog en
verre; en hoe in elke diadeem een naam geschreven
wierd : Hoogmoed, Gierigheid, Onkuischheid, Nijd,
Gulzigheid, Gramschap en Traagheid.
Toen kwam uit den zomerschen avondvrede een
andere vrouwe; ze ging barvoets, en van haar kop viel
een donkere sluier over haar purperen kleeren, in haar
oogen lag meer vrede dan in . den avond, en haar mond
sprak stiller dan de trilling der luchten.
Kom, zei ze, en hij ging mee, en ze deden weer den
heelen tocht door land en grootstad, over oceanen en
werelden; geen mensch schouwde hen aan en ze gingen ongezien, geluidloos, en ze stoorden de rust niet
van de moede menschen; uit eenzame kloostercellen,
vonkte hun bijtijds een ooge tegen en kregen ze
bijtijds een groet, een groet zoo hartstochtelijk, zoo
hemelsch, zoo aanbiddelijk rein.
En als ze weer kwamen van hun tocht, en daar stonden in de donkerte van den avond, toen kwam een
aureool om den kop van de gesluierde en het lichtte
hoog, heel hoog in de luchten, verre heel verre over 't
land.
Wie, wie zijt gij, vroeg hij stil?
Ik ben de Boete!
Toen was alles weg en hij staarde rond; 't was donker in zijn kamer en hij zag niets; hij draaide zijn
moede oogen langs den kant van 't vensterken en
zag een felle sterre blinken hoog in den nacht daarbuiten. Hij gruwde nog als hij den tocht overzag, den tocht
door de dorpen, door de grootstad, door den eerdbol;
waarheen toch doolde de menschheid; wat ging er
groeien uit het volgende geslacht, wat zou het zijn bin~
nen, drij, vier geslachten; wat ging er nog overblijven van beschaving, van deugden, van reinheid, van
God?
Ging er nog vader zijn en moeder binnen honderd
jaar? zou de menschheid geen verbond zijn waarin ze
zouden « primes » geven om de voortzetting van 't
menschelijk geslacht te verzekeren? of zou de maatschappij vrouwenexploitaties inrichten; moderne kin
derkweek fabrieken?
Hoeverre zou- de wetenschap der menschheid reiken
en tot hoeverre de pretentie er van? Waarheen, waar~
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heen stormde de rustelooze goddelooze menschheid?
Wie ging haar tegenhouden, wie ging haar tocht
naar den ondergang stremmen en den vloed afdammen
af hem omwenden naar reiner rustiger bedding?
Hoe stond God naar de menschheid te zien, hoe?...
met opgesteken arm of met een nieuwe doornekroon
en een nieuw kruis? Was de tijd in aantocht, de tijd
dat komen ging de voorzeide gerechtigheid, of ging
Hij nog eens voor den zooveelsten keer weer verge~
ven en hopen op beternis?
Wie ging den stoet tegenhouden, de stoet aan wier
kop de mooie vrouwe ging met haar zeven koppen, de
joelende, de gejaagde zondenstoet der menschheid. ..;
daar stond met opene armen de donkere Boete, bar-voets en gesluierd; in haar lag de redding, maar de
menschheid wou niet boeten.
Hij gruwde als hij dat allemaal bepeinsde; hij haatte
de menschheid dat voelde hij goed, hij haatte het boo~
ze in haar, hij haate hare gruwzaamheden tegenover
God, tegenover haar gevoel, tegenover haar eigene
weerde en haar hooge bestemming; hij leed er onder
en hij keek - naar de vlammende sterre in den nacht

daarbuiten en hoopte dat plots van ginder uit de vloek
en de straf zou beneénvallen; de onvermijdelijke gerechtigheid die komen moest.
Hij had gehoord en geluisterd en hij wist hoe de
menschheid nog altijd de oude uitdaging naar den witten Kristus slingerde : Uw bloed kome over ons en
over onze kinderen; het was het motief van het maatschappelijk wereldgebeuren; het wierd . geleerd in de
synagogen en in de tempels der wijsheid, het was de
strijdleuze van partijen en regeeringen,. en 't stond geschreven op de vaandels van omwentelingen en oproeren... moest het zoo zijn, moest het allemaal alzoo- gebeuren, en was nu de tijd gekomen, nu?
Hij voelde hoe hij lag als een eenzame monnik in
zijne celle, gereed om met lijf en ziel buiten de mensch~
heid te treden, met hert en gemoed met verlangens en
met lijden; hij liet de sterre uit den nacht in zijn oogen
vonken en staarde... hoog iri den nacht hing de Witte
Gemerkte op zijn kruis en heel zijn passie toog voorbij.
En plots voelde hij zijn haat vallen, allen haat, alle
zucht, alle verlangen naar recht en naar straf..., Hij,
de Kristus was gekomen om te boeten voor de mensch~
heid van toen, voor de menschheid van nu; zijn boete
moest voortgaan.., in eenzame cellen lagen menschen
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te boeten dagen en nachten, en leefden zijn passie en
zijn boeteleven na.
Nu zag hij hoe schoon hij zijn beetje leven bezigen
kon nu, hij wou boeten hij ook voor de menschheid ;
zijn pijnen, zijn dagen, zijn gedachten,zijn alles opof fe~
ren, geven, verdwijnen, lijden, verteeren en opgaan in
de Passie van den Kristus.
Daarin lag de redding der samenleving; der menschheid die geen angst zou voelen om Simeon af te lossen, zij die den zweetdoek van Veronica zou durven
openplooien en bekijken, zij die zou durven meegaan
naar den Heiligen Bloedheuvel en daar, daar alleen de
wetten zou maken van haar leven en haar orde der

menschheid zal ook den Paaschdag beleven van een
verrezene jeugd.
Er viel hooge bevrediging over hem.
***

De dagen gingen voorbij en de nachten en hij wist
het niet, want hij telde ze niet meer; de palter bracht
hem alle dagen zijn God op zijn bedde, en de dokter
kwam alle dagen de ebbe en vloed meten van zijn
koortsen, en moeder liep haar oude dagen vaneen.
Ze had zijn bed in de keuken gebracht voor het
venster; van daaruit zag hij den morgen komen en den

dag verteeren; zoo was het goed om liggen, met zijn
God in zijn ziel, met den blauwen zonnehemel om in te
staren, en met moeder bij hem om lief te hebben... zoo

was het goed om liggen met het blijde vooruitzicht
dat het niet lang meer duren ging met zijn dagen; met
het innig verlangen om te gaan langs roode luchten
naar Eeuwenheerlijkheid; met die klare rust van gemoed en van geest; met dat groote genot dat zijn lij~
den niet nutteloos was, zijn korte leven niet ijl was,
zijn nakende dood niet beangstigend.
De menschheid beroerde zijn geest niet meer; zijn
geest lag doodgevochten; het leven beroerde zijn hert
niet meer, want het was nu geworden de rustige contemplatieve kracht die van den morgen tot den avond
in de Godheid schouwde, door zijn ziel trilde niet meer
de vooize van 't versterkende « Noli timere »; het was
nu geworden het lied van troost, van voldaan verlangen, van zege; het was geworden het « Consolamini

popule meus » de zegerit der engelen na den slag met
den Booze.
Hij had den sterken Kristus gevoeld in de oerkrachten van hemel en aarde en had Hem zien opstaan uit
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de flanken van de schepping; hij had de gemartelde
Kristus gevoeld en hij had Hem zien gesleurd worden
door de samenleving, nu voelde hij de gloeiende Kris^tus om er in te vergaan.
Moeder zei hij, moeder, weet ge dat, ik sterf groot,
gezellig, feestelijk, want Ons Heere zit hier bij mij.
Zoo gingen de dagen voorbij en de nachten en hij
wist het niet, toen kwam de dag en hij wist het.
Moeder, vandaag ga ik naar God!. . . Ween niet,
moeder, mijn moeder, offer uw lijden op als boete • voor
't zondige menschdom; ik, ik ben zoo blijde, zoo rustig,
zoo heel dicht tegen mijn God nu; gij hebt mij geleerd
hoe ik sterven moest, en zoo zal ik sterven, moeder,
zoo... Ik heb geboet, ik boet en God zal ook mijn dood
als boete aanveerden; kon ik mijn leven herdoen, ik
zou boeten, boeten voor mij, boeten voor de mensch~
heid, want de tijd komt en wee de menschheid.
Heerlijk viel de zonne door de ruiten en ze speelde
met kleuren op zijn bed en op zijn bleeke handen; hij
was stille gevallen en 't groot gebeuren was in aantocht.
De paster was gekomen en zat aan de sponde, hij
feeselde stil tegen moeder; zijn brevier lag open op
zijn knieën en ze beluisterden de lange heel trage
ademzuchten van den stervende.
Er ging een trilling door zijn lijf, en moeder en, de
paster keken geroerd; zijn oogen gingen open, onbeweegbaar keken ze als in endelooze ruimten; er lag
vuur in, vreemd vuur, schoon vuur!
...De tijd komt... er zal niets meer zijn... dan ordeloosheid. . . de eeuwe komt van den _ vader... de
menschheid zal niet boeten... de eeuwe komt van den
Kristus, de menschheid zal niet boeten... de eeuwe
komt... van den Geest... de menschheid zal niet boeten. . , Israël zal boeten... heilig Israël... ze zullen krui~
.

pen ... rond den bloedheuvel... rond Kalvarie... dan
is de Tijd... 't zal de laatste boetetocht zijn... van het
laatste volk.... in den laatsten dag.
. Toen was hij dood,- en zijn opene oogen zagen niet
meer!
En de paster wist niet of hij bidden moest : Heere
zij die ziel genadig, ofwel of hij bidden zou : Ziele,
bid gij God voor ons!...
Moeder weende niet, ze bekeek haar laatsten dooden jongen en ze wist niet' of het. haar jongen was, of

een profeet van den Eeuwige.
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Thackeray in België
door Dr. CH. DE RONDE.

Alhoewel het algemeen aangenomen wordt dat mede
tot de taak der vergelijkende literatuurgeschiedenis be..
hoorthet opsporen hoe vreemde schrijvers zich uitten
over een bepaald land of een bepaalde nationaliteit,
moet ook toegegeven worden dat dergelijke studie
eveneens kan nuttig worden én voor de letterkunde tot
dewelke bedoelde schrijvers behooren én voor de kennis van het land dat zij bezochten en in hunne werken beschreven. Voor de kennis van dit land : want
het wordt uit een anderen gezichtshoek bekeken en
sommige eigenaardigheden, die juist omdat ze zoo gewoon zijn voor de inwoners zelf, door hen niet gevoeld
worden als eigenaardigheden, worden door den vreem-deling dadelijk opgemerkt, in relief gebracht en als
treffend genoteerd. Iemand die veel in het buitenland
reisde, vertelde me dat hij eens in een coupé samenviel met een Zwitser die zoo pas ons land bezocht had.
Als wat hem meest getroffen had haalde hij aan de
haven van Antwerpen die hij zich nooit zoo groot had
kunnen voorstellen wat vanwege een Zwitser nog
al begrijpelijk is en ook de voorliefde die de Belgen
koesteren voor breed en schitterend gegalonneerde
petten. Dit laatste was, voor mij ten minste, iets
nieuws ; sedertdien heb ik daar meer aandacht aan gewijd en inderdaad den Zwitser moeten gelijk geven
het is iets dat in de oogen slaat dat, zoohaast men de
Belgische grens overschrijdt, men met een volk te doen
heeft waar al wat een officieel of officieus postje bekleedt, met gouden of ten minste met zilveren galon
wil versierd zijn.
Dit natuurlijk enkel als voorbeeld. Het spreekt van
zelf dat een vreemde schrijver die in het verleden ons
land doorreisde, gewichtiger eigenaardigheden dan die
welke ik hierboven als voorbeeld nam, kon opteekenen
en aldus een beeld bewaarde van sommige uitingen van
ons volksleven die anders heelemaal door den tijd waren weggewischt geworden.
Maar dergelijke studie is ook van belang voor de
kennis van de persoonlijkheid van den auteur zelf. Hijs,
a.s vreemdeling, laten wij zeggen : als Engelschman of
als Franschman, komt te staan tegenover een volks,.
;

- 76 aard, zeden en gewoonten die hij als ongewoon aan.
voelt : als dusdanig zal hij er op reageeren, de differentiatie zal zich ook langs zijne zijde uitdiepen en de
manier waarop hij reageert kan bij velen merkwaardige karaktertrekken ontsluieren die anders zelden tot
uiting zouden komen. Gelegenheid wordt aldus gebo
den een vollediger karakterbeeld van den auteur te
schetsen, zijn persoonlijkheid met scherper lijnen te
teekenen dan men het zou kunnen moest men slechts
afgaan op de wijze waarop hij zich blootgeeft in de
gewone omstandigheden van zijn leven thuis in zijn
studeerkamer of onder zijn landgenooten.
Indien dit alles zoo is, dan mag men het niet reden
bevreemdend vinden dat tot nog toe van onzentwege
zoo weinig aandacht geschonken werd aan de bladzijden welke vreemde schrijvers gewijd hebben aan hun
min of meer langdurig verblijf in ons land. België, zooals trouwens vroeger de Nederlanden, is ten allen tijde
een soms al te gastvrij toevluchtsoord voor politieke
ballingen geweest en een ideaal zomerverblijf voor toeristen. Om maar één greep te doen onder de vreemde
schrijvers die sedert de zeventiende eeuw onze provin~

ciën bezochten, er door trokken of er zich voor eenigen
tijd metter woon vestigden : Ludwig Holberg, l'abbé
Prévost, Tolstoi, Manzoni, Balzac, Quinet, Byron, E.
Douwes~Dekker, Thackeray, Hugo, Rimbaud, Baude.laire, Verlaine, Perk, O. Mirbeau... Bij enkelen onder
hen liet dit verblijf geen sporen in hun werk na, anderen daarentegen teekenden hun indrukken op en gaven ze uit of verwerkten ze in ander letterkundig werk.
Geen van al de hierboven opgesomde auteurs bereisde
echter meer ons land op verschillende tijdstippen zijns
levens en bracht interessanter nota's in zijn reisdagboeken mee dan William Makepeace Thackeray.
44

Hij die reeds als zeer jonge knaap den overtocht
ondernam van Engelsch-Indië naar Engeland, bleef tot
zijn laatsten levensdag een onvermoeibare liefhebber
van reizen en trekken. Er mag hier niet aan gedacht
worden hem te volgen op zijn vele omzwervingen door
heen het vasteland en in Amerika : dat zou ongeveer
gelijkstaan met het geven zijner volledige biographie.
Voor het doel dat me bezig houdt is het voldoende na
te gaan wanneer hij België bezocht.
Waarschijnlijk in 1829 stak hij de eerste maal het
kanaal over om zich naar Paraijs te begeven waar hij
-
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zich in het Fransch en --, wat zonderlinger voorkomt
ook in het Duitsch ging bekwamen. In de Lente van
het omwentelingsjaar verliet hij Frankrijk zonder dat
op te maken is of hij gedurende dit kort verblijf in de
Fransche hoofdstad onze streken een bezoek bracht.
Hij keerde dus naar Londen terug waar hij de vele
formaliteiten te vervullen had om in het bezit te komen
van zijn vaderlijk erfdeel
hij was ondertusschen
immers meerderjarig geworden
en zoohaast hij zijn
geldzaken in orde gebracht had vertrok hij opnieuw
naar het vasteland. Zijn vertrek viel in Juli 1830. Zijn
reis ging opnieuw over Parijs ; tegen het einde der
maand was hij te Coblenz ; daarna, den Rijn volgend.
kwam hij te Godesberg, in die dagen la villégiature á
la mode, waar hij een maand verbleef. Nog verder op
trekkende bereikte hij over Keulen, Kassel, Gootha, eindelijk Weimar ( Pumpernickel in Vanity Fair) waar
hij in betrekking kwam met Goethe en Schiller en zich
vrij behaaglijk schijnt thuis gevoeld te hebben. In den
Herfst 1831 keerde hij terug naar Engeland.
Alhoewel ik geen rechtstreeksch bewijs kan aanvoeren dat Thackeray gedurende die lange reis ook het
Belgisch grondgebied betrad, komt het me toch niet
onwaarschijnlijk voor dat hij wellicht op zijn terug
keer naar huis

zijn eerste bezoek bracht aan het pas

gevormde koninkrijk.
In Engeland kon hij het echter niet uithoud en : in
1833 gaat_ hij zich opnieuw te Parijs vestigen als correspondent van het pas gestichte blad The National
Standard, waarin hij een deel belegde van zijn vermogen dat hij, sedert hij meerderjarig geworden was, in
handen had. Als Fransche correspondent schreef hij
dus brieven aan zijn blad van juni tot Augustus 1833.

Maar The National Standard zou niet lang. bestaan en
in November van hetzelfde jaar werd hij naar Londen
teruggeroepen waar ook nog andere gewaagde speculaties, ondernomen door zijn stiefvader H. W. Car,michael Smyth, zijn klein fortuin heelemaal hadden
doen wegsmelten. Dat Thackeray zelf, als een echte
jonge losbol, daar duchtig aan meegeholpen heeft,
-lijdt geen twijfel , en wat ons vooral interesseert ,is dat
hij om ditzelfde tijdstip de speeltafels te Spa bezoekt.
Immers vele jaren later na zijn dood vertelde een
van Thackeray's vrienden, Sir Theodóre Martin, aan
een anderen vriend die Thackeray's biograaf gewor
den is, Frank T. Marzials :

- 78 « The two (namelijk Thackeray en Martin) were
walking one afternoon through the play rooms at Spa...
and stopped at the Rouge et Noir table to look on.
Thackeray touched his elbow, and asked him to look
at a tall man, in a seedy brown frock.coat, at the other
end of the table. The man's appearance was that of a
broken-down gentleman, who had still the remains of
a certain distinction of manner. They walked away,
and Thackeray said ' That was the original of my
Deuceauce ; I have not seen him since the day he
drove me down in his cabriolet to my broker's in the
city, where I sold out my patrimony and handed it
over to him ». Thackeray then added that this man and
another had, in the early days, knowing that he had
money when he came of age, induced him to play
écarté with them, letting him win at first and leading
him cpn until they had eased him, not literally of his
patrimony, but of a round fifteen hundred pounds». (1)
The Yellowplush Correspondence, waarvan de hier
vermelde Deuceace een der helden is, verhaalt hoofdzakelijk zijn ervaringen te Parijs gedurende het jaar
1833

;

bovendien kwam hij in 1831 in het bezit van

zijn fortuin, zoodat men gerust mag aannemen dat hij
omstreeks dit tijdstip , 1831 ~33 Spa bezocht.
Als een arm man die voortaan moest werken om
« den wolf van zijn deur te houden » en beslist wou
leven van zijn pen, kwam hij zich in 1834 opnieuw te
Parijs vestigen. Hij huwde er in 1836 en verhuisde het
volgende jaar alweer eens naar Londen.
Men zou aannemen dat de man, nu hij een eigen
haard gesticht heeft, meer sedentaire neigingen aan
den dag zou leggen. Mis : in 1838 blijkt lij alweer in
de Fransche hoofdstad te zijn. In de eerste helft van
1840, onmiddellijk na de geboorte van zijn derde dochter, scheept hij zich voor de zooveelste maal in voor
het vasteland, nu echter speciaal voor een uitstap naar
België. Welke plaatsen hij bezocht is niet gansch duidelijk, in allen gevalle toch Brugge en Gent. Zeker is
het nochtans dat hij genoodzaakt werd zijn uitstap
plotseling te onderbreken daar beangstigend nieuws
hembereikte en hem terugriep naar huis waar zijn
vrouw de eerste erge sporen begon te vertoonen van
haar geesteskrankheid. In 1843 dagteekent hij sommige
(1) Herman Merivale and Frank T. Marzials: Life of Thackeray.

London 1891. p. 235-6.

— 79 —.
brieven uit Parijs, eveneens in 1844. In ditzelfde jaar
brengen zijn kinderen met hun grootouders den Zomer
door te . Chaudfontaine waar deze laatste een villa gehuurd hebben. Thackeray reist onophoudelijk heen en
weer en bezoekt in 't voorbijgaan Antwerpen en natuurlijk ook Brussel. Den 28 juli 1848 vertrok hij andermaal uit Dover naar Oostende, vandaar ging de
reis per spoor naar Brussel ; den 30 verliet hij de hoofd~
stad met bestemming voor Spa waar hij bleef rondslenteren tot ongeveer den 20 Augustus. Uit een brief aan
zijn moeder licht ik het volgende
4 The walls and roads are charming, and the country has a sweet, peaceful, friendly look, that I am sure
1 shall remember with pleasure a long time hence.
Chaudfontaine looked very sad and bankrupt as we
passed it on Sunday. » (L)
In Juli 1851 bezocht hij opnieuw Antwerpen, van
daar, waarschijnlijk over Brussel en Keulen, volgde hij
den Rijn, bezocht Zwitserland en keerde via Parijs
naar Engeland, alzoo juist denzel f den reisweg volgend
dien Clive en J. J. volgen in The Newcomes.
Eindelijk voor het laatst in 1860 bezocht hij nog eens
onze gewesten : over Boulogne ging de uitstap naar
Beauvais en Amiens, van daar naar Antwerpen, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.

***

In hoever Thackeray zinspelingen op zijn reisbevindingen in ons land vlecht in zijn uitgebreid azuvre (de
groote Centenary Biogr. Edition door zijn dochter
Lady Rithie bezorgd, bevat niet minder dan 26 deelen)
is moeilijker na te gaan in het bestek van een tijdschriftartikel, en de meeste dezer korte passages waar
slechts terloops zijne Belgische herinneringen om den
hoek komen gluren, brengen niet veel aarde aan den
dijk om ons te keren wat merkwaardigs hij hier te
lande gezien had en hoe hij dacht over ons en over
onze zeden en gewoonten. Van meer gewicht zijn die
Essay's en die hoofdstukken waar hij zijn herinnering
gen rechtstreeks verwerkt hetzij tot een reisdagboek,
hetzij tot passages in zijn romans die hij in ons land
laat spelen. In aanmerking daartoe komt vooral het
volgende:

(1) Centenary Biooraphical Edifton. London 1910. Vol. III p.
X.L.II.

— 80 ^--

Toen hij in 1840 zijn eerste methodische reis naar
België ondernam was hij op verre na de bekende
auteur niet die hij tien jaar later met Vanity Fair zou
worden. Al leefde hij precies niet in bekrompen omstandigheden, toch was hij nog steeds aangewezen op
wat zijn bijdragen in de Engelsche tijdschriften hem
opbrachten om zijn vrouw en zijn kinderen het dagelijksch brood te bezorgen. Eenigen tijd vroeger had hij
van zijn schetsen uit Frankrijk het Paris Sketch Book
(1840) , samengesteld, en bij zijn inscheping naar België in 1840 was zijn bepaald doel nota's in te zamelen
voor een dergelijke werk dat den titel zou dragen :
The Belgian Sketch Book . Wij hebben hooger gezien
dat de omstandigheden hem niet toelieten zijn plan ten
uitvoer te brengen. Zijn reis werd ontijdig onderbro~
ken en het voorgenomen werk, bij gebrek aan voldoen,de materiaal, werd nooit geschreven. Toch werden de
nota's die hij voor zijn terugkeer reeds ingezameld had,
samen met latere, benuttigd in Little Travels and
Roadside Sketches bi T itmarsh, die als volgt versche~
nen:
I. From Richmond in Surrey to Brussels in Belgium,

verschenen in Fraser's Magazine, May, vol. XXIX
(1844, pp. 517-28.
II. Ghent-Bruges ; ibid. ; Oct. vol. XXX (1844) p. p.
465~71.
.
III. Waterloo ; ibid. ; january, vol. XXXI (1845)

p. p. 94196.
In die artikels, die later natuurlijk gebundeld en ook
in zijn volledige werken opgenomen werden, vindt
men min of meer methodisch geordend de indrukken
en gedachten die hem zijn leven lang over België en
de Belgen bijbleven en waarvan men in het overige
werk hier en daar- opnieuw schilfers ontmoet. Ook den
uitstap, dien hij nog drie jaar voor zijn dood door België en Holland ondernam vond hij waard te gebruiken
voor , een afzonderlijk essay : A Roundabout Journey.
Notes of a Week's Holiday, verschenen in Cornhill

Magazine, 1860, November Vol. II, p.p. 6.23~40.

Buiten deze twee verzamelingen reisherinneringen
zijn er talrijke plaatsen in de romans waar Thackeray
zijn personnages op Belgisch grondgebied overbrengt,
vooral in historische omstandigheden, en ook in sommnige essay's waar hij er zich toe bepaalt te zinspelen
op Belgische toestanden of personen. Deze laatste
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wijl van zeer weinig belang.
De voornaamste passage in de romans zijn ongetwij feld de zoogenaamde Waterloo~Chapters in Vanity -Fair (Ch. XXVII-XXXIII) en in mindere mate een
gedeelte van Ch. XXXV en van Ch. LXVII, welk
laatste te Oostende speelt. Ter vergelijking met de datums zijner reizen weze hier vermeld dat Vanity~Fair
reeds begonnen werd in 1841 en voltooid en uitgegeven in 1848. Lady Ritchie haalt ergens een merkwaar~
digen zin aan uit het dagboek van haar vader, zin die
juist in dat jaar 1841 neergepend werd. Thackeray
somt de Fransche romans op die hij toen las, en bij
een daarvan die ongelukkiglijk niet genoemd wordt,
merkt hij aan : « ... Good idea ; a love story interwoven
with the Belgian letters, perhaps in this way ». (1)
Is het niet vermetel te denken dat hier de eerste kiem
aanwezig is van Thackeray's meesterwerk en dat de
eerste aanleiding er toe was de « Belgian letters ? » In
den volgenden roman Pendennis die dadelijk daarna in
1848 op het cxetouw erezet werd en uitgegeven in 49-50,
bevat Vol. II, Ch. XVIII een vluchtige beschrijving
slechts een paragraaf van Gent en Brugge. Esmond die in 1852 het licht zag, bevat verschillende
hoofdstukken die zich in ons land afspelen ; de held
ervan neemt inderdaad deel aan den veldtocht dien de

Engelsche troepen onder Marlborough in het begin der
18e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden tegen de Franschen ondernamen (Successie-oorlog) . Book II, Ch.
XII beschrijft den slag bij Ramillies, Ch. XIII verplaatst de handeling naar Brussel ; Ch. XIV verhaalt
de campagne van 1707--08 en Ch. XV beschrijft ten
slotte het Gevecht bij Wiinendael cxeleverd en gewon

nen door General John Richmond Webb, die niemand
minder is dan een bloedverwant van 's schrijvers eigen
grootmoeder Amelia Richmond. The Newcomes ein~
delijk, verschenen in 1854~55 bevat (Ch. XXVII) een
korten paragraaf waar de indrukken van den held te
Antwerpen en te Brussel meegedeeldworden.
De brieven van Thackeray zijn tot nog toe slechts
in gering aantal gepubliceerd; hij zelf had de zijnen
verboden een memoire over hem na zijn dood uit te
geven, zoodat Lady Rischie, den wil van haar vader
(1) The Works of W. M. Thackeray, London 1898. Vol, V.
P. XX!!.
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eerbiedigend, zijn familiebrieven nooit heeft willen uitgeven. Er bestaan dus slechts een paar verzamelingen
brieven aan bijzonderen, waarvan vooral een reeks die
hij van 1847-1855 aan zijn vriend W. H. Brookfield
schreef en door diens weduwe uitgegeven werden on~
der den titel A Collection of Letters by W. M. T ha~
ckeray (1887 London.) In die verzameling komt een
schrijven voor gedagteekend uit Brussel en twee brie~
ven uit Spa.
Het kan nuttig zijn er hier terloops op te wijzen

het is verbluffend na te gaan hoe gering in dat omvangrijk oeuvre, waaronder verschillende lijvige romans
het aandeel der zuivere verbeelding is. Het is een locus
commun Dickens en Thackeray naast elkaar te plaatsen en ze te vergelijken. Maar dat is wel het eerste dat
treft : naast de overweldigende fantasie van den schrijn
ver van Samuel Pickwick slaat zijn tijdgenoot en mededinger naar de volksgunst de figuur van een ver~
beeldingloozen stakker. Men begrijpe dit wel en men
zoeke er niet een verwijt in van minderwaardigheid.
Wat Thackeray's sterke zijde blijkt is niets minder
dan de scherpe waarneming van het dagelijksche leven
en de nauwkeurige weergave ervan. 't Is daarom dat
de figuren . uit zijn romans ons zoo vertrouwd voorkor
men : men herker^It er zijn medemenschen en meest
nog zich zelf in. En daar hij elf maanden van het jaar
op de baan was en langs alle wegen Europa doorkruis
te en in de latere jaren van zijn leven ook Amerika
oefende hij evenzeer zijn waarnemingsvermogen
in den vreemde als in eigen land. Zoo begrijpt men
dat hij die schrijven moest om te leven, en waarnemen
om te schrijven, haast geen werk leverde waar de lezer
niet op een zeker oogenblik de helden buiten de grenzen van het Vereenigd Koninkrijk moet volgen. En
tot hier wilde ik komen : wat de helden buiten die
grenzen gezien hebben, dat heeft de schrijver ' voor hen
gezien, de indrukken welke zij opdoen heeft de schrijver voor - hen opgedaan, zoodat we door den band mogen aannemen dat wat Thackeray in de hooger aan .
gehaalde bladzijden over België zegt of door zijn per sonen laat zeggen, zijn eigen doorleefde meening - weer-geeft.
Het beeld van den Engelschman met de reispet op
het hoofd, het geruite pak om de hoekige schouders
en het guiderbook open in de hand is in onze straten
,

,

klassiek geworden. Met de inboorlingen laten ze zich
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zoo bij Thackeray. Vooraleer Engeland te verlaten
heeft hij onder de vele boeken die hij verslond er ook
eenige meest geschiedkundige gelezen over de
streken die hij bezoeken gaat. En _hij interesseert zich
voor de menschen die hij op straat ontmoet. Hij waagt
het zelfs een algemeene karakteristiek van de Belgen
te geven:
« But it may be said, as a rule, that every Englishman in the Duke of Wellington's army paid his way.
The remembrance of such a fact surely becomes a
nation of shopkeepers. It was a blessing for a commer
ce loving country to be overrun bij such an army of
customers and to have such creditable warriors to
feed. And the country they came to protect is not military. For a long period of history they have let other
people fight there » (1)
Het is echter jammer dat hij voor deze laatste mee
ning slechts een enkel argument aanhaalt dat, alhoewel hij het op twee verschillende plaatsen herhaalt,
daardoor niets aan bewijsvoerende kracht bijwint. Op
een van zijn reizen ('t was in 1840) voelde hij zich,
als ieder welgeboren Brit, genoopt het slagveld Waterloo te bezoeken. Hij nam dus de diligence op Namen
en daar hij alleen was met den voerman
« a portly
vroeg hij hem of hij deelwarlike-.looking veteran
genomen had aan den slag. « He burst out langhing,
vertelt Thackeray, like a philosopher as he was, and
said : Pas si bête...» (2)
Betitelt hij de Belgen met den naam van winkeliers,
met evenveel recht zou hij ze herbergpilaren en bierdrinkers kunnen noemen. 't Is wezenlijk verbluffend
hoeveel herbergen en bierdrinkende menschen hij op
zijn weg ontmoet. Te Antwerpen, langs de Scheldekaaien, ziet hij ontelbare goed-gehumeurde groepen
aan de herbergtafel zittend; aan de barreelen buiten
de stad en langs de kanalen zijn er even veel. (2.)
Langs de spoorlijn Antwerpen-Brussel, in ieder dorp
waar de trein moeizaam voorbijstoomt, vindt hij er een
genoegen in te kijken naar de gelukkig-lijkende, wel

(1) Vanity Fair. Ch. XXVIII.
(2) Little Travers and Roadside Shetches. --- Waterloo.
»
»
— Antwerp.
(2) »
— Brussels.
»
»
(3) >
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gekleede dorpelingen die zich buiten op de herbergbanken in de avondzon koesteren en met vrouw en kind
behaaglijk hun pijp rooken en hun Vlaamsch biertje
drinken. (3.) Gent spant echter de kroon : deze stad
« contains more beershops than - any city I ever saw »;
er zijn er in de kelders van de huizen, voor het lagere
volkje, er zijn er aan de barrealen waar de burgerij
zich komt uitrusten ; er zijn er in de stad, schel verlicht en met lange gazen gordijnen, en die hem zeer
verdacht voorkomen. (1) En als de schrijver Waterloo
bezoekt, laat hij zich door een meereizenden boer een
pint Leuvensch bier betalen. (2.) Thackeray kan daarbij niet nalaten zijn kleine zedeles te trekken en de
vredelievende gezindheid der bewoners in causaal verband te brengen met hun liefde voor het bier. Lieden
die van dezen drank houden moeten een bijzonderen
vredelievenden trek in hun kalakter hebben en moeten
gemakkelijker bevredigd worden dan het volk dat
aan gene zijde van het Kanaal leeft. « The excitement
of Flemish beer is indeed not great. I have tried both
the white beer and the brown ; they are both of the

kind which schoolboys denominate swipes very sour
and thin to the taste, but served, to be sure, in quaint
Flemish jugs that do not seem to have changed their
forme since the days of Rubens, and must please the
lovers of antiquarian knicknacks. (3.) Bedenk daarbij
dat de Belgische huzaar die den slag bij Waterloo ontloopen is « showed he was no ghost by the prodigious
quantity of flesh and beer which he devoured » (4.)
en dat een der andere hoofdpersonen uit hetzelfde
werk zijn intrede in de Nederlanden houdt « all day
drinking Flemish beer » (1), dan zal men moeten toegeven dat Thackeray meer dan normaal getroffen werd
door deze echt-Belgische hebbelijkheid. Wat hem minder opvalt is het rooken; toch dunkt het hem vermeldenswaard dat er op zijn tocht naar Brussel in zijn
coupé wel een twaalftal « tobacco-consumers » waren
en dat de dames daar geen den minsten hinder van
.schenen te hebben; en door de raampjes kijkend ziet
bij buiten langs den spoorweg. een klein jochie van- om(1) Little Travels .............................. -- Ghent.
(2)
»
.............................. --- Waterloo.
»
(3)
. . ........................ . ---- Brussels.
(4) Vanity Fair. (Ch. XXXII.)
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►rent acht jaar oud wandelen die heel ernstig dec gaai
van zijn papa oppaft. (2.)

Niet alleen drinken en rooken de Belgen, maar hun
keuken is even overvloedig als ten tijde van Breughel
en Teniers. Dit is een punt waarover Thackeray niet
uitgepraat geraakt. Te Antwerpen, alhoewel hij toegeeft dat alle « hotels give wonderf ul good dinners »,
geniet de Grand Laboureur zijn voorkeur omdat hij er
een bijzonder soort taart gegeten heeft « which is the
best of all tarts that even a man ate since he was ten
years old » (3.) En jaren later zucht hij weemoedig
« delightful old Grand Laboureur, thine ancient walls
are levelled ! thy comfortable _ hospitalities exist no
more ! » (1.) Vooral het Hotel de Suède té Brussel is
voor hem een merkwaardigheid omdat hij er op een
diner zeventien verschillende schotels opgedischt krijgt,
en opdat zijn lezers hem niet zouden verdenken van
opsnijderij heeft hij heel gewetensvol het menu overgeschreven : 1° groene erwtensoep, 2° gekookte zalm,
30 mosselen, 4° gekrompen rog, 5° braadvleesch, 6°
pastei, 7° meloen, 8° karper gestoofd met kampernoelies
en ajuin, 9° gebraden kalkoen, 10° bloemkool en boter,
11 ° filets de venaison piqués met assa-f cetidasaus, 12°
gestoofde kalfsooren, 13° kalfsgebraad, 14° lamsgebraad,
15° gestoofde kersen, 16° rijst--pudding, 17° Gruyère
kaas en ongeveer vier en twintig gebakjes van verschillende soort. (2.) Men dineerde te Brussel goed in de
jaren 1840 ! En dat Hotel de Suède heeft zulk een
onuitwischbaren indruk op zijn geest en zijn maag
nagelaten dat een der hoofdpersonen uit zijn roman
The Newcomes van uit dit arsenaal van lekkere eetwaren een brief naar Londen zendt « which contains
an elaborate eulogy of the cookery and comfort of
that hotel, where the wines, according to the writer's
opinion, are unmatched almost in Europe ». (1)
Deze wondervolle plaats van culinair genot wordt
echter nog overtroffen door het Hotel der Pays~Bas te
Spa. Daar blijkt het menu niet zeventien schotels te
tellen, maar, naar de schrijver meedeelt, vijftien of
zestien te veel, zoodat hij bekent dat hij na den vijf
(1) Vanity Fair, Ch. XXVIII.
(2) Little Travels . .............................. -- Brussels
(3)
»
............................. —
>
1) The Newcomes. Ch. XXVII.
2) Little Travels. Brussels.
(3) The Newcomes. Ch. XXVII.
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en twintigsten genoodzaakt is op te geven. Naast hem
echter zat een Vlaamsche dame, « a fair blue eyed
being », die ten minste drie maal zooveel at als hij en
die hem toevertrouwde, terwijl zij zich een tweede maal
bediende van kreeftensla welke zij met haar mes naar
binnenwerkte, «that she was languid and tired all day,
and an invalid, so weak and delicate that she could
not walk ». (L)
Ik geloof wel dat Thackeray de eerste is van de reeks
vreemdelingen die zich in de 19e en in het begin van
de 20e eeuw lustig gemaakt hebben over den « parler
beige » en onder dewelke Verlaine en Octave Mirbeau
zich later vooral onderscheiden hebben. Dit moet ons
niet buiten mate verwonderen. Thackeray had ettelijke
jaren te Parijs doorgebracht en hij sprak en schreef het
Fransch perfect. Zoo mag het ons niet te paradoxaal
voorkomen dat het een Engelschmàn is die een van de
eersten zijn spotlust geprikkeld voelt door de eigenaardigheden van het Belgisch-Fransch. En, in allen gevalle
pleit het voor zijn kennis van en zijn taalgevoel voor
het Fransch dat zijn oor zoo onmiddellijk de Belgische
afwijkingen opving. Tusschen haakjes gezegd, Vlaamsch
heeft hij nergens hooren spreken en van deze taal
schijnt hij het bestaan, zelfs niet te vermoeden. « No~
thing is more curious than to hear the French of the
country », is zijn vaststelling ergens, « you can 't onderstand why all the people insist upon speaking it so
badly ». (1.) Op zijn reis naar Spa in 1848 zit hij in
de diligence met twee priesters en hij roemt er op dat
hij hun eigen taal veel beter spreekt dan zij zelf, want,
voegt hij er bij, ze zijn « not only image-worshippers
but Belgians, whose jargon is as abominable as their
superstitien » (2). Het is dan ook geen wonder dat
in Vanity Fair « in place of the wellrbred and well-fed
London domestics, who could only speak English, Dob~
bin, procured for Jos's party a swarthy little Belgian
servant who could speak no language at all ». (1)
Maar plotseling overgaande tot beschouwingen van
meer ernstigen aard spreekt Thackeray over de gevoer
lens welke de Belgen jegens zijn landgenooten bezielen
(1) A Collection of Letters of U. M. Thackeray. London 1887,
p. 15-18.
(1) Little Travels. -- Waterloo.
(2) A Collection of Letters. -- P. 15-18.
(3) Vanity Fair. --- Ch. XXVIII.
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en zijn mededeelingen hierover verdienen alleszins aa
gestipt te worden. Hoe zij ons haten, deze vreemdelin~
gen, zucht hij, hoe graag zouden ze ons vernederd zien.
Deze geestesgesteldheid schijnt hem belangrijk genoeg
om hem naar de oorzaken er van te doen gissen. Het
pleit voor zijn doorzicht dat hij ten minste twee er
van, die wel de voornaamste zullen zijn, zonder veel
weifelen weet aan te wijzen. Wij Engelschen, zegt hij
ongeveer, worden hier gehaat en veracht om onzen
nurkschen trots en onze stuurschheid. Wij geven ons
geen moeite om ons te plooien naar de mentaliteit van
het land dat wij bezoeken. In ons vrije Engeland zal
een handelaar, een lakei of een kellner zijn rug krommen onder de beleediging hem door een gentleman
aangedaan ; in deze gezegende streken (namelijk België) is ieder man zoo goed als een ander, « and pray
God it may soon be so with us ». Een tweede oorzaak
waarom de Engelschen in België gehaat worden is
tamelijk pikant : vooraleer de Belgen op hun eigen klok
kijken moeten ze eerst weten hoe laat het in Frankrijk
is ; de Belgische openbare meening wordt beheerscht
door , de Fransche pers, de wereldgebeurtenissen wor
den te Brussel bekend via Parijs, en vermits daar, sedert den val van Napoleon, Engeland « la perfide Albion » heet, « the Belgians have caught up, and quite
naturally, the French tone. We are perfide Albion with
them still ». (L)
Voor de politiek van het jonge koninkrijk heeft hij
trouwens een soort neerbuigenden spot over ; hij voelt
soms een onweerstaanbare aandrift om het van plezier
uit te proesten bij het zien van _de grappige soldaatjes
die den godganschen dag door trommelen en blazen
« just like in Paris ». Er zijn te Brussel zelfs kleine
ministers die aan hun kleine bureaux werken, en hij
kan maar niet begrijpen waarom de dagbladen zich zoo
roeren en donderen tegen die schoften van ministers,
tegen de ellendelingen der oppositie, tegen de plannen
der tyrannen « just as one would in real journals ».
Indien ik een Belg was, denkt Thackeray, dan zou ik
geen vijg om de politiek geven, ik zou er geen politieke
meening op nahouden. Sparen de Engelschen, de Franschen en de Pruisen hun de moeite niet om te denken

(1) Little Travels. -- Ghent.
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en een politieke overtuiging te hebben ? (L)
Deze algemeene schets van den Belg zooals Thackeray hein om de jaren 1840 zag, mag hier nog aange
vuld worden door een zonderling experiment waarvan
hij het slachtoffer werd te Antwerpen. Hij had het on~
geluk er zijn porterf euille te verliezen met zijn paspoort
en een paar tien-pond bankjes. Welk was zijn verras~
sing niet toen hij eenige dagen later zijn porte-feuille
door . de post terug kreeg. De vinder had hem heel
eenvoudig in een postbus geworpen, en dank zij het
paspoort werd het zijn eigenaar terug besteld. De twee
tien-pond bankjes waren echter verdwenen!
Ik ben zoo vrij tamelijk sceptisch te staan tegenover
de waarachtigheid dezer anecdote.- Ze komt te goed te
pas om een paragraaf met een humoristische noot te
sluiten en als zoodanig werd er nog door andere En
gelsche reizigers dan Thackeray een dankbaar gebruik
van gemaakt. In de laatste tijden beginnen de Ameri-^
kanen ze ook onder elkaar te vertellen en nog onlangs
las ik dat de bekende Hutchinson, schrijver van If Win~
ter comes een soortgelijk avontuur beleefde te Oporto 1 (2)

Het loont wellicht de moeite na te gaan hoe " 1'har
ckeray reageerde op de menigvuldige uitingen van het
godsdienstige leven in een overwegend katholiek land
als België. Hij is zijn leven lang,. geweest als een hon.^
gerige naar godsdienstige zekerheid, of liever, want
deze sarcastische waarnemer van 's menschen ijdelher
den was in den grond een gevoelige en impulsieve na

tuur, naar een godsdienstige ankerplaats waar zijn door
de desillusies heen en weer geslingerden geest veilig
kon rusten. Op een zeker oogenblik schijnt hij zich
door het katholicisme aangetrokken gevoeld te hebben
en een trouwe toehoorder geweest te zijn van de ser
monen van Manning en van Newman.
(Slot volgt.)
(1) Little Travels. -- Brussels.
(2) So this is Travel. by A. S. M. Hutchinson, in Nash's and
Pall Mail Magazine. Vol. LXXIV, Nr 38, december 1924.

89 Overzicht van Tijdschriften
.. DE STEM laat ons het tweede bedrijf lezen van Teirlincks laatste tooneelwerk « De man zonder lijf ,, waarop ..we na volledig
verschijnen wenschen terug te komen. Eveneens vervolgt de studie
van Meiers over « Twee generaties ». Schrijver ziet in dat de
persoonlijke levensvisie der jongere generatie, als antipode van het
sociale voelen der vorige, in conflikt komt met de «onverbiddelijke
maatschappij» en dat het ervan zal afhangen of de generatie van
nu al. dan niet in haar voordeel het conflikt zal weten te beslechten,
dat zij een eigen stijl zal geven en bewaren. Waarop volgt een
gedicht van Marnix Gijsen « Het onbegrepen gesprek > waarin we
het gevoel missen, de ontroering die misschien echter schuil gaat
achter de zenuwvolle strakheid van het beknopte vers. Dirk Coster
bespreekt heerlijk Knut Hamsun's « Laatste Hoofdstuk ». En Mussche stelt Albert Schweitzer voor als een mensch, die drie-dimensionaal leeft : naar de hoogte toe, in de verte, en in de diepte.
Naar de hoogte toe als kunstenaar, als mystiek muzikant, als een
der voornaamste Europeesche organisten, die door zijn boek over
Johann Sebastian nieuwe problemen stelde in de studie van Bach
en door zijn concerten duizenden harten verrijkte. — Naar de verte
toe als organisator van geneeskundige expedities onder de melaatschen en lijders aan slaapziekte in West-Afrika aarvoor hij het
noodige geld bijeenbrengt door voorlezingen ovet zijn cultuur- philosophie aan de universiteiten van Oxford, Upsala, Kopenhagen en
Praag, en door orgel-concerten. --- Naar de diepte toe als religieus
en wijsgeerig denker, in de allereerste plaats met zijn groot werk over
cultuur-philosophie, waarvan de twee verschenen deelen uitgewerkt
werden in de oerwouden van Afrika : « 'Verfall und Wiederaufbau
der Kultur a en « Kultur und Ethik > --- 'de tragedie der avondlandsche wereldaanschouwing, zooals Schweitzer zelf het noemt.
Pater Molkenboer die verleden maand in DE BEIAARD Ver-

wey's Dante-vertaling besprak, heeft er nu het nog niet afgewerkt
grootsch muur-schilderij « Triomf van St-Thomas > dat Willem
Van Konynenburg aan 't schilderen is voor de Dominikanerkerk van
Zwolle, bestudeerd. Een goed gedicht van Willem de Merode. We
lezen toch altijd liefst zijn sonnetten. Een epische novelle van Ken
Meekel. c De laatste cow-boy. Een slecht vers van Joan Kat. a
« Aan de menschen ».
In het Tijdschrift NEDERLAND dat we voor de eerste maal ter
recensie ontvingen, ontmoeten we, in tegenstelling met wat de titel
ons deed verwachten, haast alle kennissen van ten onzent, o. a.
Wies Moens, Pol De Mont, Cyriel Buysse, Piet Van Assche, Fritz
Francken, Frank Van Den Wyngaert, Mia Kleine, Edmond Van
Offel, A. W. Grauls. « Nederland » is een keurig uitgegeven tijdschrift versierd met interessante platen op voornaam couché-papier.
Toon-aangevend, figuur-makend schijnt het ons niet te wezen. De
lijn van het idieele die een periodiek zijn plaats en taak geeft zien
we er niet in. Het lijkt ons een gewone verzameling van « ingezonden bijdragen ' Wij zullen belangstellend dezen 77en jaargang
volgen.
Lidwina Diepenbroek, al zoo geniale esaayiste als de hier meermaals optredende- Sylvain De Rouck, met enkel deze verdienste
meer dat zij wat hebbelijker Nederlandsch weet te schrijven dan
de Vlaming, ontleedt in BOEKENSCHOUW L. Van Deyssel's
gedenkschriften.
a 't Is mijn verbeelding — nu ik de lezing der <Gedenkschriften>
heb voleind -- of -zij dwaalde in een groot en luisterrijk kasteel, met
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vet) schittering van spiegels en kronen, maar voorai met fijn dteil-werk van bonte mozaieken... Ik werd er door geboeid, bijwijle
verblind,... doch ziet... nu ik afdaal van 't hoge bordes en oo.twaak... vraag ik, beduusd, mij-zelve af : wat bleef ier In mijn
binnenste besloten van al die weidse pracht, ...draag ik een indruk
méé voor ,'t leven? Of was ik in spanning slechts, omdat er in dit
heerlike huis een groot man heeft gewoond?... Heb ik thans ook
nader gepeild het gemoed van de heros, wiens diepere wezen, ik

hier immers zoeken kwam en trachten zou op te bouwen uit deze
sfeer?... Het antwoord stel ik mij voor te geven aan 't slot dezer
bespreking.

En dat slot luidt
c Toch, bij al 't genot, dat de <Gedernkschrif ten>, mij hebben gebracht, werd ik soms zo diep teleurgesteld! En ziehier dan ook het
antwoord op de vraag, aanvankelijk gesteld : of 't nu mogelijk is
geworden dieper te schouwen in deze geniale mens, in dit veelbewogen gemoed? Helaas, het mocht niet zijn! Van Deyssels innerlik
blijft zich schuil houden onder de weerloze virtuositeit van zijn
woord, de brillante vorm, de boeiende uiterlike observaties! Dit werd
ons Been leegte, een pijnlik gemis! ^ ►
In, VLAAMSCHE ARBEID dezer maand doet aangenaam aan het
gedicht e Er jaagt een mensch , van Amaat Buruens, een poeet
wien we zelden bij ontmoeting genoeglijk en tevreden de hand
mochten drukken. Het oneindigheidsgevoel dat eens over elk diep
levend mensch ontzaglijk en smartelijk neerstrijkt, rilt door dit kort
snokkend vers. Met genoegen citeeren wij het slot

e Nu dwaal ik Heer in de diepte
van de wijde diepten die Gij geschapen hebt,
alleen en bang
en zoek het einde der oneindigheid
waarachter Gij verscholen zit --- Gij de Ongekende -Heer -- ik ben maar een aardling
Wil hem helpen.
die op ingeboren bevel de aarde verlaten heeft.
of uw stem laten gaan door het heelal
Heer --- Er jaagt een mens dolend door de ruimte.
Zult Ge hem uw hand reiken
nog dat het toch niet noodig is zelf veel en goed geschreven te
onbenullig een hooge borst zetten om waarheden-als-koeien van
hebben om zich een oordeel te vormen over het expressionisme. Eiut
heeft, verwijt dit aan zijn tegenpartij. Leer nou zoo'n menach ook
mogelijke larie aan 't aframmelen. Hij die zelf niets voortgebracht
Victor J. Brunclair, een van de enkele jongens die hier glorieus,
voor Mathusalem's tijd, voor de allereerste maal voor te houden
aan de verblufte twintigste eeuw vecht een belachelijk duel uit met
den D.-opstellef van «het rozigste blad van Vlaanderen. Deze
moet gezegd hebben dat de Vlaamsche expressionisten slechts na-

praters zijn van duitsche voorgangers. In plaats van aan te toonen
dat dit onwaar is, indien het dat is, gaat dit onsmakelijk hier alle
door zulke kultuurdragers laten wij ons hier en in Nederland belachelijk maken. Waarom gaan die heeren zich van zoon platheden
niet op de vischmarkt ontlasten; dat geesteloos gescheld-zonder-meer
is in « Vlaamsche Arbeid s niet op zijn plaats.
Aan expressionistische verzen waagt zich ook de Norbertijn K
Coomans in VROUWENLEVEN. Daargelaten het noodzakelijke
cliché van den vrouwenlach die knalt als e een fusée > (die N&U bs
op enkele jaren al zoo versleten als e de zegslende dagvorstin» op
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honderden jaren) treft dit gedicht toch wel eens den - toon nart ee*
strofe als deze
« Mijn God
Wanneer zal ik 't mysterie der menschelijke ziel verstaan,
die wentelt uit U naar de wereld,
van de wereld naar U,
kringloop van gedachten en daden. »
Een zeer gevatte kritiek op een opvoering van « De Nacht f door
Karel Van den Oever voor « Roeping » geschreven wordt hier
overgedrukt. Enkel zijn wij, wat betreft een nuance in de uitdrukking
niet akkoord met de regelen :
« Die «zonderlinge gast» is veel aannemelijker dan het doodsgeraamte dat Antoon Van de Velde schiep, want Unger's Ongenoemde behoort niet bij het Noodlot, noch is een cyniek-menschtergend
despoot die onverbiddelijk maait met-de-zeis-zonder-meer. Unger's
uit den vrijen wil van den mensch. De kristelijke opvatting van den
Dood is medelijdend en barmhartig : hij aanvaardt zelfs losprijzen.
Dood wil primeeren bij Unger en is bij Van de Velde organischafwezig. »
Het komt ons voor dat Vande Velde's werk wel een andere opvatting over De Dood inhoudt maar daarom niet een minder christelijke. Zeer terecht zegt Van Den Oever dat de christen in den
Dood liever de groote meelijdende Barmhartige ziet, maar zij Is
voor hun ook de groote onverbiddelijke welke allen gelijk maakt die
hier beneden verdrukker en verdrukte waren, de Beslechter die uit
kracht van goddelijke opdracht den hemelschen Wil opdringt tegen
het menschelijk beschikken in. En weer zeer terecht zegt Van Den
Oever dat, ondanks die milder Doods-conceptie, Unger niet den
katholieken geest heeft gevat. Hij noemt het werk « humaan-chri&telijk » en dit is wel verrassend juist gezien. Zooals ook het vol~
Bende dat veralgemeend kan worden tot vele moderne tooneelpraestaties :
« Als gemoedshouding is het erg goed de miskende fantasie den
voorstap te leenen op het koel-photographisch theater, dat — zooals
bij Fabricius -- een brok scherp-gesneden leven weghaalt uit het
wereld-aspekt. Kopieerlust-van-het-dagelijksch-leven zonder meer ie
daarmee uit ons tooneel verdrongen. Het naturalistisch tooneel be
hield weliswaar zijn realistische afmeting en ruimte in de tijd, maar
werd zoo pas geinfuseerd met de geestelijke waarde van geloof -en
eeuwigheid. En het zijn nu die beiden die elkaar niet voldoende in
Unger's « De Nacht » dekken, want de fantasie overstijgt het ten
koste der stoffelijke en geestelijke realiteiten. »
In ONS GELOOF moeten wij aanstippen en ter lezing aanbevelen de studie van P. Van Mierlo Jr S. J. over « Bezwaren tegen
Alexander. VI's eerherstel » naar aanleiding van Mgr De Roo's
ophefmakend werk ter verdediging van dezen j nu sinds zoo lang
belasterden Paus. Ook lezenswaard en belangwekkend de bijdragen
van E. H. Lagae over St- Petrus' verblijf te Rome en van Z. E. H.
Van Der Heeren over De Val van Babylon.
Onder titel . « Un romancier catholique de la vie rustique s verschijnt in REVUE DES JEUNES een korte studie over Charles
Silvestre. Die naam is opeens beroemd geworden door den jean
Revel-prijs die hem met algemeen stemmen werd toegekend dom
de « Société des gens de Lettres ». Besproken worden « L'amour et
la mort - de Jean Pradeau >; « ' Aimée Villard, fille de Franee s;
« Cceurs paysans ». Een . historische studie over de Oxford-beweging door F. Portal mogen we ook niet onvermeld laten. G. W

p 92 _

Boekbespreking
Dood en Duivel, een nederduitsche doodendans van Karl Wagenf eld, vertaald door J. Decroos. -- Uitgeverij Gudrun, Brussel.
Prijs fr. 5.50.

Een vertaling uit het . Nederduitsch van een modernen doodendans. Als motto voert het boek : « Onze Heer schiep aarde en
hemel ; hoogmoed schiep de Hel, den Duivel. En de Duivel schiep
den Dood ». Of dat allemaal zoo letterlijk moet opgenomen wor-den ? In werkelijkheid is het een weinig anders gegaan naar we
meenen. Een eigenaardige christelijke (?) opvatting is het op zijn
minst den dood een duivelskind te noemen. Dichterlijke vrijheid?
Dood en duivel gaan dus op reis ; de duivel zal zijn reisgezel toonen hoe het leven zelf het werk van den dood voorbereidt of
voltooit. En hij leidt hem naar de zeven hoofdzonden : hoovaardigheid, gierigheid, enz... En na dat gruwzaam zevenvoudig visnet
een naspel: de dichter zelf voelt zich gevolgd en bijgehouden
door den somberen Man met de zeis :
Mij volgt de Dood door zon en zang;
God zij genadig ! Amen.
De vertaling is verre van meesterlijk zonder daarom slordig te
zijn. Hier en daar mag ze geslaagd heeten. G. W.
3

St-Benedictus van Nursia, karaktertrekken door, lid. Herwegen,
vertaald door A. Brenninkmeyer, benediktijn. — Vlaamsche Boe..
kenhalte, Leuven.

Dit boek over den Vader der monniken van het Westen wordt
beschouwd als het beste wat over den heilige verscheen. Het is
gebouwd op grondslag van het tweede boek der Dialogen van
Gregorius den Groote, den regel van Benediktus en de beschavingsgeschiedenis van dien tijd. Zonder geschiedkundig te zijn
geven de Dialogen den indruk weer en den invloed dien de
heilige heeft uitgeoefend op zijn omgeving. De regel van Benediktus is een kostbare leiddraad om te geraken tot nauwer kennis van zijn karakter. De wetgever is groot als zijne wet. En die
wet heeft stand gehouden van af de 6e eeuw tot op heden, heeft
honderden heiligen gemaakt. Dit bewijst voldoende hoezeer zij is
een practische toepassing van het Evangelie. Hoe wijs zij is
blijkt uit het feit dat zij ontstond in een tijd waarin het mon
archisme aan veel andere dingen gehecht was waarmee Benediktus dierf afbreken en nooit diende terechtgewezen.
Ons interesseert de vorming en de methode van St-Willebrord,
Benediktus van Nursia veel over hen leeren : onze eerste aposte
len hebben gekerstend. Onrechtstreeks kan men in dit boek over
Benediktus van Nursia veel over hen leeren : onze eerste apostelen waren zijn discipelen en streng naar zijn geest geschoold. Een
zeer mooi uitgegeven en interessant werk. M. A.
Lode Baekelmans : De Waard uit « De Bloeiende Eglantier >. -Keur-serie Ne 5. L. J. Janssens Fa Zonen, Antwerpen.

Een herdruk van dit kostelijk boekje, die schrijver en uitgever
eer aandoet. De uitgave van deze serie is buitengewoon goed
verzorgd, de boekjes maken een aangenamen, beschaafden indruk,
al dadelijk bij den eersten oogopslag; op dit punt zijn we in
Vlaanderen niet verwend.

De welgedane, goedlevende, kunst- en bierml nnende waard uit
de befaamde herberg « De Bloeiende Eglantier, wordt vanaf zijn
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het boekje eigenlijk mee begint, ten voeten uit geschilderd, en in
een enkelen avond kennen wij hem in- en uitwendig, maar niet
zóá alsof een vreemde hem ons voorstelde, maar alsof wij zelve
jarenlang met hem omgingen en hem bij pot en pint leerden waardeeren met al zijn voortreffelijke, en zeer laag-bij-de-grondsche,
eigenschappen en zeer hooge aspiraties. Het is geen lectuur voor
knapen en maagden, al was 't maar uit vrees dat zij de voetsporen
zouden drukken van de zes schoone dochters, die in t De Eglantier » bloeiden en van hun vrijpostige vrijers, maar het is voor
wie tot de jaren van hooger onderscheid is geraakt een van de
smakelijkste boekjes, die in Vlaanderen verschenen zijn, realistisch
én natuurgetrouw zonder in al te ongewenschte detailleering of
grofheid te vervallen. De humor van Baekelmans is hier op zijn
best, omdat hij noodzakelijkerwijze uit de omstandigheden voortspruit, en niemand behalve de lezer, en zeker wel allerminst de
dikke waard zelf of zijn toegewijde biograaf Lode Baekelmans
schijnen te beseffen, hoe uiterst komisch de figuur van den her~
berghouder is, vooral zijn inwendige figuur, want zijn uiterlijk
zoowel in 't fluweelen artiestenjasje met golvende haren, als op
vilten pantoffels en met blauwen voorschoot, laat ook bij den
nuchteren lezer een plechtigen indruk na. S. C. V.
Lode Baekelmans : Dwaze Tronies. -- Keur--serie Nr 3. --- L. J.
Janssens 6 Zonen. — Antwerpen.

Jammer dat de beide tronies : De Onbezonnen Rechter en De
Nuchtere Minnaar te zamen gebundeld zijn. Waarschijnlijk is dit
maar gedaan omdat de beschrijving van hun facie telkens een
goede zestig bladzijden heeft gevorderd en zij dus met hun tweeën
een passend boekje vormen in de keur-serie... Bij uitgaven wordt
namelijk met zooveel zaken rekening gehouden, die met den Iiterairen of moreelen inhoud van het werk niets te maken hebben.
De Onbezonnen Rechter. Black Yankee, de eenzame neger, die
in Antwerpen een paar weken zijn op zee zuurverdiende ponden
opmaakt en het er eens heerlijk - van nemen kan, zich nieuwe costuums, prachtige dassen, knellende schoenen, een matrozenliefje,
en zelfs een gramophoon kan permitteeren en daarbij zoo vertrouwend en • goedhartig en edelmoedig is, dat iedereen van hem houdt
en menige melkblanke Europeaan er een voorbeeld aan kan nemen,
is mijns inziens een van de mooiste typen van hen die kind blijven
tot aan het einde van hun leven en Lode Baekelmans laat ons
een paar weken lang zoo prettig met hem meeleven, dat het ons
spijt als Black Yankee met een weemoedig lachje afscheid neemt
, (en bij hoeveel novellen zijn we niet dikwijls blij als we de laatste
bladzijde omkeeren ?) De Nuchtere Minnaar is eveneens met ta
lent geschreven, juist gezien, goed getypeerd, het geval leeft voor
ons, maar het is zoo onsympathiek, al wonen wij in het verdachte
huis, waar nagenoeg de geheele geschiedenis zich afspeelt geen
ergerlijke scènes bij, het stuit zóó tegen de borst dat men gaarne
zou aanraden: koop Dwaze Tronies, lees de eerste novelle twee
maal en meer, ze is het waard en laat de tweede onopengesneden,
dan behoudt ge met De Waard uit < De Bloeiende Eglantier,
f, de
herinnering aan twee van de beste avonden die ge bij studeerlamp
of haardvuur kunt doorbrengen. S. C. V.
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Varia
Bij Kurt Wolff, Verslag München verscheen, eenige maanden
geleden : 4 Umbra Vitae , een bundel nagelaten gedichten van den
in. 1912 op 25-jarigen leeftijd verdronken dichter Georg Heym uit
Hirschberg in Silezië. Hij was een volgeling van Baddelaire, en een
der eerste dichters van de expressionnistische school.
Dm
'e verzaelaar E. L. Kirchner teekende voor den tektst, 47 mooie houtsneden;
't is een, onder alle opzichten, keurig verzorgd bundeltje.
Uit Engeland wordt gemeld dat de zoon van den stichter van het
Zionisme, Hans Herzl, op 19 October I.I. in de katholieke kerk
werd opgenomen. Het mag wel een zonderling geval genoemd wor
den dat de zoon van den man, die het Jodendom in Palestina wederom tot zijn vroegheren luister en tot zijn macht van voorheen
wou terug voeren en heel zijn leven daaraan wijdde, nu als vaandelviuchtigen in de katholieke kerk zijn geluk komt zoeken.

-

De uitgever Gabalda te Parijs heeft onlangs de publikatie begonnen van een verzameling Moralistes chrétiens > door bevoegdheden van eersten rang, met het doel te doen kennen de kristelijke
zedeleer zooals ze is, en zooals haar ook begrepen en verklaard
hebben de groote moralisten — wijsgeeren en H. Vaders -- der
Kerk. Deze verzameling wil én aan de vijanden én aan de vrienden
der kristelijke zedeleer werken in handen geven waar ze die leer in

al haar zuiverheid vinden kunnen. Tot nu toe verschenen vier deelen : zSt-Thomas, <Pascal», «St--Jean Chrysostome» en eSt--Basilea.
Binnen kort is het de beurt aan St-Augustin, St-Jéróme, Nicole, Bos-quet, St-Francois de Sales, etc. Heerlijke inleidingen en menigvuldige allerhande nota's. Voor de reeds verschenen volumen had de kritiek slechts woorden van lof.
Van den Roemeen Panait Istrati verscheen bij Rieder ;en Cie te
Parijs, een 2e bundel novellen : t'Oncle Anghel » (Les récits d'Adrien Zograffi). Deze «Balkansche Gorki> werd voor een goed jaar
in de fransche letterwereld geintroduceerd — in het maandschrift
Europe --door niemand minder dan Romain Rolland die hem «ontdekte» in 1921 even nadat Panalt, in een aanval van wanhoop, zich
de keel had doorgesneden; hij kon echter gered worden en genas.
Deze zonderlinge «globe-trotter», in 1884 te Braïla geboren, leidde
het meest avontuurvolle, armzalig vagebondenleven en moest hon~
derden ambachten uitoefenen om niet te verhongeren. Hij is een
geboren verteller die in sommige zijner novellen de russische grootmeesters voorbij streeft. Rolland kon hem doen besluiten zijn vertellingen te bundelen en uit te geven. De eerste bundel dien hij publiek maakte -- ook bij Rieder -- is «Kyra Kyralina». Hij schrijft
in 't fransch dat hij zich zelf aanleerde, heelemaal alleen, op zevenjarigen leeftijd, door het lezen der fransche klassieken. Zoo hij zijn
krachtigen, aan verbeelding rijken stijl weet te verzachten, zal hij
in de fransche litteratuur eenmaal een der eerste plaatsen innemen.
In de « Osservatore Romano » publiceert een katholiek priester
zeer intereessante herinneringen aan den Sovjetdiktator Lenin, met

beiden waren toen journalist te Parijs — zeer
wien hij vele jaren
intiem bevriend was. In zijn laatste ziekte kon die priester herhaalde malen Lenin bezoeken en had hij met hem belangrijke dieItus.sies. Over de katholieke kerk liet de Roode leider zich eens uit
---M
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als volgt : « De menschheid gaat noodzakelijk naar het Sovjetsysteem toe; dat is nog maar een kwestie van tijd. Binnen honderd ja~
ren bestaat er geen andere regeeringsvorm meer onder de beschaafde volkeren. Toch zal, op de puinhoopen der tegenwoordige regeeringen, de katholieke kerk nog steeds voortleven, omdat in haar stelsel matig de vorming voltrokken wordt van hen die geroepen zijn anderen te leiden. Men komt niet als bisschop of paus ter wereld, zooals men prins, koning of keizer geboren wordt; maar om een leider
en bestuurder in de katholieke kerk te worden, moet men bewijzen
zijner bekwaamheid gegeven hebben. In deze wijze inrichting ligt
de groote, zedelijke kracht van het katholicisme, dat daarom sinds
2000 jaren alle stormen weerstaat, en onoverwinnelijk is ook in de
toekomst. De kracht van uwe kerk is heel en al 'n moreele kracht,
geen dwang. Maar de menschheid heeft heiden nodig. En daarom
zie ik duidelijk in dat er binnen eeneeuw nog slechts één regeeringsvorm zal zijn : het Sovjetisme, en slechts één enkele godsdienst : de
katholieke, Uw ideaal zal werkelijkheid worden even goed als het
mijne... jammer maar, dat wij twee er dan niet meer zullen. zijn!. . . >
KAREL VAN DE WOESTYNE GEHULDIGD. --- Karel van

de Woestyne, die sinds eenige jaren te Oostende woonde, keert
terug naar zijn vaderstad, naar Gent. Zijn Oostendsche vrienden
hebben hem een afscheid-banket ' aangeboden waarop een aantal
vrienden van den dichter, ook uit andere steden, aanwezig waren.
Daan Boens huldigde Van de Woestyne namens de jongere letterkundigen, Dr Van Puyvelde namens de Akadenmie, James Einsor,
namens de Oostendsche vrienden.
DE GEMEENSCHAP, het tijdschrift van de Hollandsche jongeren die zich hebben losgemaakt van Roeping, is verschenen en verdient onze aandacht. In ons maandelijksch overzicht van tijdschrif ten zullen wij er geregeld een korten inhoud van meedeelen.

BOEKZAAL der geheele wereld.— «Boekenschouw» kon er heusch
niet meer door, al gaat P. Gielen beproeven het tijdschrift recht en
in leven te houden. Maar <Het Nederlandsch Boekhuis» heeft al
gezorgd voor een veel degelijkeren gids: kDe Boekzaal'. De twee
eerste nummers zijn verschenen en zien er in elk opricht uitstekend
uit.

'De Boekzaal> — aldus de Inleiding -- zal gewijd zijn aan bibliographie in den meest uitgebreiden zin des woords en binnen zijn
werkkring betrekken het internationale domein van den geest in al
zijn imponeerende veelzijdigheid. Zijn voelarmen uitstrekkend naar

alle waarden van kennis en beschaving en louter literaire voorlichr
ting te eenzijdig achtend, ten dienste van de samenleving en individu,
beweegt het zich op sociologisch, philologisch, theologisch, histo-risch, literair en psychisch gebied. --- Deze voorlichtingsdienst kan
best vergeleken worden met de snelle en correcte beursnoteeringen
over de hausse en baisse op de effekten-markt. Vooraf gaan arti^
kelen van Dr. 'Sassen, M. Poelhekke, Wies Moens, B. Verhoeven,
G. Knuvelder e. a.; volgen de boekbesprekingen, en ten slotte - interessante knipsels Uit boek en blad en Verscheidenheden.
Naast de vlaamsche Boekengids, onmisbaar.

t
Staatsminister Helleputte
overlede~

-

T

Ben van Belgie s schranderste staatslieden is
heengegaan.

Staatsminister Helleputte was een sterke persoonlijkheid,
die meer dan vijftig jaar lang ge,.,
.
..streden heeft voor zijn hoog ideaal, Hij was Vlaming en Katholiek; dat was de dubbele trots van
zijn -Ieven, Strijdlustig was hij en strijdvaardig
buitenmate, Zijne krachten groeiden naarmate hij
vinniger werd aangevallen.
Meer dan veertig jaar heeft hij gedoceerd aan
de Leuvensche Hoogeschool. Honderden leerlin...
gen heeft hij gevormd. En hij heeft hun niet alleen
de wijsheid van zijn woord gegeVeD, maar tevens
bet voorbeeld getoond van zijn scheppenden arbeid. Als bouwmeester heeftbij 0> m. gebouwd :
Het Juste...Lipsecolleqe, het Sint... Pieterseolleqe en
het Sint-Thomasgesticht te Leuven, Zijn stoutste
stuk misschien is de groote dubbele trap in dit
laatste gesticht; een wonder van steenconstructie,
Wij zullen hem dankbaar blijven gedenken voor
bet vele dat hij buiten en binnen bet parlement
voor Vlaanderen heeft gedaan.Zijne ziel ruste bi]
den Heer, dien hij heeft gediend.
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Loutering
Zoo nu en dan komt er een lichtstraal boorera
tot waar ik mijmer, in mijn droef gevang,
dan kan ik eventjes den fijnen zang
van een verdwaalden Vogel hooren,
zoo nu en dan...
Het venster is te hoog voor mijn bereiken,
zwak is de scheemer, die er binnendringt,
Maar 't is somtijds of buiten iemand zingt,
dat straks de wreede muuren zullen wijken,
zoo nu en dan...
'k Heb nog maar enkel sombere gedachten,
ik heb niet anders dan mijn welkend lijf,
toch straalt er in dit duistere verblijf
een zweem van licht, na lang, geduldig wachten,
zoo nu en dan...

Mijn ligplaats is op glibberige steenen,
de kerker.-wanden zijn zoo hard en klam,
maar somtijds was het toch of iemand kwam,
die mij wou trooste en heerlijk mij deed veeenen,
zoo nu en dan...
9

Ik denk wel aan het kleurig licht daarbuiten,
aan heel de zon, ge waereld, die 'k verliet,
dan moet ik droomen van een schoon verschiet
en 'k zie de kerkendeuren zich ontsluiten,
zoo nu en dan...
De nacht is eenzaam, eenzaam zijn de dagen,
mijn stem is heesch, verdroogd de tranen-vloed,
het is mij wel, en als 't zoo veezen moet
vraag ik niet méér, dan zacht te moogen klagen
zoo nu en dan...

— 290 Moet ik hier blijven, in den walm van 't kwade
in bitterheden, nimmer-meer verzoet?
U goede God! die niets onnoodig doet,
Geef mij één druppel nog van Uw Genade,
zoo nu en dan...
Verhoor goedgunstiglijk mijn éénige beede
Ik vraag geen uitkomst, geen verligting van
het dorre leed, maar als 't niet anders kan,
Schenk m'één moment van tranenrijke vreede,
zoo nu en dan...
FREDERIK VAN EEDEN.
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Savonarola en Alexander VI
Fra Girolamo Savonarola, de machtige boeteprediker
te Florences op het einde der vijftiende eeuw, is eene
van die ingewikkelde figuren welke door de geschiedschrijvers even sterk gelaakt als hoog geprezen werden.
Toch is er eene zijde van dien raadselachtigen kloosterling welke bijna door eenieder met onverdeelden lof en
dankbaarheid in herinnering wordt gebracht : zijn streven namelijk om de kunst te louteren van de smetten
der nieuwheidensche Renaissance. Het was dan ook
met een waar genoegen dat wij in « Het Vlaamsche
Land » van 13, 20 en 27 September 1924 een mooi gestyleerd artikel lazen over « Savonarola en de Kristelijke Kunst », waarin een ongenoemd schrijver diens
weldoenden invloed op de schilders en beeldhouwers
van zijn tijd in het licht stelt, en ons aan de hand doet
waarom hem nog heden « de kunstenaars zielslief »
hebben.
Maar genoemde schrijver heeft ondervonden dat het
moeilijk is zich binnen de enge perken der kunstkritiek
te houden, wanneer men een zoo veelzijdig man als
Savonarola ter beschouwing voorstelt. Hij brengt dan
ook tegelijk een vraagstuk ter sprake, dat meer dan in
't voorbijgaan wordt aangeraakt, en waarover het de
geschiedschrijvers niet meer zoo eens zijn ; ik bedoel
Savonarola's conflict met Alexander VI. Naast zijne
voorgebrachte oordeelvellingen wenschte ik eenige
kantteekeningen te plaatsen, minder om critiek te oefe.r
nen, want misschien loopen in den grond onze meeninr
gen niet zoozeer uiteen, dan wel om door het bepaalder
en duidelijker voorstellen van sommige punten een
mogelijk misverstand te voorkomen. Wij doen dit te
gereeder, wijl het ons de gelegenheid biedt de aandacht
van den lezer te vestigen op twee geschiedschrijvers die
hetzelfde onderwerp met eene groote scherpzinnigheid
en volkomen beheersching der stof hebben behandeld:
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den Vlaming Mgr. de Roo (1) en den Duimoer Lud
wig Freiherr von Pastor. (2)
Alexander VI, die in dit conflict een zoo merkwaar~
dige rol speelde, wordt in « Het Vlaamsche Land » onder alles behalve aanlokkende kleuren voorgesteld. Daar
heet het dat in hem « de simonie en de zonde op den
Stoel van Petrus » zetelden ; dat hij was « een onwaardige en plichtverzaker, een slechte herder en niet als.
Gregorius XVI een godvruchtige en onberispelijke
pontifex ». Dienaangaande deel ik niet de meening van

den schrijver, maar het is hier niet de plaats het algemeene onderwerp der zedelijkheid van dien Paus te
behandelen. Ik deed dit in de Mei~ en Juni-aflevering
(1924) en het januarinummer van Ons Geloof. Daar~
heen verwijs ik de belangstellende lezers.
Ik bepaal me nu in dit opstel tot het bepleiten van
Alexander's voorbeeldige houding tegenover Savonarola : al wat ik over dezen laatste zal mededeelen geschiedt ten aanzien van dit opzet, wat medebrengt dat
ik hoofdzakelijk de schaduwzijde van den boeteprediker
zal voorstellen, zonder daarbij te loochenen dat het
wellicht mogelijk is ook eerre lichtzijde te vertoonen.
Dat heeft o.a. Luotto (3) gedaan, doch dit behoort niet
tot mijn onderwerp.

(1) Material for. a H :-:tor of Potje Alexander VI... by Right
Rev. Msor. Peter de >`?oo, member of the Archaeological dub
of The Land van Waes, honorary member of the Amnerican

catholic h1 tor c.4, 1 So :ïety of Philadelphia. V. Vol. (1924)
Desclhe. B: cie .
De Jerh2m(JAineen c. yr Savonarola komen voor in het vierde

h eekdeel .
(2) Geschichte der Pipste seit deun Au zriang des Mittelalters, von
Ludwig Freiherrn von Pastor, Dritter Band, Fünfte bis siebte.
Auflag (1924) , Herder, Freibnrg irn Breisgau .
Zeer brzuikb?ar is ook : H. Lucas, S. J. Fra Girolarno Savonarola, A biographical Study basei on contex iporarv Docu..
m n s, (1899) Londen.
(3) Prof. LUUOTTO. 11 tiero Savcnarola e i! Savcnarola di L.
Pastor. ?irenze 1897.
Zeer \v ^_,! ,villend jegens Savonarola schreef F. J. Poelhekke, in
« De Katholiek ,»> 150e Deel.
J. SCHNITZER verdedigde Savonarola door dik en dun in

« Hist.- olit. » Blattern, 1898, 1900; in Hi 3t, Jahr-b. 1900; en
in verschillende werkjes, 1903, 1904, 191_ 3, 1914. Deze . sehrij~
Ter staat niet altijd op katholieken bodem. — Zie ons oordeel
over hem in <: Geiaofsonderricht », Brugge, Reeks A. N. 26.
Het Godsei door er us e redikt ».
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Over den Florentijnschen boeteprediker staat in
Het Vlaamsche Land » reeds genoeg om het begrij
pelij k te maken dat « de katholieken hem niet heelex
maal en zonder angstvalligheid verdedigen » (bl. 616,
kol. 3) . Inderdaad, de schrijver herinnert aan « den
hoogmoed », de « visionnaire verbeelding », de « niet
in te toomen hardnekkigheid », de « dwalingen » van
den religieus, die wel zeker bekwaam zijn om « de
.sympathie die van hem uitgaat » te verminderen. De
geachte criticus meent niettemin dat « men den monnik
gemakkelijk kan vrij pleiten waar men dit den wereldgeestelijke (Lamennais) niet kan ». En de reden daarvoor aangegeven is « dat de Paus, dien Savonarola
aanviel » een « onwaardige... » zou geweest zijn. Hij
vergoelijkt den monnik omdat deze zich « opstandig »
betoonde « tegen 'n Paus die de schande was in de
over 't geheel zoo heerlijke pausenrij ». In mijne oogen
is natuurlijk die verschoonende reden niet geldig, omdat ik, zooals pas gezegd, des schrijvers meening over
Alexander VI niet deel, en allerminst indien men tot
'S Pausen onwaardigheid wilde besluiten uit Savonarola's getuigenis. Voorzeker de Florentijnsche kloosterling, die nooit te Rome was geweest en er nooit komen
zou, geloofde als evangelie al de liederlijkheden die
men in zijne vijandige stad over de Roomsche euria
uitstrooide ; hij kon af en toe hevig schelden op den
Paus, en dan weer in zijn sermoenen en in zijn brie
ven aan Alexander VI beweren, dat hij nooit van hem
kwaad gesproken had ; maar zijn hoorders konden
niet anders dan onder den « gran maëstro », tegen wien
hij tierde, den Paus zelf verstaan. Die scheldwoorden
nu zijn allesbehalve een bewijs dat die opperherder
werkelijk een schandig leven leidde, en de woorden
komende uit zulk een opgewonden man als Savonarola
hebben voor ons niet de minste beteekenis. Al degenen
die het waagden zijne meeningen niet te deelen wer.den over denzelfden kam geschoren als Alexander;
zijn eigen geestelijke broeders, onder wie zijn overste,
Sebastiaan Maggi een zaligverklaarde! -- waren
in zijne oogen nog slechter dan de Paus, de slechtsten
van gansch de wereld: « li peggiori huomini del mon,do ». De zwartkijker die zulk eene taal voerde, verbeurde het recht op geloofelijkheid.
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Dan, indien zelfs Christus' stedehouder zoo onwaardig geweest was als men hem afschildert, toch zou
Savonarola's opstand niet vrij te pleiten zijn. « De
waardigheid des H. Petrus zoo luidt het woord van
Sint-Leo-den-Groote -- gaat niet te loor in een on. waardigen erfgenaam », en de H. Katharina van Siëna
schreef eens aan de regeering van Florencen : « zelfs
als de Paus een vleeschgeworden duivel was, zou men
hem nog gehoorzaam moeten wezen, niet om zijnentwille, maar ter wille van God, wiens plaatsbekleeder
hij is ». Als priester en religieus was Savonarola door
zijne gelofte nog meer verplicht tot onderdanigheid
aan het opperhoofd der Kerk. Dit erkende hij trouwens
aanvankelijk zelf in zijn eerste antwoord aan Alexanr
der VI (21 Juli 1495) : « Ik weet het, steeds moet men
gehoorzaam wezen aan zijne oversten, want er staat
geschreven : wie u hoort, hoort mij », en in een brief
aan een zijner confraters schreef hij den 15 September
1495 : « indien ik niet anders kan voor de zaligheid
mijner ziel, ben ik besloten te gehoorzamen, want ik wil
me niet schuldig maken zelfs aan eene dagelijksche
zonde ».
Het is maar jammer dat hij bij dit besluit niet gebleven is, en in zijne hardnekkigheid nog veel verder ging,
toen hij, die vroeger den Paus als zijn wettigen overste
had erkend, zijn opstand blankette met het pleit dat
Alexander VI op onwettige wijze de tiara had bekomen.
Die beschuldiging is wederom niet waar, zooals wij
elders (in Ons Geloof) betoogd hebben ; en hierin
stond Savonarola beneden Karel VIII, dien hij wilde
aanzetten om op te treden als hervormer der Kerk. De
Fransche koning was veel verstandiger : in plaats van
den Paus te verwerpen ging hij hem den 19 Januari
1495 zijne erkenningshulde aanbieden en den 22 daaraanvolgende devoot de H. Mis dienen ! Maar had zelfs
kardinaal de Borgia door simonistische kuiperijen het
opperherderschap bemachtigd, toch was daardoor Sa
vonarola niet ontheven van zijn plicht der gehoorzaam~
beid. Want in die jaren leefde men nog niet onder de
constitutie van Julius II, welke eene simonistische keuze
ongeldig maakte; en deze constitutie is wederom in
onze dagen door Paus Pius X opgeheven. Alexander
VI had derhalve in ieder geval het recht te gebieden,
en het was in ieder geval de plicht van den religieus
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gehoorzamen. Hem hierin vrij te pleiten gaat niet
door den beugel. (1)
Of moeten we misschien dit woord « vrij pleiten »
niet juist in zijn eigenlijke beteekenis opvatten ? En
wordt door den schrijver in « Het Vlaamsche Land »
enkel bedoeld dat Savonarola, hoezeer ook laakbaar
,om zijne weerspannigheid, toch eenigszins verschoond
kan worden in zijne hardnekkigheid en een mindere
fout heeft begaan, dewijl hij stond tegenover een Paus,
die in dit geval zich te zijnen opzichte als « plichtver
zaker », « slechte herder » en « berispelijk pontifex
gedroeg ? Wij meenen dat zelfs die verzachtende voor,stelling van de jammerlijke ongehoorzaamheid van den
monnik allen grond mist. En we zullen betoogen dat
Alexander zoo niet elders dan voorzeker in zijn con~
flict met Savonarola getuigenis heeft gegeven van zijne
geestelijke meerderheid, en aan gansch de wereld op
eene schitterende wijze heeft getoond dat hij een plicht~
getrouwe paus, een goede herder en een hoogstaande
pontifex was : waarlijk hij betoonde zich in die omstan~
digheid als redder van het kerkelijk gezag bestookt
door een opstandigen zoon.

Klein van gestalte, met een lang aangezicht, een
groote arendsneus en een witte zachte huid : zoo schetst
ons Cerretani (2) het uiterlijke van den prior van San
Marco. Die trekken vindt men terug in de schildering
welke de Dominikaan Fra Benedetto ons in een episch
gedicht « de Ceder van Libanon » heeft nagelaten. Wij
vertolken ze naar Gregorovius. (3)
« Van lichaam was hij klein, doch goed gezond,
Van leden was hij teer in zulke mate
Dat zijne heilige hand doorschijnend leek.
Steeds vriendelijk was hij, ongezellig nooit,
(1) Wij beoordeelen Savonarola natuurlijk niet naar zijne innerlijke gesteltenis -- indien hij b.v. de kluts kwijt was, als
sommigen meenen, dan heeft . hij misschien geen schuld hoeSgenaamd gehad --- wij vormen ons oordeel naar de uiterlijke
daad, en zeggen met de r. Osservatore Cattolico », 10 Febr.
1898: «Dat Alexander VI de paus was, dat is geen reden,
welke de ongehoorzaamheid rechtvaardigt ».
(2) Bij J. SCHNITZER: « Quellen t nd Forschungen zur Geschichte Savonarotas >, Munchen (1904), -III bI. 77.
schichte
13) GREGOROVIUS, :F., Wanderjahrc in ltatién, 12, 283-284.
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Doordringend schoon en helder was zijn blik,
Van donkere kleur het neergeslagen oog;
Ook donker was zijn haar, zijn baard was dicht,
Zijn mond zeer fijn en lang zijn aangezicht,
Wat bultig omgebogen was de neusrug ».
Ziedaar ten voeten uit de beeltenis van den kloos^
terling, die bij het uiteinde der XVe eeuw de inwoners
van Florencen
kooplieden, bankiers, kunstenaars.
politiekers, jongelingen, vrouwen en meisjes
naar
de hoofdkerk der stad deed toestroomen. Niet toch in
den beginne, toen hij voor de eerste malen in San
Lorenzo preekte ; want de fijnontwikkelde Florentijr
nen, die gewoon waren aan den gematigden censor en
mooien spreker, Fra Mariano, vonden Savonarola's
taal wat ruw en onbeschaafd, zijne uitspraak te Lombardisch getint, zijne gebaren te hamerend en te geweldig. Dat verdroot den monnik en men beweert zelfs
dat hij er op zon het predikambt vaarwel te zeggen.
Maar hij bleef aanhouden en na een paar jaren zouden
de zaken keeren. In Augustus 1490 begon hij in zijn
klooster een reeks sermoenen over de Apocalypsis die
een doorslaand succes hadden. De toeloop van het volk
was zoo groot dat hij het volgende jaar tijdens de
Vasten den kansel van San Marco moest verwisselen
met dien van de hoofdkerk. Hij verraste zijne hoorders
niet minder door zijne manier van preeken dan door
de keus der behandelde onderwerpen. Hij leek een
oud joodsch profeet die te midden der verdorven Re
naissance wederom uit het graf was opgestaan om met
Gods toorn te bedreigen en het volk tot boete aan te
zetten. De indruk was geweldig : zijn gehoor brak dik .
wijls in zuchten en tranen los, schreide om barmhartig.heid en keerde zonder een woord te spreken senza
favellarsi, zegt Benivieni (1.)
naar huis terug.
Savonarola vergenoegde zich niet met de zeden der
Florentijnen te kastijden, hij preekte ook de hervor
ming van geestelijken en prelaten, ja van gansch de
Kerk, en gebruikte daarbij de woorden die Onze God.delijke Zaligmaker den priesters en pharizeeën van zij-.
,

nen tijd in het aangezicht slingerde. Daarmee ging gew
paard zijn onverpoosde arbeid voor de verzedelijking
der stad: hij ijverde tegen den woeker en de slemperij,
bevorderde het gebruik der H. Sacramenten en de
(1) Aang. Pastor, IYI 7, bl. 163.
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godsvrucht tot de H. Maagd, zoodat weldra onder
zedelijk en godsdienstig oogpunt de bloemenstad, althans tijdelijk, een geheel ander aanzien verkreeg.
Waar is de christen die niet dankbaar zal herinneren aan dien welsprekenden verkondiger van Gods
woord, die beurtelings kon doen sidderen of verteedeYen en wiens gebeden tot Maria, waarmee soms zijn
preeken worden besloten, zelfs onder het lezen nog
.aandoening verwekken. En nu zal voorzeker ook niemand zich inbeelden dat Alexander VI ooit zijn mis~
noegen uitgedrukt heeft over die boeteprediking. Inter
gendeel, reeds in den eersten brief, die bewaard is gebleven, drukt de H. Vader zijne blijdschap erover uit,
dat Savonarola met een voorbeeldigen ijver arbeidt in
.den wijngaard des Heeren. (1) Zelfs diens vrijmoedige
woorden over de bedienaars van de Kerk, hoezeer ook
misplaatst op den kansel, laakt hij niet. Dr. Ludwig
Pastor meent dat men « toen te Rome aan zulke vrije
uitboezemingen zeer weinig, ja heelemaal geen aanstoot nam. Alexander VI zelf zag deze uitingen met
groote onverschilligheid aan » . Wie uit de hier gebruikte uitdrukkingen wilde afleiden dat de H. Vader
zich weinig gelegen liet aan de hervorming van de
Kerk, zou zich grootelijks vergissen. In zijn pas ver
schenen werk « Material for a History of Pope Alexan-der VI » noemt Mgr. de Roo dien Paus veeleer « den
grootsten hervormer van zijn tijd » (III bl. 90) ; in
twee hoofdstukken schetst hij in dit opzicht diens be~
drijvigheid op alle gebied, in alle Europeesche landen
en bij alle standen, maar hij deed het op eene meer
christelijke en doeltreffende wijze dan de vermaarde
"boeteprediker te Florencen, die voor zulk eene taak,
,

-

ti i) Ditzelfde zal de paus noot herhalen aan het einde van het
treurspel : R Si in populo Florentino multa bona operatus est
(Hieronymys), laetamur et optamus ut Deo bene juvante sua
sernina fructus habeant perpetuos bonorum hominum in eo
credentium et eum imitantiur devotlonem in Domino corn
mendamus ». De Vicomte de Meaux (Correspondent. t. 193
bl. 303 oordeelt derhalve verkeerd, waar hij Alexander verwijt < het apostolaat van Savonarola onvruchtbaar te hebben
gemaakt e. Savonarola welf was daarvan de schuld: : Sermonibus Hieronymi populum vestrum non privavimus, ipse
suis obstinationibus se privatum reddidit vestra audientie catis ». En de Vicomte moet het zelf bekennen waar hij zegt
(blz. 29) dat de prediker t a employé des moyens mal appro,:priés á son but s^.

298 --als zijne lotgevallen getoond hebben, niet de geschikte
man was. Onze eerwaarde schrijver doet dan ook ietwat ondeugend uitschijnen dat Alexander zich zeer
verdienstelijk heeft gemaakt met pogingen aan te wenden om ook den hervormer Savonarola te hervormen
(III bl. 115) ; wat hem echter niet gelukte!
Toch was Alexander VI den gevierden prediker niet
ongenegen. Hij had weliswaar na eenig aarzelen
(want hij werd feitelijk bedrogen) , verlof gegeven aan
het klooster van San Marco om zich, door toedoen van
den prior, af te scheiden van de Lombardische provincie, die, ofschoon onder het bestuur van den vromen Maggi, door Savonarola als « verdorven » werd
voorgesteld. Zoo werd tevens te gemoet gekomen aan
den uitgedrukten wensch van Pietro de' Medici en de
Florentijnsche Signoria, aan wie Z. Heiligheid bovendien den 28 December 1494 nog eene andere gunst
verleende : Savonarola was door zijne overheid, of
door den Paus, aangewezen om in 1495 de vasten te
preeken te Lucca ; de Signoria begeerde hem te Flo~
rence te behouden en schreef in dien zin een brief aan
den Paus, waarin zij met ongemeenen lof van haar

prediker gewaagde. Daarop volgde een zeer vrienden
lijk antwoord van Z. Heiligheid. die haar verzoek inwilligde. Doch zie, korten tijd daarop, den 18 Maart
1495 kwam een eerste verbod voor Savonarola van te
preeken ; een tweede brief van den 21 juli ontbood`
hem naar Rome om inlichtingen te verstrekken. De
prediker weigerde. Nadien volgden een derde en een
vierde brief, waarin het vorig verbod werd gehandhaafd.
Wat was er middelerwijl voorgevallen ? En had de
Paus reden om door een verbod van preeken Savonarola in te toomen ? Tegen het einde van 1494 had de
prior van San Marco opgehouden een gewoon verkondiger van het Evangelie -te zijn ; hij was op den kansel
een politieker geworden: over Gods geboden en volmaaktheden, over dé straffen der hel voor de ondeugd
en de helooning van den hemel voor de deugd werd
schie-- niet meer gehandeld. Vroeger te San Gemignano
had hij, steunende op de wetten der goddelijke voor.zienigheid, aangekondigd dat « rampen zouden neer.
ploffen over de Kerk, doch dat deze weldra zou vernieuwd zijn ». Nu echter beweerde hij als gezant naar
den hemel te zijn gegaan en hij verklaarde de toekomst
-
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te kennen door goddelijke openbaring. Terwijl in
`Frankrijk voorbereidselen werden gemaakt .-om een leger op de been te brengen dat door Italië zou oprukken tegen Napels, voorspelde ( 1 ) de volksprediker,
alsof hij het door den H. Geest wist, dat vreemdelingen
over de Alpen naar het zuiden zouden afzakken. Karel
VIII was inderdaad in "September 1494 op Italiaansch
grondgebied, en Savonarola kwam met hem in betrek~
king te Pisa en te Florence. Op denkansel verklaarde
hij dat de onzedelijke Fransche koning een Cyrus zou
wezen, door God zelven geleid om het volk in Italië en
inzonderheid te Rome te kastijden. Van Florencen
niet van Rome l
van Florencen « het hart » van het
schiereiland, zou al de zegening uitstroomen over
gansch de wereld; die stad Twas de uitverkorene Gods.
:De Turken zouden intusschen zich onmiddellijk tot het
Evangelie bekeeren. Eens voor eene groote schare
hield hij het H. Sacrament in zijne handen, en bezwoer
God een mirakel te doen, 'hem plotseling dood te doen
neervallen, indien zijne woorden niet door God Inge~
-geven waren.
Zulk eene taal* moest de zorg wekken van Alexander VI : zij bracht de 'hoofden op hol en zaaide ver~
1) Met juistheid kan men niet den tijd 'bepalen waarop Savonarola voor de eerste maal de "komst van den nieuwen Cyrus —
Karel VIII — aankondic,de. --- 'Volcgens Lucas (115 v.) had
dit waarschiinlijk eerst plaats tijdens den Advent 1493 of de
Vasten 1494. Einde 1493 en zèker 'in de eerste maanden van
1494 was er 'neene ' bizondere goddéliike verlichting noodig
om den inval te voorspellen, waartoe Ludovico Moro, regent
van Milaan, zonder -veel geheimhouding, den- Koning van
Frankrijk toen aanspoorde. Men kan zelfs aannemen dat
Fra Girolamo, steunende op redelijke gissingen, rampen voor
Italië hebbe aangékondigd. En 'hij -was niet de eenige. Zoo
schreef b.v. den 6 November 1894 Petrus Delphinus, de
aartsbisschop van Florencen, aan - Petrus Barotio, bisschop
van Padua : « Op grond van redelijke gegevens hebt gij en
hebben anderen deze rampzalige tijden voorzegd. Wat men
van Bernardinus van Féltre verhaalt, is niet te betwijfelen
hij heeft de rampen voorspeld, er bijvoegende dat hij door
den dood zou verhinderd worden er oog- en oorgetuige van
te zijn ». (Petri Delphini Epistólarum Vol. 4. Epist. 191.
Wij nemen dus niet aan dat Savonarola een profeet was. die
op eene bovennatuurlijke wijze verlicht werd -- trouwens,
behalve de komst van Karel ' VIII, zijn geene van zijne voorspellingen in vervulling gegaan -- maar daarom moet men
hem niet aanzien als een eigenlijk 'bedrieger. Hij was liever
-- en dat is de opmerking vanLucas -- iemand die zelf door
Zijne . overspannen ;.ver' beelding ' bedrogen werd.

;

-

deeldheid in de stad, terwijl van hunnen kant de
Augustijn Mariano van Gennazano en later de Minoriet Francesco da Ponzo zich niet onbetuigd lieten :
van hunnen kansel hoorde men niets dan spotternijen.
met het gepro f eieer van Savonarola. Deze kreeg nochtans een gedeelte van de Florentijnen op zijne hand,
omdat Karel VIII, naar de zoogezegde voorspelling.
werkelijk was gekomen, maar ook omdat zij meenden
in Savonarola een beschermer te bezitten. Hij had ge~
preekt dat de Franschen zouden komen met scheer
messen om de hoofden af te snijden en om de Italianen
als graan te malen in een molen ; en zie, na den doortocht van het leger hadden zij wel veel geld moeten
afdoppen, maar dank aan Savonarola's voorspraak
hadden ze toch het leven behouden. Van dien verkrer
gen invloed maakte de prediker gebruik om zich nog
meer met de politiek te bemoeien. Reeds was op zijne
aansporing Pietro de' Medicis den 9 November 1494
uit de Arnostad verbannen, omdat hij aan de Franc
schen de Florentijnsche burchten en de versterkte stad
-

Pisa had overgeleverd. Weldra zou nu, in 1495, Flo~
reneen een nieuwen politieken status ontvangen, volgens de begrippen van Savonarola, die den 1 April

1495 in zijn preek handelde over « de verandering van
den regeeringsvorm ». Die wijziging zou echter een
nieuwe bron van oneenigheid worden onder de burgers.
Op den . eersten aanblik kunnen wij het wel heerlijk
en voorbeeldig vinden dat de ijvervolle religieus Jesus'
Christus tot Koning van Florencen deed uitroepen en
aan de stad eene constitutie schonk, 'waarbij de vroe-gere parlementen werden opgeheven en vervangen
door eene regeering berustend op meer democratischen
grondslag; (1) maar het bedenkelijke daarvan was
dat zoodoende plotseling werd gebroken met al wat
historisch was vastgezet, dat een soort joodsche theo--.
oratie tot stand kwam, welke de tien geboden tot wetboek zou hebben dat was goed en Jesus-Christus
tot opperheer allerbest! doch wier tolk hijzelf,
Savonarola, zou wezen: hij eischte voor zich het recht
op, de middelaar te zijn van den goddelijken wil in
zaken van het burgerlijke leven, zodat op slot van

-

-

In 1494, toen Florencen zijn ongekende « vrije cans tube
ontving telde het 32W stemgerechtigde volle burgers op een

bevolking van 90.0100 zielen. Zie: PASQ. VILLARI,
di Savonarola. Di I. bis. 287.
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- 301 rekening de regeering van de republiek afhing van de
willekeur van één man, één aiieenheerscher ! Het was
wel de moeite waard, zoo spotte men met de Florentijnen : « ge zijt ontkomen aan de Medici, maar om te
vallen in de handen van den Frate ! » (1) En dat
moest voor velen weldra onverdragelijk worden, want
Savonarola, de profeet, was allerminst een man van
ondervinding, in practische zaken ; hij liet zich geleiden
door het licht ontleend aan de profetische en apocalyp
tische boeken der H. Schrift ; het scheen hem dat hij
visioenen had ; hij luisterde naar de fluistering van
geheimzinnige stemmen en ging te rade bij een leeke
broeder van het klooster; een slaapwandelaar ! Het
juk dat hij op de schouders der gemeentenaren bond
was niet altijd zacht als dat van den Zaligmaker : de
folterbank voor de spelers, de priem gestoken door de
tong der godslasteraars, kan men misschien wel eene
afschrikking noemen die niet gadeloos was in de gebruiken der middeleeuwen, tiaar die voorgesteld door
een priester in de Renaissance niet geschikt bleek om
het hart der burgers bizonder in te nemen voor den
wetgever. En was het te verwonderen dat vele Pierentijnen zich van hem vervreemdden, toen hij van den
kansel - dus in name van het Evangelie! - aan de
reqeering voorschreef verschrikkelijke straffen uit te
vaardigen tegen degenen die een zwak overhielden
voor den vorigen staat van zaken ? « Eenieder, die een
parlement beroept, zal, indien hij een lid is der Signoria,
onthoofd worden, ieder andere als rebel verklaard en
van zijne goederen beroofd worden. Indien de Signori
een parlement willen houden, dan mag eenieder ze in
stukken kappen: dat is geen zonde ». Zoo preekte Sa
vonarola den 28 Juli 1495, en drie maanden later, den
11 October, vorderde hij wederom den dood voor die-

genen zijner medeburgers, die den terugkeer der Medici begunstigden: « ge moet met hen doen, riep hij
uit, zooals de Romeinen deden met degenen die Tai'quinius weder aan 't bestuur wilden helpen; slaat hen
den kop af! Al ware hij ook het hoofd der voornaam
ste famiiië, slaat hem den kop af » Schuitzer (2) moge

(1) MAcHIAVEW. Opere inedite IT. 253: 1 forestieri vi
dileggiavono dicendo, che voi eri usciti delle mani de' Medid
et ertrati In guelle del Frate ».
(2) Hist.-Pol. BI. cxxv, bi. 357.

-- 302 dat alles zeer gepast achten, maar vele Florentijnen.
werden er door beangstigd en smeekten den Paus om
toch den doordravenden prediker een breidel aan te
leggen.
En waren de burgers te laken dat zij den monnik
weerstreefden, toen naar zijne voorschriften, onrijpe
kinderen hunne huizen binnendrongen, er de ijdelher
den spiegels, harpen, reukwater, speelkaarten, teerlingen opeischen of wegstalen ; toen zij gewapend
met een stok en onder bedreiging aalmoezen van de
voorbijgangers afpersten ; toen zij een verklikkersdienst
inrichtten, onwilligen achternazetten en een waar terrorisme verwekten om de wereldlingen op te voeren tot
eerre « volmaaktheid » die niet geschikt is voor iedereen?
Men zal begrijpen dat zulke dwang tot deugdbeoer
fening den vrede moest storen in de vrijheidminnende
Arnostad. « In alle huizen was tweespalt uitgebroken.
Man en vrouw, vader en kinderen, kortom allen waren
met elkander in strijd,. Den ganschen dag hoorde men
verschrikkelijke verwenschingen ». De vrouwen vooral
waren hevig opgewonden, « reeds te middernacht
spoedden zij zich naar de hoofdkerk om daar den
strijd aan te binden met de tegenstanders van den
« profeet » en zeiden « dat hij het ware licht was; wie
in hem niet gelooft is een ketter ». En zoo vertolkten
zij eenvoudig wat Savonarola haar ontelbare malen
gezegd had van zijne goddelijke zending. (1)

Van die Florentijnsche twisten moesten wij. een kort
overzicht geven om het begrijpelijk te maken dat klaar~
ziende burgers de hulp inriepen van den Paus. Er zijn
schrijvers als Villari, die dezes tusschenkomst gedeelr
telijk toeschrijven aan staatkundige wraaklust. Het is
wel zeker dat Savonarola en Alexander in politieke
zaken niet dezelfde denkbeelden aanhingen. De monnik was Franschgezind, de Paus vaderlander. Toen
Karel VIII in 1494.95, ondanks den tegenstand van
Alexander, zijn inval deed in Italië, plunderend en
(1) Zoo schreef hij in zijn Dialogus de uerifate prophetica (Ve
netiis, 1507, f. 5 u) : « Manifestum ést illum carere fidel
lumine, et per consequens non ess christianum, qui obstinato
his quae praediximus animo contradixit, cum sint a Deo >.

Hoe meer abonnenten hoe meer uw tijdschrift wordt gelezen, des
te meer de redactie D. W. & B. kan interessanter maken. Werf dus
nieuw abonnés aan.
Wie twee nieuwe abonnenten op den jaargang 1925 aanwerft,
betaalt zijn jaargang 1926 tegen halven prijs; wie vier nieuwe
abonnenten aanwerft ontvangt zijn jaargang 1926 gratis.
HET BEHEER.
« Dietsche Warande », jaargang 1925, April en Mei.

moordend door dorpen en steden trok, werd hij verwelkomd door de goede wenschen van Savonarola,
van wien hij geheime, opwekkende brieven ontving.
Florencen sloot een vernederend verbond met Frankrijk, en zelfs nadat de Fransche koning de bloemenstede
had gebrandschat, nadat hij het kerkelijk Patrimonium
geschonden, Rome bezet had, opgerukt was naar Na~
pels, waar hij zich gedwongen zag ijlings den terugtocht te ondernemen om door bloedige veldslagen zich
een weg te banen naar de noordelijke Alpen : zelfs toen
bleef de boeteprediker den vijand van het vaderland
aanhangen. Florencen alleen, op aanraden van den
monnik, haar Delphi's orakel, hield Karel's hand omklemd en verzette zich tegen het « heilig verbond » dat
AIexander met de overige steden van het schiereiland
had gesloten om den overweldiger buiten hunne -gren~
zen te houden. Neen, in politiek opzicht bewandelden
monnik en Paus niet dezelfde wegen. Doch, wat nu
opmerkelijk is : in geen enkelen brief aan Savonarola
heeft Alexander daarover zijn beklag gedaan ; hem
liet hij als vrij burger het genoegen er eene verschillende meening op na te houden, hoe verkeerd en onvaderlandsch (1) die ook was. Wel zal ten langen laatste,
toen Florencen reeds tot ellende gekomen was, de
Paus, handelend als Vorst, in zijne briefwisseling met
de Signoria, deze opwekken om « goede Italianen » te

zijn ; wel zal hij een weinigje schertsen met die groote
heeren die zich blindelings bij den neus lieten leiden
door hun politieken raadgever, maar niemand kan be~
wijzen dat de groote Paus, in de uitoefening : van zijn
herderlijk ambt zich ooit heeft laten beïnvloeden door
het verschil vaan meening, dat tusschen hem en den
kortzichtigen volksleider in tijdelijke en burgerlijke
zaken bestond.,
(Slot volgt.)
(1) De tegenstanders van Savonarola in Florencen noemden 1:e
wegens zijne Francophiele politiek: « het verderf en de enderaana der stad ».
SCHNITZER, Hist.-Pol. Bi. c.xxv (1900) , 408 v. --- Parend,
die eerst een ijverige volgeling was van Savonarola en
later, juist om diens verderfelijke Franschgezindheid een beslist
tegenstander (Id. Queuen und Forschungen IV, -88) . Na de
terechtstelling van den monnik schrijft hij: Incomparahiie
fu el danno ricevutosi per kuesta citta da sopradicti frati .>,

<'

Tackeray in België
(Vervolg.)
Niet zonder belang zijn dan zijne indrukken in de
jaren welke dien tijd onmiddellijk voorafgaan.
Te Brussel ontmoet hij priesters : « The priests of
the country are a remarkably well fed and respectable
race ; their reverences wear buckles to their sr oes,
light-blue neckcloths, and huge three~cornered hats in
good condition ». (1) Zijn spot is hier van een zeer
welwillenden en goedgehumeurden aard ; maar jaren
later, in 1848, valt hij, in de diligence naar Spa, samen
met twee geestelijken, en nu klinkt het heel wat schamr
perder : het zijn bedienaars van het betreurenswaardig
Roomsch geloof, met groote afgodische driepuntige
hoeden, uiting gevend aan hun do enwaardige Paapsche
overtuiging, enz. .. (2) In hoever~ dit alles ernstig of
humoristisch op te vatten is, valt moeilijk te zeggen.
Maar laten we liever terugkeeren tot zijn reis in het
begin der jaren 40. Het valt niet te ontkennen dat er
bij hem een zekere welwillendheid heerscht, een ont~
vankelijke gevoeligheid voor de poezie van den katholieken eeredienst, en de persifleerende toon die hem
gewoonlijk eigen is, wordt slechts onderdrukt vernomen. Te Brussel ontmoet hij een berechting, zooals
men er ziet op de schilderingen van Rubens ; de - priester gaat de laatste teerspijs dragen aan een inwoonster
van een
het is hem een roerende
scene en hij kan de gedachte niet kwijt raken aan die
arme oude ziel die luistert naar de laatste gebeden en
door de hand van den priester tot op den rand van het
zwarte bodémlooze graf geleid wordt. De ex- voto's die
hij boven de ' autaars` in dé Lieve--Vrouwekerlc
Antm
werpen ziet hangen zijn hem weliswaar vloekwaardige
uitingen van superstitie, maar schijnen hem toch nog
-

oude-vrouwengesticht;

te

godvruchtiger toe dan de schilderijen van Rubens.
(1) Little Travels... Brussels.

(2) A Collection of Letters, p. 15-18,

- 305 Maar wat hem bovenal aantrekt zijn de begijnhoven te
Gent en te Brugge Hij ziet er de begijntjes, en ook In
de kloosters de nonnen aan 't werk ; in beide steden
hoort hij de mis in het begijnhof zelf. Het zijn blad
zijden vol reine poëzie waar de sarcastische geest voor
eenige • ooyenblikken tot rust gekomen is. Men voelt
hoe daar, waar hij ook tot tweemaal toe den nadruk
legt op zijn hoedanigheid van « heretic » een gedempt
verlangen in hein zingt naar den wondervollen vrede
van dien godsdienst.
Maar andere dingen maken daarentegen zijn erger.nis gaande. Het zijn vooral die welke zijn weekelijke
fijngevoeligheid kwetsen ; want deze scherpe humorist
droeg onder het dunne harnas van zijn spotlust een
lichtgeraakt gemoed. Zoo doet een pater dien hij op
straat ontmoet hem huiveren. Het is waar dat het een
ongeschoeide is, wiens « great red feet were bound up
in a shoe open at the toes ». De afbeeldingen van martelingen die hij overal in de kerken ziet, maken hem
ziek van afschuw, de Calvarie doet hem ineenkrimpen,
« the Vi&iin is comrnonly represented with a dozen
swords stuck in her heart ». Nog ander vreeselijke dingen doen hem onwel worden: bloedige rompen van
Jan-Bap.tista zonder hoofd, harten omringd met een
doornenkroon; versierd met de foltertuigen der Passie
en lekend van bloed... En de impulsieve Thackeray
die daar straks nog onder den vredigen ban was van
den goddelijken dienst in het Begljnhofkerkje schrijft
nu : « The same gloomy spirit which made a religion
of them. and worked upon the people by the grossest
of all means, terror, distracted the natural feelings of
man to maintain its power - shut gentle women into
lonely pitiless convents - frightened poor peasants
with tales of torment - taught that the end and labour
of life was silence, wretchedness, and the scourge inurdered those by fagot and prison who thought

otherwise. FJow has the blind and furious bigotry of
man perverted that which God gave us as our greatest
boon, and bid us hate where God bade us love! » ( 1 )
Jaren later, feitelijk slechts een paar jaren voor zijn
dood, zat hij te Antwerpen in de kathedraal en zag er
de kinderen met hun cathecismus op hun knieën gods~
dienstonderricht ontvangen: « Yes, the picture is very
(t) Littk Travels.. pasm

306 pretty of the children and their teachers, and their
book but the text ? Is it the truth, the only truth,
nothing but the truth ? If I thought so, I would go=
and sit down on the form cum parvulis, and learn the
precious lesson with all my heart ». (1)

Het ware onvergeeflijk te vergeten dat Thackeray
allereerst een artistiek temperament is, en dat verklaart
zooveel, ook tegenstrijdige, bij hem die zijn hart maar
opende voor zijn enkele vertrouwelingen. En niet al-leen een artistiek temperament, maar ook een kunste
naar die zijn vie de Bohême te Parijs doorgebracht bad
en steeds iets van een bohéme behouden heeft. Zijneerste inzicht was immers ook te leven van wat zijn
teekenpen hem opbracht en zijn vroegste werk was inderdaad een verzameling teekeningen « Flore et Zéphyr. » (1836) . Men verwacht dan ook van hem dat
hij bij het bereizen van onze streken zijn aandacht
vooral zal laten gaan naar het schilderachtige van het
landschap, en meer nog naar de middeleeuwsche stadsbeelden en naar de meesterwerken onzer schilderschool.
Hier dient echter opgemerkt dat hij geen academisch
gevormd kunstenaar is, slechts een liefhebber, een dilettant die b. v. over de primitieven in het museum te
Brussel enkel weet te zeggen dat voor hem persoonlijk
de schilderkunst slechts met Raphaël begint en er voor
dezen niets bestaat.

,

-

Aan het landschap ,wijdt hij slechts een verstrooide
aandacht, wat niet belet dat, hoe zelden hij het ook
vermeldt, hij het met karakteristieke trekken omlijnt.
1 The route is very pretty and interesting, and the flat
countries (namelijk tusschen Antwerpen en Brussel)
through which the road passes in the highest state of
peaceful smiling cultivation. The fields by the roadside
are. enclosed by hedges as in England, the hervest was
in part down, and an English country.gentleman who
was of our party pronounced the crops to be as fine
as any he had ever seen. Of this matter a cockney cannot judge accurately, but any man can see with what
extraordinary neatness and care all these little plots of

,

,

(1) Notes of a Week's Holiday. - Einder the Belis.

-
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307 çjround are tilled, and admire the richness and brillian~
.cy of the vegetation » ( 1 )
Verder is te wijzen op een werkelijk fijne beschrijving van de omstreken van Spa, in een brief aan zijn
vriend Brookfield. (2)
Maar natuurlijk zijn het de steden, en wel Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge die zijn hart van roman~
tischen Engelschman sneller doen kloppen. Over Ant- werpen wordt hij lyrisch gestemd, al vindt hij dat er
niet meer drukte in de straten heerscht dan te Londen
te drie uur 's morgens. Maar wat een kleur, wat een
leven in de volgende beschrijving die ik heelemaal overschrijf : « ...and these who ove pictures may imagine
how the two young men rejoiced in one of the most
picturesque cities of the world ; where they went back
straightway, into - the sixteenth century ; where the inn
at which they stayed... seemed such a hostelry as that
where Quentin Durward first saw his sweetheart ;
where knights of Velasquez or burghomasters of Rubens seemed to look from the windows of the tall gabled
houses and the quaint porches ; where the Bourse stilt
stool, the Bourse of three hundred years ago, and you
had but to supply figures with beards and ruffs, and
rapiers and trunkrhose, to make the picture complete;
where to be awakened by the carillon of the bells was
to waken to the most delightful sense of life and happiness ; where nuns, actual nuns, walked the streets,
and every figure in the Place de Meir, and every
devotee at church kneeling and draped in black, or
entering the confessional (actually the con f essional ! )
was a delightful subject for the new sketch-book ». (3)
Als bouwwerken te Antwerpen vermeldt hij echter
alleen de kathedraal... en de vestingen, welke hij ver.dedigd vindt door « the queerest fat military ». Van
de Kathedraal prijst hij de sierlijke lijnen van de eerste
twee verdiepingen, maar waarom, vraagt hij zich af,
heeft Maarschalk Chassé, met een goed gemikt salvo,
« the little round, vulgar Dutch monstrosity » dat den
top bekroond, niet uit de wereld geholpen ? Het bin-.
nenste, afgezien van de rococo versieringen, noemt hij
« noble » en ik weersta met moeite de bekoring ageer

(1) Little Travels... Brussels.
(2) A Collection of Letters. p. 15-18.
X3) The Newcomes, Ch. XXVII.

- 308 eenn, paragraaf aan te halen uit de Notes of a Week's
Holiday waar hij een prachtige beschrijving geeft van
het indrukwekkende kerkschip. (1)
Voor het Brusselsche stadsbeeld koestert de schrijver blijkbaar veel minder sympathie. Hij wordt een
soort wanverhouding gewaar tusschen het inzicht en.
de werkelijkheid, het herinnert hem te zeer aan Parijs,
een Parijs in 't klein, dat men zijn air van grootschheid,
van edelen zwier en van rijkdom zou ontnomen hebben.;
hij bemerkt overal « an absurd kind of Lilliput look »
dat hem doet glimlachen. Het oude Brussel bevalt hein
beter, en meest van al de Groote Markt, van dewelke
hij een schilderijtje ophangt in den aard van dat van

Antwerpen : « Oh ! how charming it would be to be
a great painter, and give the character of the building,
and the nurnherless qroups round about it. The booths
lighted up by the sun, the market-women in their
gowns of brilliant huc, each group having a character
and telling its littie story, the troups of men lolling in
all sorts of admirable attitudes of ease round the great
lamp. Half-a-dozen lights-blue dragoons are lounging
about, and peeping over the artist as the drawing is.
made, and the sky is more bright and blue than one
sees it in a hundred years in London ». (2)

Wat hem verder bevalt is gemakkelijk op te sorn
men : de Halle-poort « which has a tail, gloomy bastille
look », het Park, waar hij de steenen Cupido's echter
afschuwelijk vindt; hij meent te mogen besluiten dat
ze er geplaatst werden onder de Hollandsche regee
rnq, te oordeelen naar de « immense posterior deve.lopments » ; verder het paleis 'van den vroegeren Prins
van Oranje. En dat is al; van Ste Goedele prijst hij
slechts met een paar woorden « the antique spiendour
of the architecture ». (3) Later herinnert hij zich zelfs
den naam niet meer en spreekt hij van Ste Ursula's
kerk! (4)
Gent is schilderachtig genoeg, met een voldoende
aantal oude gevels, eigenaardige torentjes en slaperige
kanalen. Het Begijnhof is « one of the most extraordi
nary sig hts that all Europe can show », maar toch.

(1) Notes of a Week's Holiday - Under the Befls.
(2) Littie Travels... Brussels.

(3) Esmond, Book II, Ch. XIII.
(4) Notes of a Week's Holiday.
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309 --schijnt de stad hem niet te bevallen, zij is niet zoo goed
onderhouden als de andere Vlaamsche steden, er is hij.'
weet niet wat aan, tot hij eensklaps ontdekt wat er aan..
schort : in gansch de stad heeft hij geeft enkele mooie
vrouw gezien « they all book ugly, with coarse mouthl,
vulgar f ig ures, mean mercantile faces ». (1)
Het is hem dan ook een verlichting te ontkomen
naar het kalme, zuidelijke Brugge. Niet als Ledeganck
vergelijkt hij het met « een doode maged », maar weli
met een c old dowager... basking in the pleasant
August sun, and looking, if not prosperous, at least
cheerful and well bred ». Het is « the quaintest and
prettiest of all the quaint and pretty towns » die hij ooit
gezien heeft. Voor een schilder een echt paradijs, met
zijn vele kerken, oude torentjes, eerbiedwaardige trap-gevels, schilderachtige kanalen, bemoste muren en mas
sa's groen die zich in het klare water weerspiegelen.
Den hallen ontdekt hij een gelijkenis met het dogenpaleis te Venetië en het St-Danshospitaal brengt hem
in verrukking. (2)
Een curieus oordeel zal men bij Thackeray vinden
over de gebeeldhouwde predikstoelen in de kerken. Hij"
kan niet begrijpen dat in Ste Goedele de predikant inniets minder klimt dan in een Aardsch Paradijs, geschraagd do-or Adam en Eva ; in een andere kerk
spreekt hij van uit ecn cel ; in een derde van uit een
uitgeholden palmboom : met een eiken wolk boven zijn
hoofd... « But let us not be too supercilious and
ready to sneer. It is only bad taste. It may have been
very truc devotion which erected these strange edifi-

ces». (3)

Wat de beoefening der schoone kunsten in België
aangaat is Thackeray zeer weinig mededeelzaam: « the
arts of the country are very low » (4) zegt hij, en ik
ben geneigd hem op zijn woord te gelooven. Uit zijn

schaarsche gegevens licht ik er nochtans twee. Het
eerste is dat hij in 1840 te Gent de plaats aanwijst
waar binnen kort de nieuwe schouwburg moet verrijzen

(5) : het tweede dat hij in de maand Juli 1848 te Brus^
(1) Little Travels... Ghent.
(2)
» Bruges.
(3) Little Travels... Brussels.

(4)

»

(5)

>

»
Ghent.

,
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..asel een opvoering bijwoont van Gentil Bernard ou
. !I'Art d'Aimer, een tamelijk aangebranden vaudeville
van Dumanoir en Clairville, die twee jaar vroeger te
Parijs gecreëerd geworden was, en dat hij in dit stuk
- de befaamde Mlle Dejazet zag optreden. « I think it
was the wickedest I ever saw, and one of the pleasanr
test, adorably funny and naughty ». (1)
Wat de muziek betreft, de slechtste die hij ooit in
zijn leven gehoord heeft kwam van een militaire kapel
te Gent. Zij dreef hem letterlijk op de vucht. Ook den
beiaard heeft hij • hooren spelen, te Brugge namelijk, en
wel uittreksels uit de Puritani : « Suoni la Tromba » en
« Son Vergin vezzosa » ; maar . dit voor hem ongewoon
concert bevalt hem niet en hij vindt dat niet verwon~
derlijk want wie kon van een monster als een torenklok is, verwachten dat zij Madame Grisi of Signor
Lablache zou evenaren. Maar in Antwerpen vindt hij
er wel behagen in : « How pleasant to lie awake and
listen to the cheery peal ». (2)
Over de moderne Belgische schilders is hij in 't geheel niet te spreken, « they are, like all the rest of the
things in this country, miserable imitations of the
French school great nude Venuses, and Junos à la
David, with the drawing left out ». (3) Hij heeft nog
andere, zeer onwelwillende woorden voor hen over,
maar ik laat ze onverlet om liever te spreken van
Thackeray's houding tegenover de oudere Vlaamsche
school.
Voor Thackeray bestaat die school maar uit één
man : één naam komt gedurig terug onder zijn pen;
één gestalte, maar een reuzengestalte vult zijn oogen,
zoodanig dat ze geen plaats overlaat voor zijn tijdge• nooten en de dit minores uit zijn waarnemingsplan
terugdringt. Het is Rubens. Om hem houdt hij de pri.
mitieven van geen tel, hij geeft zich zelfs . de moeite
niet om den naam van Memlinc fatsoenlijk te noteeren
(nu eens heet hij bij Thackeray Memmelinck, dan weer
Hemling) , Jordaens mag zich gelukkig achten even
vernoemd te worden, en Van Dyck ontsnapt zijn algeheele verwaarloozing enkel door het feit dat hij het
hart van menige Engelsche lady op hol gebracht heeft.
-

(1) A Collection of Letters, p. 13-14.
(2) Notes of a Week's Holiday -- Carillon.
(3) Little Travels... Ghent.

— 311 Rubens vervolgt hem als een obsessie ; nu eens, haathij hem om zijn zich opdringende superioriteit en.
wordt hij ziek van dien c ruwen, rijkelijken, stoomen
den kost », om daarna weer in laaie bewondering voor
zijn kleurenfestijnen op te gaan. Rubens zoekt hij te
Brussel, hij zoekt hem te Antwerpen, hij zoekt hem
in de musea, hij zoekt hem in de kerken, waar hij hem
het effect maakt van A. Dumas die een kanselrede zou
houden. Hij is de echte « Leo Belgicus », hij is de ware
gentleman naar zijn hart, schilder en gezant, alle talen
sprekend, die zich als vrouw de schoonste uitkiest, die
de schoonste paarden berijdt, die de schoonste schilderijen levert -en er de schoonste prijzen voor bekomt ;
hij verdient honderd gulden per dag en steeds staan
er op zijn tafel oesters en Rijnsche wijn gereed voor
wie binnentreedt. Hij is « the endless Rubens ».
Verwacht van Thackeray niet dat hij een schoolsche
karakteristiek van Rubens kunst geeft ; niets anders.
dan invallen onder den indruk van het oogenblik.
Trouwens, in Rubens bewondert hij meer den schilder
dan het schilderij. Wanneer hij een onderwerp behandelt, dan is 't alsof hij dat onderwerp een groote eer
aandoet. Geen enkel zijner werken wekt bij Thackeray
gevoelens van godsvrucht of van ingetogenheid, daar.om kan hij hem niet dulden in een kerk. De Neerlating
,

van het Kruis is « vast, gloomy and awful » en de

blonde Magdalena schijnt hem een Magdalena toe
van zeer korten tijd na haar bekeering. Dit zelfde doek
noemt hij een reeks zinspelingen op den naam Christoffel, waarvan hij de smakeloosheid onuitstaanbaar vindt.
Maar elders kent zijn bewondering geen grenzen, voor
de Opdracht in den Tempel, « splendid in colour, in
sentiment sweet and tender », voor de G roetenis, de
Aanbidding der Wijzen, en vooral voor de Communie
van St-Franciscus. « Rubens has lifted his great hand.
and the mark he has made has endured for two cen~
turies, and we still continue wondering at hem, and
admiring him. What a strength in that arm! What
splendour of will hadden behind that tawny beard, and
those honest eyes !... He is a lion -- a mighty,' con~
quering, generous, rampagious Leo Belgicus — mon--.

,
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arch of his wood., And he is not dead yet, and I will
:not kick at him ». (1)
Dit zijn min of meer samengevat en geordend de
indrukken welke het België van omstreeks het midden
der vorige eeuw wakker riepen bij een van Engeland's
meest beroemde schrijvers. Dat Thackeray steeds instinctmatig den kleinen kant der menschen en der din
gen zag en belichtte, daarvan is hij zich zelf bewust.
« It is an unhappy luckless organisation, zegt hij, which
will be perpetually fault-Tinding, and in the midst of
a grand concert of music will persist only in hearing
that unfortumate fiddle out of tune ». Ja, maar om de
ontroering te verbergen welke 'het concert in hem doet
opwellen, zal hij met die valsch spelende viool algauw
beginnen te spotten. Want hij was zoo : een gevoelig
mensch en een impulsief mensch, en zijn persifleerende

toon is gewoonlijk maar bedoeld om zijn ware en edeler
gevoelens voor de omstanders te verbergen.
Alles samengenomen kan men moeilijk staande houden dat zijn reisnota's de Belgen in een gunstig daglicht stellen. Wij mogen echter een zekeren troost

putten uit het feit dat hij de Duitschers, de Franschen,
de Ieren en ook zijn eigen landgenooten niet beter he-handelt. In zijn natuur lag een soort sarcastische sentimentaliteit, een behoefte aan spottend vitten. Maar
dat hij door zijn grooten ronden bril scherp om zich
heen kon kijken staat buiten twijfel. Zijn opmerkingen
schijnen daar zoo maar achteloos neergeworpen, alsof
hij zelf overtuigd was van hun waardelooze oppervlakkigheid. Maar .mie ze van naderbij onderzoekt geeft er
zich weldra rekenschap van dat onder dien schijnbaar
lichten toon een vastheid van weten schuilt die men
dikwijls in meer academische reisbeschrijvingen mist.

Tot nog toe werd slechts terloops gerept van Vanity
Fair. Het kwam me voor dat dit werk om zijn buitengewoon belang met betrekking tot het punt dat ons
(1) L ttle Travels. — Notes of a 'Week's Holiday... pass".
Wie een merkwaardig voorbeeld verlangt hot twee schrij-.
vers bijna met dezelfde woorden Rubens' procédé beoordee..
len, vergelijke de bladzijden van Thackeray (Notes cl a
Week s Holidaq — Leo Belgie" --- Tu attaque) en die van
Frornentin in Les Maitres crAutref ois (Ed. Nelson, p. 57-58) .
Of had Thackeray in 1860 reeds gelezen wat Fromentin in
1857 geschreven bad?
'
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bezighoudt, een afzonderlijke bespreking verdient.
Iedereen die den roman gelezen heeft weet waarover
het gaat : het geldt die hoofdstukken waar de handeling een van haar hoogste punten bereikt en die tevens
een van de mooiste bladzijden uitmaken die Thackeray ooit geschreven heeft. « Thackeray never of Va~,
nity Fair » zegt terecht L. Melville. ( 1 ) Reden te meer
om er afzonderlijk blijven bij stil te staan. België werd
zelden gunstig beoordeeld door buitenlandsche schrijvers, ook zooals we zagen door Thackeray niet, maar
hier, in het mooiste gedeelte van zijn meesterwerk,
,werpt hij met zijn koude ironie zulk een smaad op de
Belgen als we er nauwelijks een dergelijken in de ganr
sche letterkunde kunnen aantreffen.
De handeling, waarvan de tamelijk scherp belijnde
historische achtergrond de slag bij Waterloo is en wat
hem onmiddellijk voorafgaat, kan als volgt samengevat
worden. De hoofdpersonen komen met Wellington's
leger mee naar de Nederlanden, namelijk George Osborne en zijn jonge vrouw Amelia, haar broeder Jos.,
Captain Bobbin die evenals Osborne deel uitmaakt van
het expeditie-leger, Rawdon Crawley en zijn vrouw
Rebecca. Van Oostende volgen zij het leger naar Brusr
sel, waar de regimenten van Dobbin en van Osborne
ingekwartierd worden en waar de avonden die het sa~
mentref f en der vijandelijke troepen voorafgaan schitter
rend doorgebracht worden in bezoeken aan den schouw.-•

burg, in recepties, bals en feestpartijen. Op den 15n
Juni, denzelfden avond dat een hertogin een receptie
hield welke om hare verblindende pracht historisch gebleven is, werd alarm geblazen en 's anderdaags in den
vroegen morgen trokken de regimenten af naar Water.loo's vlakte, terwijl Osborne zijn vrouw achterliet in
de zorgen van haar broeder Jos en een Belgische valei:
Isidor. Deze Isidor nu koestert maar een wensch : zich
meester te maken van de bagage van zijn meesters na
hun nederlaag. Want over deze nederlaag koesterde
hij en een overgroot aantal andere lui in Brussel en
België niet den minsten twijfel. Het haast algemeens
oordeel was dat de Keizer de Pruisische en Engelsche
legers van elkaar zou scheiden, het eerre na het andere
verslaan en in Brussel binnentrekken vooraleer drie
dagen ' voorbij waren. Dan zou gansch het roerend
(1) Mdville Lewis. W. M. Thackerav, A Biography. --- 2 vol
1910. -- 1. p. 2.56.

— 314 ,bezit zijner huidige meesters, die gedood, of op de
vlucht of gevangen genomen zouden zijn, de rechtmatige eigendom worden van Monsieur Isidor. De
voornaamste bezigheid van dezen verkleefden kamerknecht is dan ook alle mogelijke valsche geruchten in
omloop te brengen en zijn meester Jos Sedley er krachtdadig van te overtuigen dat het maar best voor diens
veiligheid zou zijn dadelijk de wijk te nemen naar Oostende. Amelia van haren kant had ook een bonne,
Pauline... maar luister liever naar Thackeray zelf.
« It has been mentioned how Pauline, the bonne, had
son homme à elle also in the ranks of the army that
had gone out to meet the Emperor Napoleon. This
lover was a native of Brussels, and a Belgian hussar.
The troops of his nation signalised themselves in this
war for anything but courage, and young Van Cutsem,
Pauline's admirer, was too good a soldier to disobey
'his Colonel's orders to run away. Whilst in garrison
at Brussels young Regulus (he had been born in the

revolutionary times) found his great comfort, and pas~
sed almost all his leisure moments, in Pauline's kitchen;
and it was with pockets and holsters crammed full of
good things from her larder, that he had taken leave

of his weeping sweetheart, to proceed upon the camr
paign a few days before.
« As far as his regiment was concerned, this campaign was over now. They had formed a part of the
division under the command of his sovereign apparent,
the Prince of Orange, and as respected length of swords
and mustachios, and the richness of uniform and equip
ments, Regulus and his comrades looked to be as gal~
lant a body of men as ever trumpet sounded for.
« When they had led upon the advance of the allied
°troops, carrying one position after the other, until the
arrival of the great body of the British army from
Brussels changed the aspect of the combat of Quatre
Bras, the squadrons among which Regulus rode showed
'the greatest activity in retreating before the French,
and were dislodged from one post after snother which
they occupied with perfect alacrity on their part. Their
movements were only checked by the advance of the
British in their rear. Thus forced to halt, the enemy's
cavalry (whose blood thirsty obstinacy cannot be too
severely reprehended had at length an opportunity
of coming to close quarters with the brave Belgians
'before theet; who' preferred to encounter the British
-

-
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315 -rather than the French, and at once turning tail rode°through the English regiments that were behind them,
and scattered in all directions. The regiment in fact did:.
not exist any more. 11 was nowhere. It had no headquarters. Regulus found himself galloping many miles
from the field of action, entirely alone ; and whither
should he fly for refuge so naturally as to that kitchen
and those faithful arms in which Pauline had so often
welcomed him 1
« At some one o'clock the clinking of a sabre might
have been heard up the stair of the house where the
Osbornes occupied a storey in the Continental fashion.
A knock might have been heard at the kitchen door;
and poor Pauline, come back from the church, fainted
almost with terror as she opened it and saw before
her her haggard hussar. He looked as pale as the mid
night dragoon who came to disturb Leonora. Pauline
would have screamed, but that her cry ` would have
called her masters, and discovered her friend. She
stifled her seream, then, and leading her hero into the
kitchen, gave him beer, and the choice bits from the
dinner, which Jos had not had the heart to taste. The
hussar showed he was no ghost by the prodigious
quantity of flesh and beer which he devoured and
during the mouthfuls he told his tale of disaster.
a His regiment had performed prodigies of courage,
and had withstood for a while the onset of the whole
French army. But they were overwhelmed at last, as
was the whole British army by this time. Ney destroyed
each regiment at it came up. The Belgians in vain in
terposed to prevent the butchery of the English. The
Brunswickers were routed and had fled their duke
was killed. It was a general débacle. He sought to
drown his sorrow for the defeat in floods of beer...
The disasters deepened as Regulus spoke. He was the only man of his regiment not slain on the field. He had
seen the Duke of Brunswick fall, the black hussars fly,
,

the Ecossais pounded down by the cannon ». (1)
(1) Vanity Fair, Ch. XXXII.
In verband met deze passage weze hier vermeld de overigens onbeduidende roman < Belges ou Francais » (Paris 1903)
van den Fransch-Belgischen schrijver Albert du Bois, waar
ook de slag bij Waterloo verhaald, en de Belgische troepen
hetzelfde gedrag toegeschreven wordt, hier echter van nationaal Fransch standpunt uit, en waarvan de held merkwaardi- gerwijze ook Van Cutsem heet.
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Tot daar Thackeráy. Het vervolg van zijn verhaal
•interesseert ons minder en iedereen kent het verloop
van den slag.
,

In onze Belgische literatuur, Fransche of Vlaamsche,
vinden we weinig beschrijvingen van het landschap en
nog minder van de reisgelegenheden in ons land van
voor de helft der vorige eeuw. Holland is er beter aan
''toe ; men denke maar even aan de talrijke bladzijden
waar o.a. Hildebrand zijn reisgenooten in de diligence
met scherpe pen voor ons leven doet, ons rondleidt
in Haarlem's omstreken of ons uitnoodigt op een uitstapje per trekschuit. En van dit laatste vervoermiddel
heeft X. Marsier ons ergens een alleraardigste teeke~
nin9 nagelaten. Voor onze streken zijn zulke passages
uiterst schaarsch. In Ch. XXVIII van Vanity Fair
'heeft Thackeray ons een korte maar tamelijk duidelijke
beschrijving nagelaten van de reis welke zijn persona-^
ges afleggen van Oostende naar Brussel. Onmiddellijk
rijs de vraag in hoever die beschrijving betrouwbaar

-

is, want zij verplaatst den lezer in het jaar 1815 ter'wijl Thackeray zelf zich ten vroegste na 1830 kon ter
plaatse begeven en de visu de reis beschrijven. Langs

een anderen kant werd reeds in 1838 de spoorweg
Mechelen-Cent-Oostende ingehuldigd, zoodat indien
Thackeray naar het jaar 1815 verlegt wat hij later zelf
gezien heeft, we wel moeten aannemen dat hij voor
1838 onze streken bezocht heeft. Een middel staat ons
ten dienste om de getrouwheid van zijn beschrijving
te toetsen, dat is ze te vergelijken met de nota's van
andere reizigers die denzelfden weg aflegden. Maar,
zooals ik zei, dergelijke bladzijden zijn uiterst schaarsch
en ik geloof niet dat er in onze letterkunde een" passage
te vinden is waar de manier van reizen in Vlaanderen
om denzelf den tijd beschreven wordt.

Gelukkiglijk verscheen eenigen tijd geleden in de
Revue beige de Philologie et d'Histoire (1) een onuit~
gegeven brief van abbé d'Argencon, generaal--vicaris
van Poitiers,, die als réfugié in 1793 van Londen naar
Brussel verhuist en een achtergebleven vriend in Lon
den zijn reisbevindingen overbrieft. Verrassend zijn, bij
vergelijking, de punten van overeenkomst tusschen dien
,

) R- i e loe cie Philolor.ie et d'Histoire. Tome 1T, n 1
,i7vL^r- , rs 1923.
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brief en de beschrijving van Thackeray. Zij het dat
déze de bijzonderheden naar eigen ondervinding neerpende, zij het dat hij ze slechts kende door hooren
zeggen, misschien van Major Carniichael-Smyth, toch
pleit het ^roor zijn geloofwaardigheid dat de beschrijvingen op zooveel jaren afstand in hoofdzaak overeen
stemmen. Hier volgt dat gedeelte van den brief van
'Argencon dat voor ons van belang is (11 juni 1793)
« ... Mais une fois débarqués á Ostende, nous avons
trouvé de quoi nous dédommager, par la beauté du
pays, l'agrément du voyage qui se fait d'Ostende A
Bruges dans une galiote charmante ou on est parfaitement a son aise. On quitte cette première à Bruges
pour en prendre une plus belle et plus agréable encore,
qui conduit à Gand, toujours sur un canal charmant.
Cette manière de voyager est tout à fait délicieuse et
peu dispendieuse. De Bruges á Gand, pour dix lieues,
il n'en coûte que trois livres, et voos avez un tres excellent diner bien accommodé, bien servi et tel je pence,
qu'il couterait une demi-guinée à Londres... De Gand
on vient a Bruxelles par des voitures publiques ou par~
ticulières comme on veut... Ostende, Bruces, Gand,
Alost et Bruxelles sont des villes charmantes. Les rou-tes sont tout à fait agréables. La campagne offre des
'beautés... »
Men plaatse daarnaast wat Thackeray ongeveer vijftig jaar later schreef :
t' This flat, flourishing, easy country never could
have looked more rich and prosperous than in that
opening summer of 1815, when its green fields and
quiet cities were enlivened by multiplied red coats
when its wille chaussées swarmed with brilliant English equipages : when its great canal boats, gliding hy
rich pastures and pleasant quaint old villages, by old
chateaux lying amongst old trees, were all crowded
with wellto-do English travellers... The famous regi~
ment... was dra f ted in canal boats to Bruges and
Ghent, thence to march to Brussels : Jos accompanied
the ladies in the public boats; the which all old travellers in Flanders must remember for the luxury and
accommodation they afforded. So prodigiously goud
was the eatinq and drinking on board these sluggish
but most com f ortable vessels, that there are legends
extant... etc. » (1)

-

f 1) \Ja city Pair. Gh. XXVII.

— 318 In het volgende hoofdstuk vermeldt Thackeray nog
een andere historische bijzonderheid die even weinig=
sporen in de letterkunde nagelaten heeft.
« A certain ball which a noble Duchess gave at
Brussels on the 15th of June in the above~named vear
is historical. All Brussels had been in state of excite-ment about it, and I have heard from ladies who veere
in that town at the period, that the talk and interest
of persons of their own sex regarding the ball was
much greater even than in respect of the enemy in
their front ». (1)
Thackeray overdrijft niet en is hier bijzonder goed
ingelicht over het bal, gegeven door de hertogin van
Richmond, dat werkelijk de fout Bruxelles op haren
en snaren schijnt gezet te hebben en waarvan men
echo's kan vernemen in de onuitgegeven Mémoires van
Fr. J. Rase, postmeester te Brussel, en van de markier
zin van Assche, echtgenoote van den bevelhebber der
Brusselsche burgerwacht, welke zelf als genoodigde op
dit bal aanwezig was. (2)
Van oneindig grooter belang voor ons zijn echter
de hierboven aangehaalde bladzijden uit Ch. XXXII.

waar de Belgische huzaar zulk een weinig roemrijke
rol speelt. Alhoewel men op het eerste zicht geneigd
zou zijn die uitlatingen van een ironist als Thackeray
niet ernstig op te nemen, moet men toch bedenken dat
Vanity Fair voor eiken Engelschman die maar eenigs-zins ontwikkeld is, als een bedside book geldt, bijna
even populair als de populairste romans van Dickens
en dat voor eiken rechtgeaarden Brit de Waterloo
Chapters er het sensationeelste deel van uitmaken. De
historische nauwkeurigheid waarvan Thackeray in de
mindere aangelegenheden blijk geeft helpt er toe den
lezer op het dwaalspoor te brengen en maakt de zaak
nog bedenkelijker.
Door het scheppen van de potsierlijke figuur van
Regulus Van Cutsum heeft hij voor de oogen van zijn
overtalrijk lezerspubliek dat wil zeggen: honderd~
duizenden niet alleen in Engeland, maar ook in Ameeika en overal waar zijn werk vertaald werd een
smaad geworpen op de nationale eer van België en ook

-

(1) Vanity Fair. Ch. XXIX.
(2) Uittreksel uit deze < Memoires medegedeeld door Mei. M—
Van de Wiele in de Soft) (23 Januari 1925.)
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van Holland. Tot vlak voor den oorlog kon men bij
=het Engelsche volk er de sporen van navoelen, zoodat
_enen ongelijk zou- hebben de draagkracht van Thacker
ray's beschuldiging te onderschatten.
Is die Beschuldiging gewettigd ? De bekende Engelsche geschiedschrijver Demetrius C. Boulger heeft des-tijds een uitvoerige studie (1) gewijd aan het aandeel
dat de Hollandsch-Belgische troepen hadden in de
-.overwinning op Napoleon. Wie er meer wil over weten verwijs ik naar die uiterst interessante bijdrage
waaruit blijkt dat Thackeray's landgenooten te Waterloo meer dan eens uit een lastig parket gered werden
-door de dapperheid der Belgische troepen. Thackeray
was geboren in 1811, hij was groot geworden te midden van menschen die de groote gebeurtenis van verre
of van nabij beleefd hadden. Dat jaar 1815 was, zooals
Lady Ritchie het zegt, niet alleen geschiedenis voor
hen die, gelijk haar vader, in de eerste jaren der eeuw
geboren waren, het was beleefde werkelijkheid, het
waren harten die nog bloedden of nog trilden van geluk en bedwelmende vreugde. Het moet tot hem gesproken hebben in al de echo's der stemmen te midden
van dewelke hij als knaap opgroeide. En was er niet
een zekere Sir James Carmichael, kolonel bij de Royal
Engineers die den grond uitgekozen had waarop de
slag zou geleverd worden ? En waren er geen honderd
andere ooggetuigen die zijn kinderjaren gekleurd hebben met het verhaal van den ondergang van hem dien
hij als kleine knaap op zijn reis van Calcutta naar
Engeland op Ste Helena was gaan zien?
En hij had ook de geschiedenis bestudeerd, een massa historische werken verslonden. Hij moest weten dat
liet eerste bericht dat in de Times over den slag verscheen, meldde : « The Belgic and Dutch troops behaved admirably », dat de London Star op 23 juni 1815
een brief van haar oorlogscorrespondent publiceerde
waarin het heette dat « the Pays-Bas regiments fought
admirably » en dat het hoofdartikel in de Times van
-den 21 Juni 1815 zegde dat te Quatre Bras « the brave
soldiers of the Low Countries were not slow to prove
otherwise than by words that they were resolved to
-conquer or to die for their country and their sove

-

1) The Belgrians at Waterloo, bv Demetrius C. Boulges — Con.temporary Review 1901.

- 320 reign ». In de plechtige zitting van het Engelsche Par~
lemeiit in Juli 181 5 bracht Lord Castlereagh openlijk
hulde aan « the valour of the Belgians ». Wellington
prees in zijn legerorder van den 9 December 181 5, te
Parijs gegeven, « the conduct of the troops throughout
the campaign » en de Pruisische generaal Pirch, in zijn
proclamatie van den 21 Juni 181 5 verklaarde dat de
Belgen hun oude faam van dapperheid stand gehouden
hadden, vooral in den slag bij La Belle Alliance waar
zij met zulke stoutmoedigheid vooruitrukten dat zij de
verbonden legers verbaasden.
Hoe is het dan te verklaren dat Thackeray de Bel
gen een gansch ander gedrag toeschrijft en moet men
aannemen dat hij dit deed uit kwaadwilligheid ? Ik ge.
loof het niet en er zijn zelfs verzachtende omstandigheden aan te voeren die hem eenigszins verontschuldigen.
Het is nooit geraadzaam niet groote heeren kersen
te eten en langzamerhand greep er een ommekeer plaats
in de Engelsche openbare meening. Drie Engelsche
geschiedschrijvers, namelijk Siborne, Maclachlan en
Alison, zijn de voornaamste autoriteiten die weinige
jaren later de Belgen beschuldigden van lafheid en zelfs
van verraad in de veldslagen bij Quatre-Bras en Waterloo. Waarop zij steunen is moeilijk te zeggen : wellicht op een onvoldoende kennis der feiten en heel zeker
op een verkeerd interpreteeren van de omstandigheid
dat in de eerste helft van April 1 81 5 Napoleon een
oproep in ons land liet verspreiden waarin hij al de
Belgen die vroeger in zijn legers gediend hadden, aanzette zich bij hun oude regimenten te voegen. Het kan
geen nut hebben hier verder uiteen te zetten op welke
afwijzende manier op die uitnoodiging gereageerd
werd, o.a. door het magistraat van Brussel, maar het is
waarschijnlijk dat uit dien oproep zelf door de Engelsche geschiedschrijvers verkeerde gevolgtrekkingen gehaald werden, even als uit het feit dat gedurende den
slag zelf de Franschen onze landgenooten aanspoorden
na r hunne rangen over te loopen. Wat er ook van
zij, de beschuldigingen uitgebracht door 'de drie boven
vermelde schrijvers gingen over in de tallooze kleinere
werken en van daar in de Books of Reference en in de
Badeker Guides, niet zonder dat ze aangedikt wer
den. Zoo komt het dat om het tijdstip dat Thackeray
een volwassen man werd, het bij iederen Engelschman
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als een onbetwistbare waarheid gold dat de Belgen te
Waterloo weggeloopen waren. Dit is zoo waar dat
tijdens den Krim-oorlog in 1854, bij de bespreking in
het Engelsche Parlement van de wet op de aanwer
ving der vreemdelingen, Lord Derby de hoop uitdrukte
dat ten minste « the Belgians who ran away at Waterloo would not be enlisted ».
Langs een anderen kant kende Thackeray persoonlijk de toestanden in België ; hij had er zich met eigen
oogen kunnen overtuigen hoe men zich in vele gevallen
liet leiden door het voorbeeld van Parijs « just like
in Paris » komt meer dan eens weer onder zijn pen —;
hij had met eigen ooren kunnen hooren hoe men hier,
niet minder dan in Frankrijk smaalde op * la perfide
Albion », en zijn ondervindingen stemden te goed over,een met wat men in Engeland vertelde dat hij zou kun.
nen aannemen dat in 1815 de sympathie anders was
geweest dan in 1840.
Dit alles pleit hem echter niet vrij van lichtzinnigheid..
Men verwijt hem ook elders dat hij niet steeds op goe•den voet leefde met de nauwkeurigheid in de details
en we hebben hem een paar keeren zelf betrapt op een
zekere slordigheid. Maar bij zulk een ernstige aangelegenheid waar de eer eener natie op het spel staat
gebood hem de elementairste voorzichtigheid zijn mee-fing aan een strenge toets te onderwerpen.
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Dr. Jul. Persijn's
"Aesthetische Verantwoordingen„
door

JORIS EECKHOUT.
Hij, die de geschiedenis schrijven zal van de Vlaam~
sche letterkunde uit dit eerste kwart-eeuw, krijgt het
ongetwijfeld niet gedaan, zonder ook de « Dietsche
Warande en Belfort », als een der rijkst-gulpende
bronnen ter documentatie, te raadplegen. Meteen valt
hem op, hoe vooraanstaande eene plaats in het litterair
leven van onzen tijd ingenomen wordt door het werk
van Jules Persijn.
Is hij niet de Warande-Man, die met gezag spreekt
over litteratuur ? Een gezag, dat niet alleen in eigen

kring als onbetwistbaar geldt, maar ook daarbuiten
stevig staat. Het steunt immers op een eerlijkheid, die
bij dezen kritikus, tegenover menschen - en boeken, in
alle omstandigheden, zoo grondig blijkt als zijn erudi^-

tie.
Daarbij, niet alleen als een geleerd historikus, is hij
over letterkunde te spreken, maar ook als een téerraan~
voelend kunstenaar.
Hem is inderdaad, in voortreffelijke mate, eigen c het
eenig noodige maar ook het eenig toereikende : kunst-gevoel ».
Bij den litterairen kritikus, komt het immers allereerst
aan, op een aangeboren-fijnen en door lektuur aanger
scherpten smaak.
Wie een kroniek van Persijn voor 't eerst leest, wordt
gewaar, dat hij te doen krijgt met een model-kritikus.
Of zijn hier niet voorhanden: een verbazende belezenheid, een juiste en diepe kijk op auteur en tijd en
een rijk~geschakeerde f ormuleering ?
De man-van-één-litteratuur is hij alleszins niet; ook
buiten de grenzen van eigen taalgebied strekt zich het
domein uit van zijn litteraire experimenten.
Niemand minder dan Vermeylen beweert, in zijn
schattig boekje « Van Gezelle tot Timmermans

323 -men geeft er voor gerust tal van veel-deelige littera~
tuur~geschiedenissen kadeau - dat Persijn's « omvattende kijk op de letterkunde van verschillende tijden en
volken, hem in staat stelt, de critiek dikwijls uit te
breiden tot literatuur-geschiedenis van grooten stijl ».
Een fijnzinnig en tevens veelzijdig kritikus. Een die
ver ziet en diep.
Ook zijn werk omgordelt het « silva rerum et senten-

tiarum

volgens de Ouden het kenmerk van den

grooten schrijver.
Het blijft een der bizonderste verdiensten van Per
sijn, vooral in dezen tijd, waarop meer dan ooit toepasselijk is Seneca's gezegde : « nos nimia litteratura
laboramus »
en wij leggen het hier uit in den zin
van een afgodischen woordkunstkultus
zoo duidelijk
en krachtig een nadruk gelegd te hebben op het ver~
band tusschen kunst en leven.
De beteekenis van de kunst voor het leven, ligt volgens hem hierin, dat zij is : een af glans van 't eeuwige
op het voorbijgaande, de gulden schaduw, waarin we
ons gelukkig voelen, zij het dan ook niet zonder heim~
wee, naar het:
Geweldig zonnelicht,
dat eeuwig onontaard,
mij, nietig schepselken,
in 't leven wilt gedoogen
en na dit leven, mij
het eeuwig leven spaart 1.
« Aesthetische Verantwoordingen » is het eerste boek
uit de serie « Vlaamsche Bijdragen ».
Het bevat vijf hoofdstukken ; de eerste drie worden
in beslag genomen door de bekende Leuvensche vakantie~lessen : « Kiezen, Smaken, Schrijven ». Zij beleven
thans hun zesden omgewerkten d.i. vaster nog ineengedrongen druk.
« Ecrire, c'est manifester en concentrant », heet het
hier ergens, Taine nagesproken.
Ik wou dien zet niet alleen als motto plaatsen boven
deze drie hoofdstukken, maar er me het gansche werk

van den flinken kritikus kenschetsen.
Men denkt er bij aan de woorden van Pustel de
Couianges : Pour u_ne heure de synthèe. que dran.'
nee: d analyse ».
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Het vierde hoofdstuk is gewijd aan een serie : « Boeken van Wijsheid en Schoonheid ». Het gaat er over
Schopenhauer, Hegel, Spinoza, Nietzsche, Novalis,
Goethe, Montaigne, Flaubert, Vinet, Ruskin en Andersen.
De Warande~lezers kregen de primeur van die studie. Ze weten dus nog wel te zeggen, hoe Persijn heel
wat meer oorspronkelijks over de geciteerde schrijvers,
mee te deelen wist, dan de verschillende mannen, allen
met goed-klinkenden naam nochtans, welke door de
Baarnsche Hollandia-uitgeverij verzocht werden, deze
bij het Nederlandsch publiek in te leiden !
We hoeven er hier dan ook niet over uit te weiden.
Alleen wenschen wij, bij enkele beweringen uit het
vijfde hoofdstuk, een paar of wat kantteekeningen te
maken.
Persijn als leeraar-in-de-vergelijkende-litteratuur-geschiedenis, is geen enkel feit, dat eenig belang oplevert,
ontgaan ; ook niet in de hedendaagsche kunst-stroor

mingen.
Spreek hem over kubisme, futurisme, dadaïsme, expressionisme ; terstond steekt hij met u van wal en
heeft het om er te blijven naar luisteren
over
historie en theorie van deze verschijnselen.
Besluit hieruit niet, dat hij met definities zou te koop
loopen !
Niemand is van het definieeren - door-dik-en .dun
meer wars dan hij ; een bepaling beproeft hij eerst
aan 't slot der beschouwingen, welke hij wijdt aan elk
soort kunstuitingen.
- - -

Al dadelijk wordt men attent gemaakt op het feit,
dat de jongste~ismen
bij uitzondering allicht van
het dadaïsme niet ten gevolge van den oorlog, maar
reeds lang daarvóór ontstonden, en niets anders zijn
dan de verschillige fazen van een kunst~evolutie, haar
gang gaande binnen « tamelijk gezonde perken », zij
het dan ook « over een ziek terrein! »
Inderdaad ; alle de jongste~ismen zijn per slot van
rekening, een poging om zich te ontrukken aan het
gekompliceerde der analyse en tot den eenvoud der
synthese op l te gaan ; een strijd, om uit - de - klem van
't intellektualisme los te komen en bij 't voluntarisme
steun te vinden.
Uit het negentiende-eeuwsch materialisme ontsproot
het naturalisme, dat aasde op ontleding tot de uiterste
-
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:uitrafeling. Tegen individualisme en impressionisme —
verkankeringen van het naturalisme traden reagee-rend op -- om in den stijl te blijven, moest hier het
.neologistisch « radiumeerend » gebruikt : futurisme
en kubisme.
Het futurisme wilde afbreken met de heele wereldkunst-traditie, noch min noch meer, om uit den bodem
.der maagdelijke maatschappij een nieuwe kunst te
.stampen._ Het beleefde zijn uiterste gevolgtrekking in
het dadaisme, eenvoudig de negatie van alle levenswaarde, alle werkelijkheid ; inderdaad, een vertwijfeolingskreet om 't naderend kosmisch einde ! Terecht
werd van Tristan Tzara's « Sept Manifestes Dada 3,
getuigd : « C'est le plus complet abrégé de nihilisme
que nous ayons en France ». (Marcel Arland.)
« Bevooroordeelde minachting jegens « dada » heeft
beweerd, dat het schooltje werd geboren te Zurich,
tijdens den wereldkrijg, onder vaandelvluchtige neurasr
'theniekers. Er zijn aanduidingen genoeg ter logenstra f f ing, maar dat zoo'n leer een vrucht is van zoo'n
leven, mag wel gelden als uitgemaakt ».
Van die aanduidingen ter logenstraffing is mij in~
tusschen niet ééne bekend ; zelfs hier wordt naar geen
:enkele verwezen.
Waarom overigens zou « bevooroordeelde minachting » meespreken, waar « dada » zichzelf veroordeelt 1
. De hier door Persijn bestreden, overigens gangbare
meeping, wordt staande gehouden o.m. door Rudolf
Wolff, (12) en Julius Wiegand. (13) De eerste be~
weert : « Der Dadaismus entstand im Jahre 191 b in
Zurich im Cabaret Voltaire, das von Hugo Bali, Ri
chard Huelsenbeck, Tristan Tzara, Marcel Janco, Hans
Arp und Emmy Hennings gegründet war. Diese Schriftsteller, in der modernen Literatur Z. T. bereits beglaur
bigt, waren Menschen, die der Krieg aus ihrer Heimat
vertrieben hatte, die nur von dem einee liedanken
beherrscht waren, dieser sinnlosen Welt eine neue
entgegenzusetzen. So gaben sie im Anfang nichts als
eine Ubertriebung der krassen intellektualistischen
Kunst, wie sie in Frankreich Picasso und Braque, in
'Italien die Futuristen Marinetti, Boccioni und Savignio
-

-

(12) Die neue Lyrik. Eine Einfuhrung in das Wesen j(ingster
Dichtung. Leipzig, '22. Blz. 13-14.
13) Geschichte .der deutschen Dichtung. Kbin, '22 Blz. 433.
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zu inaugurieren . versucht hatten. Dass sie zugleich wus-sten, dass den ganzen damaligen- Zustánden eine Welt-revolution folgen müstte, deren Furchtbarkeit jedeKunstlerische Produktion entwerten wurde, bestonten'.
sie stark das Revolutionâr~Politische : a Die Idee, das
Geistige, die Inbrunst der schopferischen Menschen-.
wurde zugunsten von Kanonen, Flammenwerfern und
Maschinengewehren verachtet und verfol°gt ». (Huel~
senbeck « Dada siegt. ») . Man gelangte zu einer Art.
grotesker Selbstironie, die an die Ironie der Roman
tiker erinnern könnte ».
Wiegand spreekt heelemaal in denzelf den zin. Giuseppe Prezzolini in zijn « La Coltura Italiana » be~
schouwt « Dada » als een overwonnen standpunt en
wijst het, als buitenlandsch produkt heel koeltjes af, in.
één volzinnetje : « E venuto Dada, ma fuori d' Italia ». (14)
Wij zullen over den oorsprong en de theorieën van.
Dada » niet verder uitweiden ; wie nauwkeurig verlangt ingelicht, raadplege de reeds zeer uitgebreide litteratuur over dit onderwerp. (15)
Van het « dadaïsme » komt natuurlijk niets aan huis;
van 't futurisme niet veel meer ; de dynamische metho.-de zal ook in de kunst niet vermogen wat de statische
reeds verwezenlijkte.
Op het futurisme zoowel als op het dadaïsme heeft
het kubisme voor, dat het in zijn streven naar konten.
tratie en struktuur dus, niet meent te moeten afbreken
met alle overlevering, maar er zelfs prat op gaat te
kunnen bogen op een eeuwenoude traditie. Beroept het
zich immers niet op de Egyptische kunst? En wat al
Gothische elementen heeft het niet verwerkt ? Vond
Picasso den naam niet uit die eer komt Matisse
toe hij blijft nochtans < de schepper en de stuwendekracht » van de geheele beweging. Waarop is het kubisme uit? « Op vereenvoudiging van alle lijn.- e
,

(14) Firenze, < La Voce A, '23, blz. 15.
(15) André Breton, « Nouvelle Revue Française », Aug. '20;
Jacques Boulenger,... Mais l'Art est difficile. Parijs, '21,
D. I. blz. 164; Chronique des Lettres Françaises, Nr 12;
blz. 767, Nr 13, blz. 79-83; A. Schinz Dadaisme. Polgnée
de documents (1916-1921) , Parijs, Champion, '24. Men sla
er ook op na: a Anthologie Dada,, (Parijs, Figuière) ei
de hooger vermelde: « Sept manifestes Dada > van Tristan
Tzaza, (Parijs, Budry, '24.)
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327 kleurelementen, harmonische deformatie der waargenomen werkelijkheid, geometrische herleiding van het op.gezette beeld ». (16)
Zulke kunst wordt alleen beheerscht door het vlak
en voert logisch tot de opslorping van het individu-kunstenaar door de gemeenschap.
Dynamische kunst hadden we in Nederland, beweert
Persijn, reeds lang voor de fameuze manifesten van
Marinetti. « Met zijn veretheriseerd sensitivisme be
doelde van Deyssel het futurisme van heden, het vasthouden van den indruk der grilligste bewegingen, der
vluchtigste stemmingen, het samendringen van het
meest mogelijk ruimte op het kleinst mogelijk vlak »...
Hoe gegrond deze bemerking is, moge blijken uit een
paar citaten. Allereerst een brokje uit van Deyssel's
« Sneeuw »:
« Hoog in het open de wit lichte dag, bij verstijfde
vlagen van oplicht en heenlicht strak-stuipend aanger
waaid, gestolten wit -wind ingekimd van de zwart-witte
verten, starwater-wezen kleurdenkend onder fronslucht,
knapperstippelende zwart-waasjes wriemelend van vasr
ten schuinschijn, in de stille witte allichtend, onaanr
voelbare glazerigheid wemelwasemend ; den grond in
tot ligging verstorven vaart vaal-aanlichtend, in zijn
voortplanting vlak vlak daar verder tot de verte, korter
smaller, minder en duisterder ; in zich zelf zijnd en op
van de néering tot in-aan den hooge, binnen de doos
van ruimten als onkleur-rook ; en in breed-rechting als
tot vaststaan versteven regen tegen de wolkenzoldering
aan, verstrikkend tot net~o f-onsto f , een blik van open~
wijd, door-dun en niet zwaar tot klaar, onbezond mat
klaar, meer dan siddering, klaarte ».
Daarnaast een staaltje « futurisme » van Marinetti.
Bataille
Poids X Odeur.
'Midi 3/4 flutes glapissement embrasement toumbtoumb alarme Gargaresch cra uement crépitation marche Cliquetis sacs fusils sabo s clous canons crinières
roues caissons juifs beignets pains~-' -huile cantilènes
échoppes bouf fées chatoiement chassie puanteur can~
--elle... ... ..
,

16) Uit een zeer interessante lezing van Herman Teirlinck ter
Academie. Zie « Verslagen en Mededeelingen der K. Vl.
Academie, jan. '21.
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fadeurs flux reflux poivre rixe verininé tourbilloft
oranger-en-fleur filigrance misère, des échecs cartes
•

jasmin + muscade + rose arabesque mosaïque charogne:
,

hérissement... ... ... .. .
savates mitrailleuses galet + ressac + grenouilles cli--quetis sacs fusils canons ferraille atmosphëre plomb +
lave + 300 puanteurs + 50 parfums- pavé matelas dé~
tritus crottin charognes f lic-f lac entassement chameaux:.
bourricots tohubohu cloaque ». (17)
Futurisme en kubisme zijn echter maar « kappellekensspel » vergeleken met het veel ruimer bedoelde
expressionisme.

( Laten we ons ditmaal niet door een naam bedotten..
Dat expressionisme het tegenovergestelde van impres--

sionisme zou zijn, wordt door niemand meer toegegey

ven ».
Of we ons feitelijk door den naam laten bedotten,
wanneer we in het expressionisme het tegenovergestelde
zien van het impressionisme, is eigenlijk nog niet zoon
klaar als een. klontje ! ...
Deze aangevochten meening staat niet zonder eerde.-

digers. Ze wordt vooral aangetroffen onder dézen, welke het « expressionisme » in zijn historischen ontwikkelingsgang opsporen. Dan blijkt het, dat reeds in 1901
— en dus niet eerst vier jaar later, in andere omstandigheden, zooals hier vermoed wordt -- de naam c ge. lanceerd » werd door den schilder Julien-Auguste Hervé, die, naar Ermatinger beweert, in zijn tweedeelig,
flink werk c Die deutsche Lyrik » ( 18) r im Pariser

Salon der Unabhángigen acht Bilder unter dèm Titel
^c Expressionismus » ausstellte ».

Waarom deze naam gekozen werd? c Der Name, in
wirksamen Gegensatz gepen den damals noch all'mách.
tigen Impressionismus geprágt... » (lid.)

Ze zijn overigens c legio », die het op dit stuk eens
zijn met Ermatinger.
Laten wij hier allereerst verwijzen naar Oskar Wal.zei zelf, aan wien ook Persijn een uitvoerig excerpt.
ontleent.

Tusschen de eerste twee hier aangehaalde volzinnei,
in, staat te lezen
17) Uit < Les Mots en liberté futuristes a, Milan, '19. Over Ma
rinetti en futurisme raadplege men o.a.: G.... Walch. Poêt
nouveaux, Parijs, '23, blz. 1-23.
f18) Leipzig -Berlin, '21. Dl. II, blz. 278.
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..€ Er ist (der Expressionismus) grundsátzliche Uberowindung der Absichten des Impressionismus... a» ( 1 9)
Bij Kurt Martens heet het:
( Expressionismus ist einmal bewuster Gegensatz zum
Impressionismus... » (20)

Julius Wiegand meent : « Die Ausdruckskunst (in
Anlehnung an das Wort Impressionismus gewöhnlich
Expressionismus genannt) ist ein Gegenschlag gegen

Naturalismus und auch Neu-Romantik gegen die Einr
druckskunst ». (21)
Wolff beweert:
( Der Impressionismus verf eiverte die Welt des Gegebenen durch die Art des Sehens durch ein besonderes
Temperament. Der Expressionismus will nicht die Din^ge besonders sehen und ausgestalten, er gestaltet das
Ich des erlebenden Künstlers bis zur letzten Feinheit
uus ». (22)

Ook Herman Bahr (23) , Adolf Bartels (24) , Friedrich von der Leyen (25) konden hier als getuigen op.geroepen. En Sauer dan ! (26)
Sed cui pauca non sufficiunt plura non proderunt 1
De formeele uitspraak « wordt door niemand meer
toegegeven » zal dan ook moeten afgerond tot deze,
juistere : wordt fel 'bestreden door... den Duitscher, Dr.
de man der oppervlakkige Hade
F. M. Hubner,
wijchu en Ruusbroec~vertaling

in « De Nieuwe Eu-

ropeesche Geest in Kunst en Letteren ». (27)
Daar luidt het : « Het is gewoonte geworden om de
nieuwe kunst van het expressionisme door zijn voor~
ganger en zijn tegenstelling, het impressionisme, theore

-tisch te bepalen enhistorisch af te leiden. Deze methode
is een spelen met twee groote woorden; zij leent zich
( 1 9ï Die deutsche Dichtunq seis Goethes Tod. Berlin, '20. Blz.

•

267.

(20) Die deutsche Literatur unserer Zeit, München, '21. Blz. 406.
(21) Op. cit. blz. 427.
`(22) Op. cit. blz. 5.
(23) Expressionismus, München z. j.
(24) Geschichte der deutschen Literatur, '20, blz. 600.
(25) Deutsche Dichtung in neuer Zeit, Jena, '22, blz. 250.
26) Schrijver van « Philosophie der Zukunft. Eine Grundlcqunçj
der Kultur ». (Zie blz. 29. 123 en vlg.) Een werk staande
heelemaal buiten onze kristelijke levensbeschouwing en
waarin vooral op de verre toekomst wissels viw? deu getrol-~
ken !
27) Arnhem, '20.
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vallen, maar het inzicht dat men tenslotte behoudt, is:
ten opzichte van beide niet alleen onvolledig, maar ook.
totaal scheef en er naast ; want de beide grootheden,
die men naast en tegenover elkaar plaatst, kan men in,
laatste instantie eigenlijk niet vergelijken ; het impres
sionisme is een stijlleer, het expressionisme een norm
voor het doorleven, voor de praktijk, kortom dus voor
een wereldbeschouwing b. (blz. 125.) Met een paar distinguo's, worden we deze beweringen al dadelijk de baas.
Het impressionisme is een stijlleer. Deze werd afgeleid uit het naturalisme : een levensbeschouwing.
Heet nu ook het expressionisme een levensbeschouwing, mij wel, welke zal de stijlleer zijn, die
daaruit voortvloeit ?... Geen andere dan de uitdrukkingskunst ofte... expressionisme.
Laten wij ons dus feitelijk niet bedotten door een,
woord, dat in meer dan één zin hoeft uitgelegd, noch
de wenschelijkheid van « een terugkeer van het oude,
gezonde verstand in de kunst » identificeeren met een
wezenlijkheid, waarover ook Persijn het maar durft te
hebben in optatieven zin, als volgt : « het zou toch wel'
een zegen wezen, als het expressionisme eens bleek te
zijn de- vaste, bewuste heropgang der velen naar deschoonheid, in plaats van de zonderlinge bokkesprongen
van rare kwanten. waarop de jongste geslachten in hunsportlustige lenigheid ons al te dikwijls vergasten ».
Deed het « expressionisme » zooveel inkt vloeien, dan
is zulks vooral te wijten aan het feit, dat het als be-naming er een heel verkeerd-gekozen is. Want allekunst is expressionistisch. Geen kunst immers zonderuitdrukking. In dien zin heeft Herman Poort dan ook
volkomen gelijk, waar hij beweert : « Alle groote kunst,
van alle eeuwen is eigenlijk expressionisme geweest,
want alle groote kunst is steeds gericht op innerlijk.-.
heid ». De jongeren echter, die reageerend op het imr
pressionisme, de strijdleus « expressionisme » aanhieven. waren ook uit op meer innerlijkheid in de kunst
maar... ten koste van de uiterlijkheid. Zij waren men
schen, die geen artisten wenschten geheeten. Schoone
vorm bleek hun de on,-natuur zelf. De naam « expres.-'
sionisme », theoretisch-esthetisch bedoeld, is dus zoo
oud als de kunst; historisch beschouwd, slaat hij op
,

-

-

-
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een faze van de kunstev.iutie uit het begin der twintig
ste eeuw.
Als jongste verschijnselen van de litteraire mode,
hebben expressionisme en dadaïsme thans uitgediend.
Ze werden verdrongen door het « Surréalisme ». André
Breton, in zijn « Manifeste » - Persijn gewaagt er niet
van, om de eenvoudige reden, dat het eerst sinds het
verschijnen van zijn boek werd uitgegeven - definieert
het als volgt,-. « Automatisme psychique pur par lequel
'0fl se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit,
soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de
la pensee. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exereé par la raison, en dehors de toute preooccupa
esthétique ou morale ». (28)
Wij vernemen dan verder, ter illustratie van deze
bepaling, die niet heel duidelijk uitvalt, hoe het « Sur
réalisme », evenals het «dadaïsme», wars van alle uiterlijke werkelijkheid, feitelijk niets anders wil zijn, dan
een verheerlijking van den droom: het eenig gebied,
waarop de mensch nog vrij beweegt ! En hierdoor verschilt het van « dada », dat ook den droom uitschakelde. Hier wordt dus eigenlijk getracht bij Freud vasten
grond onder de voeten te krijgen. Klaar uitgemaakt is
het intussciien nog 'hedemaal niet, in hoeverre de wetenschap, vrede heeft met de theorieën van den Weenschen medicus. Wij staan thans op den uitkijk naar
surrealistische »... meesterwerken!
Met Poort zijn we weer in Nederland. Hoe het daar
met het expressionisme gelegen is, wordt ons uiteen gezet door Poort allereerst, door den knappen leider van
« De Stem », Dirk Coster, en den redakteur en de medewerkers van de « Beweging : » Verwey, Gossaert,
Bloem, e.a.
Van een scherpen kijk op onze litteraire toestanden,
getuigt hier alweer Persijn's kantteekening: « het is
duidelijk dat « de Beweging » ons heeft geleid naar het
manifest van « De Stem ». « Dat hebben velen, welke
handelden over de jongste litteratuur niet ingezien. Ook
op dit domein wordt 'bewaarheid: « natura non facit
saltus »; een revolutie is dan ook nooit iets anders dan
alleen een wat scherp,naar-voor-tredende evolutiefaze.

(28) Manifeste du Surréalisme, Parijs, '24, blz. 42.
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Wij krijgen verder nog een kijkje,
op enkele uitheemsche litoog op het expressionisme
teraturen, de Fransche, Duitsche en Italiaansche.
Dit kon niet anders dan vluchtig uitgewerkt ; aan e&.
van de groote Europeesche litteraturen zal Persijn een
afzonderlijk deel uit deze serie « Vlaamsche Bijdragen
wijden.
Hoeveel deelen deze reeks dan wel beslaan zal 7'
Wel, moest Persijn elk van zijn lieve kinderen een
nummer uit de serie opdragen, dan zou er amper een
deeltje overschieten voor 't veertiende, dat we 't gelukkig echtpaar Persijn van harte toewenschen !
Van dezen vruchtbaren schrijver mogen we vier deelen per jaar te gemoet zien; nog dit, krijgen we een'
verzameling c Ethische en Kritische Verantwoordin
gen » en ter gelegenheid der Snieders-viering, een Snieders-bundel.
We beleven blijde tijden in Vlaanderen!
,

De beteekenis van een essayist als Persijn, in de kultureele evolutie van ons volk, zal niet licht overschat,'
worden.
Geen invloed reikt verder en dringt dieper door, dan
deze van den grooten kritikus.
Is hij feitelijk niet een der bizonderste leiders van
zijn tijd ?
Thuis in 't land der bergen, is 't zijn liefste bezigheid"
hij beschouwt het als zijn roeping U tot gids te
dienen in het stijgen naar de hoogste toppen, van waar
het leven-in-schoonheid zoo heerlijk voor de blikken
openstraalt
En hoe weet hij, want niets ontgaat zijn oog !
in dit prachtig panorama, op tal van 'details te wijzen,
die uwe emotie verinnigen...
«T'lacht hier doch altemael, zoet-rokigh en cour
leurich ».
De beschouwingen, die hij onderweg ten beste geeft,
zijn er niet op afgericht, U, al naar ge hooger klimt,
tot des te scherveren afkeer op te tweepen, voor 't
grauwe, werkelijke~leven~vanriederen,-dag, ginder be~
neden, diep in 't benauwende dal...
Die bij Schopenhauer zweren, zouden er hier andere
theorieën op nahouden. Dezen immers, meenen, dat
« in dit ellendige leven de kunst nog de eenige trooste--

,

-
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bewustzijn van te kort, van ontbering, van lijden. En
een volledige voldoening vindt de wil in dit leven niet.
Enkel is daar de kunst ; in haar genietingen kunnen
we ons zelven vergeten, dus ons ontheffen uit ons individueele zijn en stijgen tot de reine beschouwing los
van begeerte en die subject en object , verzoent en
één~maakt ».
Waar zij echter bekennen moeten, dat ook de kunst
geen duurzaam genot verzekert, zal Persijn wijselijk
doen opmerken, dat men de kunst geweld doet, met
haar te willen afdwingen, wat zij niet schenken kan,
zonder afbreuk te doen aan haar echt wezen en eenige
bestemming ! Of is 't niet al veel, als zij ons, ter hoogste
kruin gestegen, er aan herinnert, dat « wij behooren tot
degenen, die gevoelen dat ze een ziel hebben, die weten
dat het intellectueele werk op zichzelf het hoogste men.schelijk genot is, die de weelde smaken van den arbeid
die ons leert, die ons ontwikkelt, die ons tot betere,
grootere, schoonere, edeler wezens maakt, die onze
geesten openzet voor den toevoer van schatten uit kunsten en wetenschappen... » ; dat we intellectueele chris .
tenen zijn, en « weten dat God ons dit leven heeft ge,geven tot iets meer dan tot het bloot in het leven hou.den... dat wij met verdubbelde talenten voor Hem ver-schijnen moeten, en dat we in geduldige maar gedurige
stijging naar het altitudo divitiarum sapientiae et scienr
tix Dei, van ons leven moeten maken het beste en het
schoonste wat er van te maken is ».
Tot dit schoonste en beste in ons, leidt ons de ont-

dekking van... het-kind-in-ons!
Hoe heerlijk zegt Persijn het hier Giovanni Pascoli
na : « Het kindje in ons is dichter van nature, niet met
eenig opzet ; Dichter, niets meer... Het kindje weet
dat er maar één poëzie, een poëzie die is van een school

en van alle tijden, de poëzie der belangeloze oprechtheid. . . En sinds drieduizend jaar zingt het kindje, 't zij
S anskriet, 't zij Grieksch , 't zij Hebreeuwsch, 't zij La.ti'
'' zi
Frans
ch,
't ^'
En
elsch
t z ij
ln,t
zij
^t zi
g t
2^ Duitsch,
t zij
!taliaansch, 't zij Spaansch, 't zij Nederlandsch ; 't zij
klassiek, 't zij romantiek, 't zij idealistisch, 't zij rea'

listisch... maar het zingt steeds in poëzie. En die doel .
looze poëzie bereikt toch een doel: dat is den mensch
steeds beter en reiner te maken, te veredelen, te verhef.
fen. Het kindje leidde Homeros tot zijn Moesa, mag, r
,

,
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Saba, en Dante tot zijn Beatrice; en Petrarca tot zijn
Laura en Perk tot zijn Mathilde, en ons allen tot ons
beste ik... »
Verhevener les in levens-kunst -- het unum necessarium ! konden we op de hoogste toppen waartoe
ons Persijn als gids geleidde, niet ontvangen! .
Ook, laten we hier mogen drie tenten bouwen: een
voor Persijn, een voor 't kindje, en een derde voor...
maar hoe zouden er plaats vinden, de ontelbare be
wonderaars van den litterairen kritikus Persijn ? (19)
Gent.

(19) « Aesthetische Verantwoording » werd uitgegeven door
N. V. Leeslust, Antwerpen. (Prijs : veertien frank.) In de
zen tijd van doorgaans onoogelijk uitgeven, een keurig staaltje
van mooie drukkunst:
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Excubice
door jan Hamrnenecker.
4. (1)
Doch dees bijna gebroken oogen
zien nààr me niet, o Heer!
Zij worden dieper weggezogen
in 't zoute zonden en doodenmeer.
Och, hoe zij klagen, Jesu, klagen,
dat Gij verlaten zijt!
En hoe zij vragen, stervend vragen,
waarom Gij dat : het ergste lijdt!

Och, Oogen, Oogen ! Enkele werven
bevond ik ook me zoo :
daarheengekeild gelijk die scherven
Ik zegge dat, ik zegge 't noó l...
Maar 't was! En 'k weet ervan te spreken:
het is verschrikkelijk wreed:
dat kan en hart en alles breken,
'k Verkondig dat: der leeden Leed!

O God, dat drijven, altijd drijven
in 't golven van dat wee,
niet óndergaan, niet bóvenbli jven,
niet welkom zijn in 't graf dier zee.

Noch iets vernemen uit den Hoogen,
dat strak gesloten is,
geen Kelk en Engel van meedoogen
dat is, dat is: de Droefenisƒ

En deze ligt, Heer, in uw Oogen.
Ik voel haar met U meé,

zoo dat ik word ook weggezogen
gelijk luw oogen in hun wee.
(1) Zie D. W. en B. Nov. 1924.
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5.
Jesu, zij, Gijl min verlaten,
daar 'k mij verlaten voel
om Uwentwil! Of kan 't niet baten,
dat ik dees Wake zoo bedoel!
Uw linker Oore noodt me thans
om lang erin te fluisteren.
Paviljoen geschapen gansch
om naar mijn ziel te luisterenƒ
Ik nader dan; ofschoon ik ril,
en op mijn tippen trede;
ik kome dichter, en ik gil
mijn steeds dezelfde rede:
Dat'k, dat'k U min, dat'k U bemin!
Och, Jesu, wil het hooren,
dat ik mijn leven om U spin,
om U, mijn Uitverkoren!
Ik fluister^gil het U ter oor
ten openen pavijoene,
dat ik, van heeter minne erdoor,
LI nake, en mag ik?~ zoene!

Ail Ai! Hoe dat betuigen toch,
Heer, dat ik LI beminne,
tenzij 'k me buige, en nog en nog
het zegge en herbeginne.
Dat ik U minne, U minne meer
dan ik het U kan zeggen.
Mijn harte klopt: ik hoor het, Heerƒ
't En is niet stil te le9genl
Hoor: 't kloptƒ Hoor! 't Klopt! Het klopt voor til
terwijl 'k ter beenen beve,
want, Heer, ik ben ik waarlijk schuw
daar 'k nog, hier staande, level
Ai! Dat ik U maar zóó bemin,

en niet van minne sterve,
als Gij de Dood laat komen in
uw Oor zoo veeg van verte.

337 Gij laat uw Hals en Kaak en Oor
in schoone schuining hellen.

Hoe bloot-gesteld! Hoe niets ervoor:
de Dood mag binnensnellen.
Ik laat, o zie toch Jesu mijn,.
mijn hals gèli jk de Uwe nijgen,
opdat mijn oor ook moge zijn
een blad op schuinen twi jge:
Een blad gedwee gelijk Uw oor,
dat naar Uw wil zich vouwe,
en valt het neer in moos en moor,
Heer, 't is Uw wil!- niet rouwe.
Doch, Heer, mij dunkt, ik onderga
het Lijden vans Uw Oore:
dat is, indien ik 't wèl versta,
geen stem des Vaders t' hooren.
Naar Hèm toch staat Uw Oor gespicht:
naar Hem, die niet wil spreken!

zoo moet dan, zonder iets bericht
van Hèm, Uw Harte breken.
Ik luister ook, en ik ervaar
iets van 't onpeilbaar lijden,
dat Gij verduurt ter Oore daar,
die God niet wil verblijden.
Hij zegt U niet: » Zoon, het is goed ».
noch: «'k schep in U behagen» 1
Gij moet-maar-weten~wat-Gij-doet,
en 't maar alleen verdragen!

Zoo ben ik ook: ik min U goed,
maar: hebt Ge erin behagen?
Gij zegt me niet: «'t Is goed, 't is goed!»,
noch: «help Mijn smarte dragen.»
En dat is droef! -Maar, Jesu zoet,
ik blijf U toch om waken:
omdat mijn hart beminnen moet!
Dat kan ik niet verzaken[
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Ik kome nog een wake doen: mijn derde:

en weer: hoe schuchter en hoe schuw
ik, Jesul naar U terde!
Dit, immers, Heer: Uw Voorhoofd wil ik oorwaken en 't is, of zal van schaamte nu
me 't mijn geduizeld raken.
.-

Er is zooveel, dat schuilt achter den schedel,
en,... en is alles even rein,
is altoos alles edel?
Ai 1 Kreeg elks voorhoofd plots een hamersmete,
en kwam al bloot, wat in elks brein
of zit of heeft gezeten !
0! Witte muur, waarachter, in de kronkelen
der hersenen, de Hoovaardij
sluw-slangerig zit te kronkelen.

0 1 Kalme wand, die bergt den dwazen molen
mijn wild verstand, dat draait en mijj
van kap naar trap doet dolen!
01 Bolwerk van een vuur-en-vlammenstede,
't dol Babylon, dat onbewaakt
radbraakt zijn eigen Vrede.
0! Gloeiend voorhoofd mijn!

Heer! Heer 't zoukoelen,

indien 't, Uw Voorhoofd aangeraakt,
den druk ervan mocht voelen!
Maar 't rake U niet 1 ik zou me er dood aan duizelen.
Uw goddelijk Voorhoofd zou mijn ster
tot schillertjes vergruizelen 1

Ik durf slechts, Heer, ootmoedig neer te knielen,
U 't Voorhoofd

zoenend van héél ver,

weg-rimpelender ziele,...
Terwijl ik schouw naar deze Rots der Rotsen,
waarop de hagels van het Kwaad
wild-buierig nederbotsen.
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'k Bewonder 't Voorhoofd, dat zooveel kan dragen:
-Heer 1 al het zondige dat bestaat:
vereenigd in één vlage !
1

.Is 't vreemd dan, dat Uw Voorhoofd ging verbleeken,
zóó dat het blakt gelijk een been
beregend hoeveel weken 1...
Penis vrage,
Is 't vreemd, a Heer, dat ik vergiffenis
en dat ik plotseling verveen
een, ja, een tranenvlage !
Vergiffenis, o Bleekheid, o twee Voren
gesnêen door ons, - die schuldig zijn
.van voor we zijn geboren !...
En wij zijn trotsch 1... Och, als we dat niet waren,
Uw Voorhoofd leed niet al die pijn,
die snokt tot in Uw Haren.
'Geen doornen zouden U zóá 't Voorhoofd pramen,
noch was die Vlakte een akkerland
voor zulke booze bramen.
Maar wij zijn trotsch ! Waarop ? Wie zal het raden?

Of is , het op onze eigen schand',
die we op dit Voorhoofd laden?
De schande, die den Vader weg doet kijken
weg van Zijn welbeminden zoon,
die troostloos mag bezwijken 1
Vergiffenis, indien mijn trotsch U griefde,

O Koning met de doornenkroon,
die ' kroon is de kroon der Liefde.
Vergiffenis, o God, ik kom gekropen
op handen en voeten als een dwerg
door Titans lust beslopen
Ik kroop naar U, en, al dan niet geoorloofd,
ik rijs naar LI, mijn hooge Berg,
en Heer, Heer God, Uw Voorhoofd koelt mijn
voorhoofd!
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Stil Leven
door
STEPHANIE CLAES.
KORTE INHOUD VAN HET EERSTE DEEL.

Alice Dumoulin-V erhaeren heeft het eerste jaar na den oorlog
een levensgevaarlijke operatie moeten ondergaan. Het gelukt dokter Hubert Dehaeze, die haar als kind reeds geopereerd had, haar
in het leven te behouden, tot vreugde van haar -echtgenoot, co rmandant Jacques Dumoulin, van haar beide kindertjes Toto en
Bébé, van Virginie, ,de oude meid-huishoudster, en van haar vriendin, Miete Nyssens-Deroo. Dokter Dehaeze betoont wat meer symr
pathie en bezorgdheid voor Mevrouw Dumoulin dan voor zijn
andere patiënten en hierin vindt Zuster Mathilde, die Alice in de
kliniek verpleegt, aanleiding om 'door bemerkingen en t'oespelin.-

,

,

.

gen de ijverzucht van Jacques Dumoulin op te wekken, waardoor
de laatste huwelijksmaanden der jonge vrouw vergald worden,
want haar man sterft kort nadien aan influenza. Als Zuster
Mathilde Vernier, die nochtans een zeer ernstige en godsdienstige
,

,

vrouw is, haar klooster verlaat, waar de verbintenissen slechts van'

jaar op jaar worden aangegaan, en de beloften op regelmatige
tijden hernieuwd worden, zooals meer het geval Is in orden diezich aan ziekenverpleging of arbeid buitenshuis wijden, neemt
Alice haar tijdelijk bij zich op, totdat Mathilde ook , nog het

-

diploma voor verpleegster.-bezoekster heeft behaald en een vaste
aanstelling heeft gekregen. Daarna woont Mathilde bij Mevrouw
Nyssens--Deroo, die kort te voren door haar echtgenoot verlaten
is, terwille van een andere vrouw, en nu verplicht is een gedeelte.
van haar huis te verhuren. Alice en Miete zijn vriendinnen vanaf'

haar schooljaren. Miete, verlangt naar drukte, beweging, genoe
_sens, Alice houdt meer van een rustig, werkzaam, stil leven.

,

--- 341 TWEEDE DEEL.
I.
Alice kwam de Rogierlaan af. Het was zulk frisch,
opwekkend weer, dat ze maar liever naar huis zou loopen. In den laatsten tijd, nu Toto en Bébé zoo door hun,
schoolwerk en lessen in beslag genomen werden, nam
ze toch al niet veel lichaamsbeweging meer en Miete.
had haar de vorige week nog geplaagd door te verkla
ren, dat ze aan het «aasronden» was. Inderdaad, ze
voelde zelve dat ze wat zwaarder werd en vroeg zich .
soms af of zij, nu de kinderen grooter werden, den
geheelen dag op school, niet eigenlijk een al te gemakkelijk leventje leidde. Als ze zich vergeleek bij Zuster
Mathilde, die van vroeg tot laat in touw was, of bij
Miete, die in deze financieele beroeringen zoon moeite
had om rond te komen, dan had zij het materieel toch
wel heel licht. « Zorgen, zorgen, klaagde Miete dikwijls, net als iedereen; ik zal maar een nieuwe japon
koopen, want ik kom toch geld te kort... » Dien kant
van het leven kende Alice niet. Het fortuin van haar
ouders had in huizen gestoken en in staatspapieren, die
,

zoo ze op de markt gedaald waren met den zakkenden

frank mede, voor wie ze niet behoefde te verhandelen
toch hun vaste rente opbrachten, en haar schoonvader,
een goed financier, had in tegenstelling met velen zijner
landgenooten zijn vermogen bijna uitsluitend in stevige
Engelsche en Amerikaansche fondsen belegd. Haar
tante uit Doornik, die het haar dochter nooit heelemaal
vergeven kon, dat deze naar het klooster was gegaan
en niet, zooals haar nichtje Alice, den huwelijksstaat
had verkozen, liet bij testament een groot deel van haar
fortuin aan Alice na en de vertrouwde notaris had
veertig jaar lang met zooveel beleid landerijen naast
landerijen gekocht, dat ook van die zijde haar inkomen,
dat na den dood van haar schoonouders reeds aan~
zienlijk mocht heeten, nog vergroot was.
Neen, geld-zorgen had Alice nooit gekend, maar ze
hoorde er zooveel van links en rechts, dat ze meer dan
ooit besloten was Toto en Bébé degelijk en eenvoudig
op te voeden en ze zoo lang mogelijk onkundig te laten
van het groote fortuin, dat eens hun deel zou worden.
De Rogierlaan helde langzaam voor haar en in de

342 --- stralen der morgenzon was het een prettige wandeling,
nl hield ze eigenlijk niet van in-aanbouw-zijnde straten
en al nam ze nog al eens den tram heen of weer naar
het kerkhof.
Hoe dikwijls was ze dezen weg gegaan in de drie
jaar sedert Jacques' verscheiden. Zoo uitgeput en ellendig het eerste jaar, zoo leeg en inwendig vereenzaamd
nadien.
Morgen Donderdagmiddag ging ze met de kinderen
naar het bosch als het zulk weer was, misschien zouden
..ze wel een groote wandeling kunnen maken en kreeg
ze Miete mee. Virginie beweerde toch dat zij te oud
werd voor uitstapjes. Nu Virginie was inderdaad zoo
jong niet meer. Het was toch heerlijk, dat ze zoo met
hun vieren leefden,dat Toto op het Sinte~Maria Insti-tuut en Bébé bij de Dames de Marie zulke goede scho-len hadden, vlak in de buurt, waardoor zij ze steeds
onder haar onmiddellijk toezicht hield en hun toch een
.gepaste vrijheid kon laten. Zou het niet moeilijk worden als Toto grooter werd, hem .alleen op te voeden,
-zonder mannelijke hulp! Hoe jammer voor de kinderen,
dat Jacques hun zoo vroeg ontvallen was.

Plotseling vertraagde ze haar stap; ze had zoo prettig
vlug doorgeloopen, ze speurde de frissche morgenlucht
-Op haar huid door haar kleeren heen, ze voelde zich
'eigenlijk blij en opgewekt en ze kwam toch van het
kerkhof. Elke week ging zij naar het kerkhof, bloemen
brengen en bidden op het graf van haar man, dien ze
nooit vergeten zou. In de vacanties nam ze Toto en
Bébé altijd een paar keer mede en thuis vertelde ze
dikwijls van Papa, en van al de grappige en vroolijke
dingen, die er gebeurden toen Papa nog leefde. Maar de
kinderen waren te jong toen hij stierf, ze herinnerden
. zich hun vader te weinig, en vroeger omdat zij nog te
klein waren om het te begrijpen, later . omdat hun be~
langstelling niet zoo levendig was als ze wenschte, had
zij menigmaal een opgehaalde herinnering laten varen
,eer haar verhaal een slot vond, of was op iets anders
doorgegaan, iets van het oogenblik, van nu, van Tante
Miete of Charles of Mariette, van een naderend feestje
of het speelgoed in den bazaar. Kinderen zijn kinderen,
:later zullen zij hun armen vroeggestorven vader beter
betreuren, zoo troostte Alice zich dan.
Maar nu vandaag, nu ze dienzelf den weg ging, dien
ze per tram of te voet zoo dikwijls had afgelegd, nu
-
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343 stond plotseling met felle klaarheid voor haar, wat zij .
sedert eenige maanden reeds als een vaag verwijt ge~•
voeld had : ze leed niet meer.
Ze betreurde Jacques, ze hield altijd' evenveel van
hem, maar ze miste hem niet meer zoo erg, ze moest
het zichzelve bekennen tot haar groote droefheid : de
grondelooze ellende der eerste maanden, het bittere wee,
dat daarop volgde, de wanhopige verlatenheid nadien,
het hartstochtelijke verlangen naar Jacques' terugkeer,
naar zijn lichamelijke aanwezigheid, dit alles was zachtjes aan vergleden, vervaagd, verzonken, tot enkel overbleef de zachte, liefdevolle, passielooze herinnering, het
mooie beeld van haar lieven man, dien ze eens hoopte
terug te zien evenals haar vader en het jonggestorven
moedertje, dat zij nooit gekend had.
De arme dooden, we vergeten ze niet, maar we leven
voort zonder hen en eens zullen anderen voortleven
zonder ons. Was het niet dieptreurig te moeten erkennen, dat zij zich soms weer vroolijk en gelukkig voelde, dat ze kon lachen met Toto en spelen met Bébé,
en uitgaan met Miete, en Zuster Mathilde plagen, omdat die haar taak van verpleegster~bezoekster werke~
lijk al te streng opvatte, en net als vroeger in de kliniek niets door de vingers wilde zien.Was het niet intreurig deze waarheid te moeten erkennen, hoe er soms
-

-

halve dagen voorbij gingen, zonder dat zij aan Jacques

dacht.
Alice klemde beide handen samen op de borst om hetmedaillon van haar man, zoodat even de trouwring
zich in het vleesch drukte.
Maar in heel haar huis leefde Jacques toch, zijn portret stond in al de kamers en nooit zou ze iets gewicni tigs ondernemen, waar het de kinderen, of cie toekomst, of het beheer hunner goederen betrof, zonder
aan Jacques te denken en in _ haar gebed te vrager, wat
hij zou gewild hebben.
Het was toch niet goed geweest de kinderen hun zin
te geven. Ze had ruim drie jaar rouw gedragen en toen
hadden Toto en Bébé zoo gezeurd, dat Mamaatje nu
ook eens een blauwen peignoir moest nemen net al:a
Tante Miete, en ook een wit pak in de zonmervacantie.
En Bébé hield niet zoo erg van zwart, en Toto vond
het bepaald saai, de professors op school waren ook
allemaal in het zwart, dus moest Mamaatje toch be-grijpen, dat hij geel of rood of groen veel leuker vond.
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-over Miete, die bij haar eersten gekleurden mantel verklaard had « dat het wezenlijk en waarachtig hoog tijd
werd ».
De rouw en de herinnering lagen weliswaar niet in
uiterlijke dingen, maar leek ze sindsdien niet minder
.de weduwe van Jacques, leek zij niet veel meer een
„gewone vrouw, net als haar vriendinnen ? Nu had ze
Miete zoo waar beloofd Vrijdagavond met haar naar
den schouwburg te gaan,* Miete had er al zoo dikwijls
om gevraagd en het interesseerde haar ook wel, ze
had nog nooit een stuk van ,de Curel zien spelen, maar
het zou toch zoo vreemd wezen : zich kleeden en kap~
pen 's avonds voor het souper en er daarna uitgaan.
Virginie met de kinderen thuis laten : Mama gaat naar
het theater... Neen, ze deed het beslist niet. Later, als
Toto en Bébé groot waren, om in de beweging te blijven
terwille van hen; jeugd is jeugd, de kinderen mogen
niet opgroeien onder den druk van den rouw, hun eigen
bestaan begint pas! Later, om een oordeel te hebben,
om er met hen over te kunnen praten, zouden ze wel
samen uitgaan, met hun drieën, of zij met Bébé als
Toto, mijnheer de student, in Leuven op eigen beenera
stond, maar nu niet. Hoe had ze er toch een oogenblik
over kunnen denken? En van dat diner bij de Ramac
kon ze natuurlijk niet meer af, een groot diner nog wel!
Tot nu toe was ze beschermd geweest door haar rouw
en bij de zeldzame gelegenheden, dat zij in de, wereld
verkeerde, behandeld op gelijken voet met de dames
van middelbaren leeftijd, of ze had tusschen heel jonge
ventjes van zeventien of achttien gezeten, zonen des
'huizes, die nog niet in aanmerking komen voor een
tafeldame boven de bakvischjaren.
Och neen, het was allemaal heel goed bedoeld van
al haar vrienden, te beginnen met Miete Deroo, te
eindigen met de Ramac en zijn vrouw, maar ze verkoos
niet opnieuw in het gezelschapsleven opgenomen te
worden, ze wilde liever stil en in zich zelve gekeerd
blijven bij de kinderen en Virginie; hun heele bestaan
'begrensd en bepaald door de kleine belangen van
school en kerk, van wandelingen en makkertjes, met
als uitspanning het jaarlijksch verblijf aan zee in de
- zomervacantie en Sint Niclaas in den winter.
Had Miete gelijk als ze beweerde, dat dit haar op
den duur saai zou maken, minder frisch, minder opge~

345 __
wekt. Kon geen mensch blijven geven, zonder een bron,......
waaruit hij zelf kracht en levensvreugde putte? Was ze -:
er zich 's avonds niet pijnlijk van bewust, dat ze bij":'.
het huiswerk en het avondeten veel meer met Bébé en.
Toto had meegeleefd, met haar aandacht er bij was geweest, als . ze 's middags persoonlijk wat verzet had..
genomen, in de stad thee had gedronken, een paar prettige aankoopen gedaan, of een tramrit had gemaakt naar
het Terkamerenbosch om het verwijt van dokter De~
haeze te ontloopen, dat zij nu de kinderen grooter wer-^
den en niet meer zooveel vrijen tijd genoten om te gaan

wandelen, dat zij nu te veel binnen zat. Had ieder
mensch behoefte zich zelve iets te gunnen? Iets buiten
den godsdienst, buiten den plicht, buiten. de kinderen
om? Maar ze had de herinnering toch... De herinnering aan Jacques, aan het verleden van liefde en geluk.
Ze was volkomen tevreden met het heden en met de
toekomst, die zij zich voorstelde. Ze verlangde niets,
niets meer dan zij bezat; ze had volstrekt geen afleiding.
noodig en ze wilde ook geen verstrooing zoeken.
En terwijl ze weer vlugger voortstapte uit gewoonte,

nu ze al mijmerend reeds in de- Seutinstraat gekomen
was, rees nog even vaag uit het diepste van haar wezen
het besef omhoog, dat zij de afleiding, de ontspanning
evenmin gezocht had als een of twee jaar te voren,

maar ze eenvoudig aanvaard had toen ze zich voordeden omdat alles zijn tijd heeft en het leven zijn rechten
herneemt, ook een stil en eentonig leven als het hare.
Virginie, die blijkbaar haar komst had afgewacht,
stond in de vestibule. Haar heupwiegende gang had
met de jaren een nog fraaiere deining gekregen, en.
Alice glimlachte.
— Virginie, Mevrouw Nyssens heeft gelijk als ze
ter eere van jou het versje declameert
Car en marchant elle tangue un peu
Comme une fine goëlette...
je moet morgen maar met ons gaan wandelen en
voortaan lederen Donderdag, anders wordt je veel te
breed.
Maar Virginie scheen vandaag niet tot grapjes ge~ -neigd. Ze legde haar roode hand op Alice's arm en:.'*
-keek haar ernstig aan.

-- Mevrouw Alice...
---- Wel, wat is er, Virginie? Ze schrok een beetje
vr den ongewonen toon en den bezorgden blik.
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Mevrouw Alice, dokter Dehaeze is binnen...
Waarom? Heb je hem laten roepen? Is er iets gebeurd? Bébé...
Neen, neen, altijd die schrik om Bébé, het gaat nu
-eens niet om de kinderen, moederde de oude vrouw
op een toon van gezag, dien Alice zich nog heel vaag
uit haar prille jeugd herinnerde.
Dokter Dehaeze is voor een poosje gekomen, hij
wou U zoo graag spreken, rustig alleen spreken, heeft
hij mij gezegd, en daar hij de auto toch niet bij zich
had zou hij maar even op U wachten. Hoe jammer dat
U zoo lang is weggebleven, maar als de kinderen van
.school komen houd ik ze wel bij mij.
Och Virginie, het zal de een of andere boodschap
zijn van ondergeschikt belang. Een arme patiente, die
geholpen moet worden, of zooiets. Ik zal dadelijk eens
hooren.
Zou U eerst Uw goed niet afdoen?
Wel neen, waarom? Ik ga straks toch naar boven.
0, ik dacht maar, dan bent U toch meer op Uw
gemak in Uw eigen huis.

Een ijzige kilte sloeg Alice om het hart, ze had een
- gevoel of ze duizelig werd.
Virginie, er is iets!
Welnee Mevrouwtje Alice, glimlachte de oude
vrouw goedig, er is heelemaal niets. Dokter Dehaeze
zal blij zijn, dat U er bent.
Alice draaide zich om en trad de voorkamer binnen.

II.
0 dokter, het spijt me zoo, het spijt me zoo v r. eeselijk, maar ik kan er niets aan doen. Neen, werkelijk,
ik kan niet!...
De groote forsche man zat voorovergebogen in den
zetel. Hij steunde het voorhoofd in beide handen, zijn
,ellebogen rustten op de knieën en hij bleef hardnekkig

zwijgend naar den grond zien.
Alice stond nog steeds voor hem. Eindelijk legde ze
haar hoed en handschoenen op de sofa en haalde een
pouf dichterbij. Nu zat ze nog lager dan Dehaeze, trok
met een ruk zijn hand weg en zag hem angstig in de
-oogen.
Toe dokter, zeg nu iets. Hoe kan zoo iets nu in
eens komen? Ik heb er nooit aangedacht, ook nooit iets
wan gemerkt. Waarom vraagt U me zoo iets? We waren nu allemaal juist zoo gelukkig...

347 ----Ze schrok van dit laatste woord.
- ...Betrekkelijk weer gelukkig hier in huis, verbe~ terde ze zich onzeker.
Hubert Dehaeze lichtte het hoofd op, en terwijl hij:
haar weemoedig aankeek, voelde zij hoe weinig ze nu
lijken moest op haar gewone zelf, de kalme vrouw, die
altijd wist wat ze deed.
Lieve Alice, het is zoo eenvoudig en natuurlijk,
maar je heftige bijna booze afwijzing, je schrik en ont~
steltenis bewijzen dat het voor jou onverwacht komt en
onverlangd. Een paar jaar nadat je vrij waart heb ik.
je willen vragen mijn vrouw te worden, maar ik heb
lang geaarzeld, heel lang, dat zie je. Je bent... zooveel
jonger dan ik...
Neen, nee, dat is niet waar, protesteerde ze snel,
dat doet er niet toe, ik bedoel, dat komt er niet op
aan.
En je houdt niet van me...
Och jawel dokter, zeg toch niet zulke verdrietige
dingen. We houden allemaal veel van U hier in huis,
dat weet U immers wel. Maar niet zoo, ik bedoel...
Je bedoelt niet z66, herhaalde hij dof, ik begrijp
je heel goed Alice. Maar wat niet is kan soms worden.
Wil je niet een poosje wachten, een lange poos zelfs,
zoo lang als jij verkiest, om aan de gedachte te wennen?

Ze schudde het hoofd
Neen, het is onmogelijk. Ik kan nooit uw vrouw
worden, nooit.
De losse krullen golfden over voorhoofd en ooren,
haar reebruine oogen waren wijd geopend met een bijna
angstige uitdrukking er in, de kersroode lippen beefden
alsof ze aanstonds in snikken zou uitbarsten en het was .
hem zoo moeilijk zich voor te stellen, dat dit kleine mooie
vrouwtje werkelijk de moeder was van twee al flinke.
kinderen, de ernstige moeder van Toto en Bébé.
Nooit, nooit, herhaalde ze toonloos. Het is absoluut•
onmogelijk.
Hou je misschien van iemand anders?
Ik wil nooit. iemand anders liefhebben dan Jacques.
Ik ben zijn vrouw en ik blijf van hem tot aan mijn dood.
En van al onze vrienden, van allemaal, houden we het
meest van U, herhaalde ze kinderlijk-onhandig. Waarom verstoort U alles door zulk een voorstel.
-- Het is toch een heel eervol voorstel?
-- Och zie je wel, nu kunnen we niet eens kalm
meer praten, nu begrijpen we elkaar niet meer. U vraagt,-
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me zoo ineens, zonder dat ik me ergens aan verwacht,
of ik uw vrouw wil worden, en natuurlijk wil ik dat
niet.. .
Je zoudt toch niet verlangd hebben dat ik je het hof
maakte, Alice. Als ik je iets had laten merken, dan zou
je het zeker niet goed hebben opgenomen. Ik heb me
die twee jaren dat ik van je hield, die twee lange jaren,
herhaalde hij nadrukkelijk, gedragen als je goede oude
vriend, en nu kom ik je vragen of je mijn leven wilt
deelen. Neem nu eenige dagen, of eenige weken, of
-eenige maanden desnoods bedenktijd, maar antwoord
niet zoo ongewoon heftig en beslist.
Neen, dokter, het kan niet en ik wil ook niet.
Denk je, niet dat ik goed voor Toto en Bébé zou
wezen?
Maar ik wil niet dat ze een anderen vader zouden
hebben dan Jacques. We blijven met ons drieën.
Nog een tiental jaren en dan gaan de kinderen
hun eigen weg, Alice. Het leven is zoo lang en de kinderen zijn jong. En je bent zelve ook nog jong. Denk je
wezenlijk dat Toto en Bébé er ongelukkig door zouden
zijn? Antwoord eens heel eerlijk.
Ze sloot even de oogen. Hij hernam het overwicht,
dat hij sinds haar jeugd op haar uitoefende, ze kon tegenover hem niet anders wezen dan volkomen oprecht.
Neen, antwoordde ze aarzelend, ik denk dat Toto
en Bébé het prettig zouden vinden.
Arme Alice, misschien wil je zelve graag gelooven,
dat je nog heelemaal in den rouw en in het verleden
leeft.
Neen, antwoordde ze wederom, maar nu vaster,
ik weet wel dat dit niet waar is, en het spijt me genoeg.
Maar Alice, na meer dan drie jaar. Zelden is een
man eerlijker en oprechter betreurd geworden dan die
arme Jacques en vergeten zul je hem nooit, dat weet ik
goed genoeg. Maar ik die spreek van ondervinding en
over mezelf en bij anderen, weet, dat geen scheiding,
hoe smartelijk in het begin, zachter stemt op den duur,
dan die welke de dood veroorzaakt.
Ja, erkende ze deemoedig, ik zie het aan Miete. Ik
ben de laatste tijden rustiger geworden en eigenlijk
niet ongelukkig meer, maar bij haar is de bitterheid ge'bleven.
Ben je dan in beginsel tegen hertrouwen?
Alice herademde, nu het gesprek over algemeenheden
7 begon voelde ze zich beveiligd.
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Ieder voor zich moet weten hoe hij handelt, maar
ik ben zeker, dat Jacques niet gewild zou hebben...
Ieder voor zich moet weten hoe hij handelt, je
zegt het zelve Alice, dus .niet anderen voor ons. En in
zulke gc-.,alle is het even kinderachtig te beweren
« mijn man of mijn vrouw zou niet gewild hebben...
als het onkiesch is, wanneer beiden nog leven, de
mogelijkheid van hertrouwen te opperen.
Ik zeg niet, dat Jacques niet gewild zou hebben,
dat ik hertrouwde, maar...
Maar niet met mij? vroeg hij scherp.
Alice wrong de handen en schudde het hoofd heen
-en weer.
ja, och neen, ik weet het niet, het doet er ook immers niet toe; neen, dokter, ik kan niet, nu niet, nooit.
Praat er als 't U belieft nooit meer over. Ik wil er niets,
niets meer over hooren, nooit meer!
Toen voelde ze zelve het kleine en onredelijke van
haar woorden. Opeens zag zij den toestand nuchter, in
al zijn klaarheid, als iets buiten haar om, als de meest
gewone, meest natuurlijke zaak ter wereld. Ze had geleefd in haar klein wereldje van de Seutinstraat en de
Sinte Mariakerk, van Toto en Bébé, de school en het
huishouden; ze stond nu hulpeloozer dan een jong meis~

je tegenover een ernstig man, die om haar leed.
Beste dokter, sprak ze plotseling rustig, ik begrijp wel, dat ik U verdriet doe, maar ik ben geschrok~
ken en overstuur geraakt, hoewel er eigenlijk geen re^
den voor is. Wees er niet boos om. Ik heb nooit gedacht
aan de mogelijkheid, dat wij ooit ter wereld iets anders
zouden wezen dan goede vrienden. Laat het zoo blijven
Laten wij dit oogenblik vergeten. Of neen, vergeten is
het woord niet. Ik ben vereerd door Uw aanzoek, ik

bedank er U voor, maar ik weiger beslist, nu en later,
en voor altijd. Bedenktijd vragen zou bedrog zijn tegenover U, want mijn antwoord...
Maar ik wil nu geen antwoord aanvaarden, beval
`hij kort. Het is onmogelijk zoo spoedig een besluit te
nemen. Over een half jaar, over een jaar desnoods zul`len we zien.
Mijn antwoord zal altijd hetzelfde wezen.
Spreek niet zoo beslist Alice, het leven is lang en
de kinderen zijn nog jong heb ik je reeds gezegd. Later
zul je het misschien betreuren alleen - te staan.
Ik zal nooit iets betreuren, als wij maar altijd goede vrienden blijven.
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Hij glimlachte bitter.
Je begrijpt er niets van Alice, je begrijpt niets van.
de liefde van een man...
Ze stonden beiden op en vermeden het elkander aan
te zien. Uiterlijk waren ze kalm, maar hij zag doodsbleek en zij draaide zenuwachtig den effen gouden ringaan haar vinger rond.
Ik geloof, dat ik er meer van begrijp dan U denkt.
U wilt toch de kinderen wel blijven behandelen, ook
als U weet dat ik mijn heele leven bij hetzelfde besluit
volhard?
Maar Alice, hoe kun je zooiets vragen, net of we
opeens vijanden zouden zijn.
Er is geen andere uitweg, dokter, vrienden of
vreemden voor elkaar, iets anders kunnen we nooit.
worden. Maar als het U te veel zou hinderen hier te
blijven komen of ons bij U te zien, dan ben ik bereid...
ze aarzelde.
Dan ben je bereid? Waartoe ben je bereid, Alice?'
Zijn adem ging kort en snel, hij greep haar beide hamden vast.
... Voorgoed afscheid te nemen, vervolgde ze treurig en de lang ingehouden tranen begonnen uit haar
oogen te vloeien zonder snikken of heftigheid, alsof
die al lang wachtten en alleen door de bevende lippen
tegengehouden waren.
Hij liet haar handen los en wendde het hoofd af, het
scheen of zij op dat oogenblik nog meer leed dan hijzelf.
Maar dan zeg ik nu tevens, vervolgde de zachte
buigzame stem, dat mijn dankbaarheid en mijn gene.genheid voor U nooit zullen verminderen of verflau-wen; dat ik de kinderen zal opvoeden in het besef, dat
niemand ooit zoo bezorg voor ons is geweest en zooveeÏ°
voor ons heeft overgehad als U. En dan zult U zelf
dengene moeten aanwijzen, die Uw werk in ons gezin
overneemt, aan wie U die gezondheid van Toto en Bébé
toevertrouwt...
Ik zal U en de kinderen nooit aan een ander overlaten, antwoordde hij geroerd, maar ik vraag je nog
éénmaal...
De deur vloog open en met een jubelenden uitroep '
stond het kleine meisje midden in de kamer.
Ze leek sprekend op haar vader, en ze droeg nog altijd de dikke blonde krullen, maar ze was zoo rozig en.
blank als een baby.
-

,

-- 351 -0 dokter is U er heusch, wat heerlijk! Blijft U
vandaag bij ons eten? Hè ja, doe dat nu ook eens. Vir-ginie zei, dat er bezoek was, maar U is toch geen be^
zoek. Ik vind het zoo leuk. En zoo 's morgens als er
niemand ziek is. U is in lang niet hier geweest, hoor.

-

Ik was al haast aan het verlangen, dat ik weer eens
keelpijn kreeg. Mamaatje is U uit geweest, U hebt Uw
mantel nog aan?
Ik kom van het kerkhof, sprak Alice dof, en ik zal
me boven gaan ontdoen. Dag dokter, Bébé zal U wel
uitlaten.
0 wacht eens even Mama, U was juist niet goed
de vorige week. Moeten we dan niet eens bij U komen
dokter, ja hè, we komen morgen? En waarom wilt U
niet blijven eten? Dat doen Tante Miete en Zuster Mathilde zoo dikwijls onverwacht. Virginie zegt, 's midr
dags kan het haar niets schelen...
Oho, lachte Dehaeze, de uitnoodiging komt van
madame Virginie.
0 blijft U, wat heerlijk! Kom Mama, ga U gauw
uitkleeden en trek uw lila jurk aan. Ik ben mee geweest
om ze te koopen dokter, en in de Innovation zei ik
dadelijk « die daar!» Maar Tante Miete zegt dat ze
niet goed is, omdat lila op paars lijkt. Houdt U van lila?
Mama wel. Van lila en grijs zegt ze, maar Tante Miete
vindt dat ik lichtblauw had moeten kiezen, of grenaat,
of amandelgroen...
Alice bleef in de deurpost staan! Dokter Dehaeze
scheen al de emotie van het voorbije uur met één slag
te boven te zijn. Hij keek in Bébé's opgetogen gezichtje,
en streek door haar krullen met de plagende beweging,
die hem eigen was, vanaf dat ze als kleine dreumes op
zijn knie zat.
Mijn lieve Bébé, vandaag kan ik niet blijven eten,
maar over een paar dagen krijg ik misschien een heel
prettige boodschap. Dan maak ik al mijn patienten be~
ter, zoo maar ineens, en kom den heelen dag bij jullie.
En dan gaan we 's middags met de auto uit?
Dan rijden we naar 't Roóklooster en je moogt
den heelen middag schommelen en Toto aan den rek
stok.

(Wordt voortgezet.)
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Een nieuwe Schrijfster uit de
eerste helst der dertiende eeuw
De Gelukzalige Beatrijs
van Nazareth (1200(?)1268)
door
E.E. P.P. Dr REYPENS
en
Dr. VAN MIERLO jr., S. J.
Twee jaar geleden, in het Juninummer van dit Tijd.schrift, had ik het geluk Een verdoken parel der mqs.
tiek, de d Seven Manieren van heiliger Minnen » in het.
licht te zetten.( 1) Hoezeer het mijn wensch ook moest
zijn dit meesterstukje aan onze Dietsche literatuur te
(1 ) Dietsche Warande en Belfort, XXIIIe Jaargang, 1923, I, 717•
770. Ik moet den lezer dier bijdrage waarschuwen dat, door
een misverstand van den drukker, een tweede toegezegde proef
mij niet bereikte, en dat door deze omstandigheid in het afdrukken van den ouden tekst heel wat fouten bleven staan,
Ik noem ze hier op:
Bis. 720, 8e regel, lees begerte in plaats van begeerte ; 19e
regel, al te in plaats van alte ; 23e regel, erenstelec in plaats
van ernstelec. Blz. 721, 8e regel, gediene in plaats van ge-diense ; 15e regel, heme in plaats van hem ; 26e regel, merg»
schelike in plaats van menscheli jke ; 28e regel, noch In plaats
van nog. Op den voorlaatsten regel staat het woord gevulde
zit Hs. H ter vervanging van het in nota verkeerd aanga•
duide gewelt van Hs. Vv. Dit Hs. heeft niet gewelf maar
geuuelt en er bestaat geen reden om uit Hs. H gevulde M
de plaats te zetten. Blz. 722, 26e regel datsi in plaats vat
dat si ; 33e regel, ouervloedege in plaats van ouervloeddege.
Blz. 723, 8e en 30e regel, her in plaats van haer ; 34e regel,
menlchfoudighe in plaats van menichfoudige.
oudige. Blz. 724. 2e
regel herteleke in plaats van hertelijke ; 19e regel starkelekein plaats van starkele ; in de tweede nota onderaan, uerwn»-.
digen in plaats van uerverdigen. Blz. 725. 10e regel bedui
gen in plaats van deduongen; 18e regel purheit in plaats v.
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mogen toekennen, de gegevens die ik toen bezat lieten
alleen toe te besluiten, dat het tractaatje wel niet vreemd
was aan de Nederlandsche mystiek, en dat de schrijver zich gedeeltelijk bewoog «in een gedachtensf eer die
ofwel van Hadewijch is uitgegaan, of waarin zich Ha,dewijch, gelijktijdig of later, nog sterker persoonlijk
heeft bewogen »; maar enkel meer Duitsche dan Diet.sche bewoordingen, die in den Brabantschen zoowel als
in den Limburgschen tekst voorkwamen, moesten mij
de waarschijnlijkheid doen uitspreken,dat het oorsprong
kelijke in het Duitsch werd geschreven, al bleef de mo'gelijkheid open dat we ons, als uitkomst van nadere
studie, over het eigen bezit van een mystieke en liter
raire grootheid te meer mochten verheugen.
Ik heb heden het groote genoegen te mogen aan,kondigen dat die mogelijkheid van toen volle zeker~
;

purhelt ; 21e regel, kwelt in plaats van welt ; de woorden
te'rt... incest moesten schuin gedrukt zijn, met een sterretje
naast meest, evenzoo, schuin, de woorden die... nature op re
gel 32. Blz. 726, 11 e regel na liet woord gelijc moet met,
bijgevoegd worden ; 21e regel, getrect moest schuin staan,
als overgenomen uit Hs. H. Hs. Vv heeft, verkeerd, getrect;
22e regel, besceremt in plaats van besceremd ; 24e regel, star,cheit i. p. v. stercheit ; 27e regel, minnne i. p. v. tuinen. Hetgeen onderaan in kleine tekst staat volgt pas op de eerste
alinea der volgende blz. Blz. 727, 15e regel moruleke i. p. v.
rnorueleke ; 19e regel, uerwoeddelike in plaats, van uermoedelike ; 21e regel veesen int in plaats van veesent int. 28e
regel maecse in plaats van maectse ; 35e regel, har in plaats
van haer ; 38e regel, geeste in plaats van gheste. In nota
moest het sterretje naast het schuine wercs van den 5en regel
herhaald worden met den uitleg : Uit H aangevuld. Blz. 728,
4e regel kintene in plaats van kipt ene ; 9e regel, datsi in
plaats van dat si ; 13e regel, groet in plaats van groot ; 15e
regel, erderike in plaats van erdrike ; 17e regel encan in
plaats van en can ;19e regel, moet in plaats van voet ; 21e
regel, queltse in plaats van queltsi ; 22e regel, iammerlike in
plaats van jammerlike ; 23e regel, groet in plaats van gret
25e regel, segtsie in plaats van segt sie. Blz. 729, 2e regel,
naast het woord uerhangen moest een sterretje staan ; 6e re.gel, verlancnessen in plaats van verlancnissén ; 9e regel, is •
in plaats van ie ; 10e regel, enwilt in plaats van en wilt ;
28e regel, uerlamenissen in plaats van uerlamenisse ; 30e regel, sukene in plaats van suekene ; 36e regel, lijden in plaats
van ijden; 38 regel, smerte in plaats van smert ; laatste regel
np n st dat moest een sterretje staan, weet in nota: Vv dar.
Blz. 730, 7e reeel., 1;ar - in plaats van hncar ; 14e regel genuchterr
in plaats van qerruechten ; 16e regel, geen in plaats van
aan 17e regel, na á.,r ui orab.Yeekt : in te, na C:iorniiai . sul 3e
at"2L-ti' e a1, een in plaats van aan.
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held is geworden, en dat ook mijn dateering van het
tractaatje nog vóór de XIVe eeuw ten volle gegrond
blijkt. Aan onzen dertiendeeuwschen literairen hemel
bezitten we voortaan naast het heerlijke licht van Ha~
dewijch een tweede mooie ster. Nog zijn bij sommigen
de laatste onwilligheden niet gansch geweken tegen
het gewijzigde uitzicht onzer oudere literatuurgeschiedenis dat Van Mierlo's besluiten omtrent Hadewijch
noodzakelijk meebrachten, of een onverwachte bevestiging zijner dateering der groote mystiekerin komt
van een nieuwen kant het pleit, zoo het nog noodig
was, definitief beslissen. Ik laat het aan mijn geacht
collega over meer bizonder hier op te wijzen, en vergenoeg mij met m'n ontdekking in enkele woorden te
schetsen.
Voor de critische uitgave van den Brabantschen tekst
der X111 Manieren ging ik het Haagsche handschrift
dat KERN uitgaf te leen aanvragen, toen ik in den
kataloog der voormalige Weensche Hofbibliotheek (nu
Nationalbibliotheek) , B. VIII, S. 145, bij Nr 15258, op
de zesde plaats in den codex, nog een Brabantsch afschrift, een vijftiendeeuwsch ditmaal, van het tractaatje
ontdekte. (2) Het mystieke meesterstukje was dus wel
meer verspreid geweest dan ik nog wist, want de vergelijking der drie mij nu bekende afschriften deed tot
het vroeger bestaan van minstens nog drie andere be~
.sluiten. De VII Manieren werden dus wel degelijk ge~
waardeerd. Maar wie schreef ze ? Geen der drie co
-dices noemt een naam, en zoo het ontdekken van een
=tweede Brabantsche afschrift misschien een vingerwijn
zing was om in de eigen streek te zoeken, Hoogduit-sche aanteekeningen die ik aantrof boven den vroeger
-reeds bekenden Brabantschen tekst en wier aanwezig~
heid zeer dubbelzinnig scheen, konden de waarschijnlijkheid versterken, dat het oorspronkelijke in Duitschr
land ontstond.
Een lang uitgestelde lezing van een betrekkelijk
zeldzaam boekje zou opeens allen twijfel opheffen en
de blijde ontdekking brengen. In zijn Quinque pruden-tes Virgines heeft de Cistercienser Henriquez de

-

(2) Ik wijs erop, dat het tractaat in het Weensche handschrift
door dezelfde werkjes wordt voorafgegaan en gevolgd als in
Hs. H der Lrmburgsche Sermoenen.
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levensbeschrijving van vijf hoogbegenadigde zielen uit
onze streken vereenigd. Het eerste dier levens is dat
van de groote mystiekerin Beatrijs van Nazareth. (3)
Uit den proloog dien Henriquez niet mee afdrukte,
maar die door pastoor P. V. Bets werd uitgegeven (4)
blijkt, dat het de bekende Willem Van Affligem is die
deze vita in het licht gaf, maar dat ze toch minder
zijn eigen werk moet genoemd worden dan wel een
vertaling der Dietsche perkamenten waar Beatrijs zelf
haar begenadigingen had opgeschreven, en die hem.
terhand werden gesteld. (5) Het oorspronkelijke werd
verloren geacht. Hetgeen pastoor Bets deed schrijven:
« J1 est à regretter que ce travail ait été perdu ; car ce
serait un des plus anciens monuments de notre langue
nationale ». (6)
Uit het 51e kapittel van Willem's Latijnsche vita
dat getiteld is De charitate Dei et de septem eius gra
dibus bleek mij nu aanstonds, dat een gedeelte ten
minste van Beatrijs, Dietsche werk, en waarschijn.
lijk het beste, nog wel degelijk bewaard bleef, en niets

(3) Qvinqve Prvdentes Virgines Sive B. Beatricis de Nazareth,
B. Aleydis de Scharenbecka, B. Idae de Nivellis, B. Idae de
Lovanio, B. Idae de Lewis, Ordinis Cisterc, praeclara gestes,
ex antiquis M. S. eruta. Accessit Catalogus copiosus Sanc^-

tarum et Beatarum maxime illustrium eiusdem instituti, Auc-

tore P. F. CRHRYSOSTOMO HENRIQLIEZ Hortensi, S.
T. Magistro, Ord. Cisterc. Historiographo Generali (Christus.
monogram) Antverpiae, Apvd Ioannem Cnobbaert M. DC.
XXX., 12°, 474 blz. Het Leven van BEATRIJS beslaat er
de blz. 1-67, en draagt den titel Vita beatae 6 Deo dilectae

Beatricis monialis ac Priorissae in Nazareth, Ordinis Cisterr
ciensis, ingedeeld in 53 hoofdstukjes.
(4) Pré face
ace inédite de la vie de la B. Béatrice de Tirlemont, in
r Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique » , Tome VII, 1870, blz. 77-82.

(5) < Si quis vero de facienda fide super hiis que dicturus sum
me conveniat, et veritatis a me testimonium curiosus rerum
indagator exposcat, huic sane brevi satisfactione respondeo,
me solun hujus operis translatorem existere, non auctorem;
quippe qui de meo parum admodum addidi vel mutavi. Hec,
prout in cedula oblata suscepi illa, vulgaria latino in eloquio
coloravi. Ceterum hec ipsa, cul sermo noster in hoc translationis opere famulatur, hec inquam hujus auctoritatem operis
sibi non immerito vindicat, que sola propria vivacitate spiritus
interfora mentis sue penetrare potuit, et ex ea mysteriorum

suorum archana producere, super quibus in toto vite sue
progressu preterquam internum arbitrum ,cui nulluur latet secrer
tum, testem et conscium non admisit ». T. a. p. blz. 81.
(6) T. a. p., blz. 77.
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anders is dan het tractaatje der VII Manieren van Min~
sien wier meer dan gewone mystieke en literaire waarde
.ik reeds had mogen herkennen, en waarvan ik nu de
inderdaad • allerhoogst begunstigde Dietsche schrijfster
Beatrijs van - Nazareth mocht ontdekken.
Uit den proloog alleen -reeds kan het blijken, dat deze
VII Gradus wel degelijk van Beatrijs zijn. Maar
WILLEM zegt het nog eens uitdrukkelijk bij den aan.vang van het 51e kapittel zelf, dat ' Beatrijs' persoonlijke zielegang naar Gods liefde in die VII Trappen wordt geteekend. (7) Van den anderen kant blijkt,
bij vergelijking der Dietsche VII Manieren met de
VII Gradus der vita van WILLEM, dat deze laatste
veelal de letterlijke vertaling der eersten zijn, maar met
weglatingen en bijvoegingen, gelijk wij het naar den

proloog moesten voorzien : de meo parum admodum
addidi vel mutavi. Er, kan geen twijfel bestaan: een geM
deelte van Beatrijs Dietsche werk is weergevonden
en de parel die ik in mijn vorige bijdrage deed bewon
deren, is een parel aan onze eigen mystieke kroon. Dat
zij zoo heerlijk is verwondert ons minder nu wij de ziel

kennen die ze ons schonk. (8)
Beatrijs van Nazareth stierf op 29 Juli 1268. (9
Met haar meesterstukje naast het geniale werk van
Hadewijch, moet de eerste helft der dertiende eeuw
voortaan met meer recht nog als een glanstijdperk on~
zer letteren aanzien worden.
)

(7) < ... quibus gradibus ad statum perfectionis peruenerit enarremus breuiter. Sunt igitur hi dilectionis gradus septem numero,
per quos ad dilectum suum non aequalibus quidem passibus,
sed nunc pedibus incedendo, nunc cursu velocissimo properando, nonnumquam etiam sumptis agilitatis pennis evolando,
pervenire promeruit ) . HENRIQUEZ t. a. p., blz. 155-156.
(8) Naar het oordeel van WILLEM VAN AFFLIGEM, dat hij
4 bladzijden lang verrechtvaardigt (116.-121), behoort BEATRIJS bij die uitzonderlijk begenadigden die eenige oogenblik
ken reeds op aarde de goddelijke Wezenheid hebben aanschouwd. WILLEM haalt voor. de verdediging van zijn gevoelen ook HAYMO aan. Ik wijs terloops op het belang dat
heel dit 37e hoofdstuk van WILLEM's vita heeft voor de
thesis die ik in de Revue d'ascétique et de mystique in een
reeks artikelen over het Toppunt der Beschouwing heb be.gonnen uiteen te zetten. Ik zal er in de verdere bewijsvoering
op terug komen.

(9) Toen de Gel. Ida van Nijvel, haar vriendin, den 11n December 1231 overleed, was BEATRIJS reeds eenige jaren
kloosterlinge, gelijk men uit WILLEM'S verhaal kan opma-

ken.
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Voor de critische uitgave van Beatrijs' weergevonden werk ziet het er nu heel wat gunstiger uit.
Maar de arbeid is ook verzwaard. De vraag rijst im ~
Imers in hoever Henriquez zijn latijnsche bron trouw
heeft overgeschreven. Heeft hij buiten het weglaten
der inleiding, die Willem Van Affligem als den vertaler doet kennen, ook nog niet andere wijzigingen
aan diens arbeid toegebracht ? Alleen de vergelijking
met de handschriften kan het uitmaken. Ook slechts
wanneer wij den oorspronkelijken tekst van Willem
naar de handschriften zullen vastgesteld hebben, zal
het mogelijk zijn de Latijrische vertaling voor de Diet-sche tekstcritiek te benuttigen. Eindelijk wijs ik op de
mogelijkheid dat we nu nog ander werk van Beatrijs
zouden kunnen ontdekken. Even als de VII Manieren
staan misschien wel andere brokken van haar werk
anoniem in een of ander handschrift. Willem's Latijn~
sche vertaling zal ze gemakkelijk doen herkennen
waar ze nog bestaan. (10) In samenwerking met Dr.
VAN MIERLO, aan wien ik nu het woord laat, hoop
1k van Beatrijs' werk een uitgave te bezorgen die
deze tweede glorie onzer dertiende eeuw alleszins waar~
dig zij.
-

-

Het had me reeds vroeger meermaals getroffen, bij
de lezing der Limburgsche sermoenen, dat er daar, on
der de door den uitgever Kern niet geïdentificeerde
stukken, zeker enkele voorkwamen van bepaald Bra~
bantschen oorsprong. Bekend was, dat geheel het slot
van het 41 e sermoen niets anders is dan de tiende
Brief van Hadewijch. Uit het feit dat de redactie
van deze preek reeds eenige moderniseering vertoont.,

"(10) Buiten de opteekening der mystieke genadegaven en visioenen moet BEATRIJS ook een reeks geestelijke oefeningen,
benevens een geestelijke dagorde opgesteld hebben. Deze
laatste vindt men terug in hst. 29 der vita. Voor het mogelijk terugvinden van andere Dietsche brokken van BEATRIJS zijn vooral van belang de volgende hoofdstukken
waar de geestelijke oefeningen der mystiekerin worden uiteengezet : Hst. 21, De triplici exercitio spiritualium a f f ee-

tionum ; Hst. 23, De duabus cellis quas in suo corde cono
stituit ; Hst. 24, De quinque speculis cordis sui; Hst. 25 en
26: De spirituali monasterio quod in corde suo constituit:
Hst. 27: De homo fructifero
ero cordis sui. Vooral Hst. 25 en 26

zullen in het Dietsch wel een heel tractaatje geweest zijn.
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dat ze niet geheel rechtstreeks op den tekst van Hadewijch berust, maar een tusschenredactie veronder
stelt, had ik een der argumenten afgeleid om Hadewijch nog tot ten laatste het einde, zoo niet het
midden der 13e eeuw terug te voeren. In mijne Inlei^
ding op de Visioenen behandel ik het verband tus'.
schen Hadewijch en deze preek eenigszins uitvoeriger
dan vroeger daartoe gelegenheid was. Maar nog in:
andere dier preeken is de invloed van Hadewijch
duidelijk. Wie eenigszins vertrouwd is met de kunst
van deze onze groote Middeleeuwsche schrijfster, onderscheidt dadelijk haar zeer persoonlijk, eigenaardig
geluid en accent. En dit heb ik meer dan eens gehoord
in zinnen en brokstukken uit die preeken, waarop ik
wel eens hoop te kunnen wijzen . Zoo had me ook de
preek Van seuen maniren van Minnen getroffen. Dat
klonk zoo bepaald Brabantsch, al stoorden een paar
uitdrukkingen dien indruk. Nu had ik ook in het Ruys r
broeck-handschrift Vv bemerkt, dat daarin afzonderlijk
voorkwam als een mystieke verhandeling dezelfde preek:
Van seven maniren van Minnen. Wel dacht het mij
niet van Hadewijch te zijn, maar toch geheel in.
haar geest en in haar manier. Bij gelegenheid zou ik:
het te pas kunnen brengen ter vergelijking, waar Ha
dewijch over de twaalf uren der Minne handelt in
den twintigsten Brief.
Intusschen had Dr. Reypens de aandacht gevestigd op dit tractaat als op een parel onzer mystiek. Nop
een ander handschrift had hij er van kunnen ontdekken.
te Weenen. En hij stelde zich voor het uit te geven
met andere oude mystieke teksten in onze serie : Leu-^
,

-

-

r ense studieén en tekstuitgaven.

Bij de voorbereiding van den commentaar op den
Zoen Brief had ik de verhandeling nog eens willen onderzoeken. Dit had me tot de volgende conclusies gebracht, die ik hier meedeel, omdat ze onafhankelijk van
de nu verkregen kennis over den oorsprong van het
tractaat afgeleid, des te veiliger zekerheid verschaffen
voor de gevolgtrekkingen die we er verder uit willen
ontwikkelen.
Het stuk kwam me voor, wel niet te zijn van Hadewijch, maar toch zeer verwant met haar. De op.-

vatting der Minne, de geest, de toon, de geheele taal`
was bepaald Hadewijchiaansch. Echter deden sommige
trekken reeds als eenigszins burgerlijk aan. Zeker was.

— 3 9 -het onder invloed van de Hadewijchiaansche mystiek
ontstaan ; uit haar school, door een van haar volgeling
gen, minder geniaal, minder kunstenaar of kunstenares
dan de leidster ; maar toch waardig om naast haar, niet
ver onder haar, plaats te nemen onder de machtige
vormers van onze zoo heerlijke Nederlandsche mystiek.
Ook hier nog geen spoor van Duitschen invloed : alles
beweegt er zich in de atmosfeer van Hadewijch
In de atmosfeer van de dertiende eeuw, zooals ik die
vroeger al eens heb geschetst (11) en zooals die ons
tegemoet waait, waar we de levens onzer Gelukzaligen
uit die tijden lezen. Zoo achtte ik het zoo goed als
zeker, dat het werkje voor de veertiende eeuw, in de
latere helft der dertiende, moest zijn geschreven.
Toen ik juist zoo ver gekomen was, bracht me P.
Reypens de voor mij, en, meen ik, voor alle beoefen
naars der Middeleeuwsche Letterkunde, blijde tijding,
dat hij een groote schrijfster meer in de dertiende eeuw
had ontdekt ; dat hij had kunnen identificeeren wie de
verhandeling over Seven manieren van Minnen had
gedicht : niemand anders dan de gelukzalige Beatrijs
van Nazareth. Het was al vroeger geweten, dat deze
Beatrijs misschien wel in 't Dietsch had geschreven.
(12) In 1908, in mijn opstel : Was Hadewijch de
'ketterin Bloemardinne ? (13) had ik er ook op gewezen, dat haar biograaf, Willem Van Affligem in de
..inleiding van haar leven, beweerde niets anders te
hebben gedaan dan de losse aanteekeningen hem op
tedula's door de gelukzalige in 't Dietsch aangeboden,
in 't Latijn te vertalen of liever te kleuren, coloravi.
Maar het was uit dit Latijnsche leven moeielijk op te
maken van welken aard die mededeelingen door Beatrijs mochten geweest zijn. Want alles werd door den
biograaf voorgesteld als levenservaring; dat daarin
Dietsche verhandelingen verborgen lagen, kon moei
'lijk vermoed worden. Doch nu blijkt dat daarin wel
ten minste één uitvoerige verhandeling van Beatrijs,
misschien nog meer, is verwerkt.
Van hoe groot belang deze ontdekking wel mag heeten zal ieder kenner onzer letterkunde en onzer mystiek
-

-

(11) Dietsche Warande en Belfort, 1921.

(12) Nadat pr. BETS de prologus van WILLEM van AFFLIGEM (z. hierboven) had bekend gemaakt.
'f13) Dietsche Warande en Belfort, 1908, z. uitg. van Visioenen
van HAD., II, Inleiding, blz. 51 vlg.
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al dadelijk inzien. Wij staan hier voor een authentiscli
..gedateerd stuk mystiek proza, van een overigens in al
haar levensbijzonderheden bekende schrijfster : en dit
stuk is uit de eerste helft nog der dertiende eeuw, en.
dit stuk is Brabantsch.
Wat ik hier zou verlangen even aan te toonen is de
innige verwantschap van ons tractaat met de mystiek
van Hadewijch. De titel reeds : « Seuen manieren
si jn van Minnen die comen eten hoegsten ende keren
weder ten ouersten » veronderstelt denzelfden kringloop der Minne als die wij aantreffen in den 2oen Brief
van Had. : « Die natuere daer gherechte Minne vte
comt die heuet XII uren die . de Minne berueren vte
hare seluen ende bringhense weder in haer seluen »,
wat mede veronderstelt, dat de Minne, als in de ziel,
een mededeeling is van de Minne zelf, wat in dit tracr
Iaat eveneens wordt uitgedrukt en geheel het werk van
Had. doorloopt. De hooge opvatting van de Minne
in het leven, van hare edelheit, hare vrijheid, hare
waardigheid, enz... is als bij Had... De dienst der
Minne te vergeefs, uit loutere Liefde zonder te zien
naar het loon, vinden we hier terug. Het is geheel de
Minnemystiek van Had., die toch kenschetsend genoeg is voor haar en scherp onderscheiden zelfs van
Ruysbroeck, wiens mystiek, al heeft de Minne er nog
zoo een voorname plaats in, toch geen eigenlijke Minnemystiek meer is. Ik lees zulk een eenvoudige en ge-.
wone zin als deze : « Die Minne es alleen werkende
ende staende na die purheit ende na die hocheit ende
na die ouerste edelheit alsi selue es in hare seluen »:
wist ik niet van waar die zin kwam, ik' zou zeggen uit
Hadewijch. En zoo gaat het de geheele verhandeling
door.
Voortdurend treffen ons hier dezelfde uitdrukkingen
en dezelfde begrippen als die voor Had., ten minste
in hun eigenaardig, veelvoudig en nadrukkelijk gebruik,
zoo karakteristiek zijn, als, om slechts enkele voor del
hand liggende op te sommen : der Minnen ghenoech
te doene ; in alre eren ende in allen dienste ende ira
alre ghehorsamheit der Minnen ; sonder sparen ende
sonder mate (zeer dikwijls aldus samen) ; in nuer
ieghenwordicheit ; 'met allen dienste van trouwen; so
ghereet in - dienste, so sachte in onghemake, so blide in
vernoy.e ; met Minnen te dienen der Minnen, enz. de.
gansch gewone ascetische taal vat Had., zoo wat
,

,

6i
:overal verspreid, zoodat men bijna geen regel kan lezen
.:zonder bepaald aan Had. herinnerd te worden. Als bij
_Had. treedt de groote waardigheid der Minne en der
ziel in 't volle licht, waardoor het ook meermaals heet:
,

:na hare waerdicheit, na die waerdicheit der Minnen.

-Geheel de mystieke woordenschat wordt ook hier aan-gewend : gheduren ; gheduricheit ; ghebruken ; ghebru'kelecheit ; verrveent ; ;'rvonderleke vertveentheit ; edele
vriheit ; naerre kinnessen te Heme ; starkeleke bed wonr
leke behelst ; ghenuechte ; onghenugen ; af►hen ; liefleke
gront
der ,linnen ; hoecheit der Minnen.
gront
-

j\laarmate de Minne zich ontwikkelt heet het ook:
.,levende sterven ende stervende leven ; of wordt het
leven in de Minne een hel, een hellechtech leven. In
de vereeniging is het eveneens : Minne worden ; geenicht ; enicheit der Minnen. 'We treffen hier zelfs aan:
.. so wert Minne so onghemate ende so overbrekende
juist als bij Had.: Mer eer Minne dus overbrake
wert (Br. VI, 361) waar Mnl. Wb. alleen dit voorbeeld uit Had. aanhaalt, en ook voor overbrekende

slechts één plaats citeert, waar het woord dan nog een
andere beteekenis heeft dan hier. Zelfs het soms bij
Had. wat duistere begrip ontrouwe heeft ook Beatrijs
in trouwen ende ontrouwen.
Natuurlijk keeren hier ook de gewone beelden der
-Minnebeoefening terug : ghequetst, wonden, verswol~
ghen in M., versonken 'in M., eten, teren, voeden, ghenade en onghenade van M. ; raste en arbeit, ghestillen
ghesaten ; bant van M. ; bevaen, bedwonghen, verwonnen, enz. 'om de eerste de beste plaats aan te
halen ter overtuiging : « Metten bande der Minnen es
. si sere bedwonghen, ende metter onmaten der Minnen es si al verwonnen, so dat si ne can !ghehouden
mate no redene, noch geu f enen redene `met sinnen, noch
sparen met maten, noch gheduren na vroetheit. So hare
meer wert ghegeuen van bouen so si meer es eischande,
ende so hare meer wert uertoent, so si meer uerhangen
werf in begherten naerre te comene den lichte der
waerheit ende der purheit, ende der edellheit, ende der
ghebrukelecheit der Minnen. Ende altoes wert si meer
ende meer getenet ende ghetrec ende niet genuget no
gesadet. Dat selue dat haré meest tent ende quetst dat
selue est dat har meest ganst ende sacht, ende dat hare
sleet die wonde dat genet hare allene ghesonde ». (5de

:Manier) Alles zoo

echt Hadewi jchiaansch.

Dat Rede in deze mystiek hare voorname rol heeft
zal reeds uit het voorgaande zijn gebleken : en inderdaad : zij heeft er dezelfde hooge taak te vervullen als
bij Had., tot de Minne heerscht in de ziel en deze
boven sinne en boven redene getrokken en verheven_
wordt. Ook hooge Trouw is de gestadige gezellin
der Minne, als in al deze overigens nog zeer ridderlijke
opvatting van den Minnedienst te verwachten was.
Minne is hier eveneens dezelfde geweldige, onweer
staanbare macht. Beatrijs als Hadewijchgebruiktgaarne woorden van kracht ; starke Minne, ghewel,

digjhe Minne, starcheit, gheweldicheit. verwoedelike,

enz... Hier een enkel voorbeeld weer geheel in Had.'s
manier : Nochtan heft ( Minne) hare gheweldicheit der,

zielen verborghen, tote dies male datsi in meerre hoecheit es geclommen ende datsi altemale hars selfss geweldich es worden, ende dattie Minne geweldeleker regneert
binnen hare. Dan maectse Minne so coene ende so
vri datsi en ontsiet noch menschen noch viant, noch
ingel noch heitegen, noch Gode selue, enz... (6e ma-

,

,

nier.)
Zelfs de orewoet van Minnen heeft Beatrijs ge-

kend en beschreven als Hadewijch : « ... alse har
seluen so starkeleke ende so verwoedelike bernt int
herte, dat hare dunct dat haer herte menichf oudeleke
vert seere gewont ende dat die wonden dagelix veruerschet werden ende verseert in smerteliker weeliche*
den ende in, nuer ieghenwordicheiden ; ende so dunct
hare dat haer adren ontpluken, ende hare bloet ver
walt, ende hare march verswijnt ende hare been ver crancken, ende borst verbernt, ende hare kele verdro..
,qet, so dat hare anscijn ende al har lede gevuelen der.
hitten van binnen ende des orwoeds van Minnen.
Si gevuelt oec die veile dat een gescutte Beet dicwile
dor hare herte toter kele ende vort toten hersenen, alse

,

,

of si hars sins gemissen sonde... Ende also gelijc alse. i.
verslendende vier dat al in heme trect ende verteert datuerwerdegen mach, alsoe ghevuelt si dattie Minne verwoedeleke binnen hare es werkende sonder sparen ende
sonder mate, ende al in hare treckende ende terende ».
(5e manier.)
Dat zal wel voldoende zijn om de volledige verwantschap van beide mystieken boven twijfel te zetten.
Naast Tederen zin bijna van onze verhandeling zou men
een soortgelijke plaats uit Hadewijch kunnen aanhalen.,.
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Is er dan geen verschil ? In de opvatting van de
Minne, van den Minnedienst, ja van het mystieke
leven, geen. Maar wel in de persoonlijkheid.
Hadewijch is voornamer, is adellijker. Het ridderlijke van den Minnedienst is er wel bij Beatrijs,
,en nog zeer zuiver en zeer hoog. Maar het doet niet
Zoo geweldig aan ; 't is zoo geen volle levenswezen als
bij gene : zij leeft er in, niet er van. Sommige vergen
lijkingen bij Beatrijs dragen al een eenigszins burr
gerlijken toon ; als die van de Minne als huisvrouw
die haar huis wel bestiert en er heerscht naar haar wil.
En geheel de taal en de voorstelling treft als minder
'hoofsch, minder waardig, minder adellijk. In de be
schrijving van de orewoet b.v., hoe zeer die met Har
dewijch overeen stemme, komen toch bijzonderheden voor die deze niet zou gezegd hebben. Dit verschil
In den toon heeft echter niets bevreemdends, als men
weet dat Beatrijs de dochter was van een eenvou~
digen, hoewel zeer rijken, burger van Thienen.
Hadewijch is ook dichterlijker. De verhandeling
van Beatrijs laat zich veel gemakkelijker lezen en
^begrijpen. Hoewel leven~ en ervaringsmystiek, is de uiteenzetting in 't algemeen klaarder en zelfs didactischer.
Hadewijch ziet meer in beelden. Ook haar proza
is poëzie ; wat er wel toe bijdraagt om hare beschou~
wingen . waziger, vager, onbepaalder te maken. Voeg
daarbij, dat zij hare bespiegelingen liefst houdt in een
sfeer van metaphysica, meermaals symbolisch opgevat,
en met poëzie doorvoeld. Hadewijch is ongetwijfeld
de grootere kunstenares van beiden, wat niet wegneemt dat ook Beatrijs op dien naam met alle recht
mag aanspraak maken. Zij heeft eenige treffende, echt
dichterlijke beelden, die Had. misschien zou hebben
ter zijde geschoven, maar die we niet betreuren moe-ten.
Dat sterker kunstgevoel bij Had. blijkt ook uit den
stijl. Beatrijs schrijft goed, zeer goed zelfs ; maar
wat vlak, zonder veel verhevenheid, zonder bezorgd
heid om smaakvollen zinbouw of om allerlei subtiele
stijlfiguren. Zij houdt van lange opsommingen, die
wat los staan op hun ende's; en niet uitmunten door
gedrongenheid. Hadewijch heeft in al haar overvloed, toch steeds een merkwaardige klassieke volheid
en gedragenheid. Bij Beatrijs is de kunst nog natuur;
'bij Hadewijch is de kunst zuivere natuur geworden.
-
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Hoe groots overeenkomst beiden ook vertoonen in
de taal, toch is Had. hier weer de rijkere. Zij heeftschooner, "voller, dichterlijker woorden. Zij weet die teschikken met bewuster kunstvaardigheid. Zij houdt van
volle geluiden en bewogen muziek .Van al dergelijke
poging naar 't zekere gevoelsrythme, naar 't orgelende
geluid is er bij Beatrijs, al is haar proza hoegenaamd
geen stamelen, al staat het zelfs bij dat van Ruysbroeck niet ten achter, nog weinig waar te nemen.
Wij bedoelen hier alleen het verschil in de kunst.
Zooals P. Reypens het hierboven reeds zegde, dezeontdekking komt op aangename wijze nog bevestigen
.

wat wij over den leeftijd van Hadewijch totnogtoe hebben voorgedragen. Al wat we over haar hadden mogen
ontdekken had ons bepaald tot de dertiende eeuw, en
nog wel tot de eerste helft of tot het midden er vang
teruggevoerd. En daar komt nu Beatrijs van Nazareth onze bewijsvoering afsluiten ; beiden behooren
klaarblijkelijk tot denzelfden tijd, leven in dezelfdeMinneatmosfeer. De geestelijke atmosfeer waartoe wij
Hadewijch hadden teruggebracht, wordt door dit
concrete voorbeeld van Beatrijs bepaald als de hare

erkend. Tevens valt het bezwaar dat sommigen, onder'
invloed van staande theorieën over de ontwikkeling on
zer literatuur of onzer mystiek, tegen onze conclusies
wat sceptisch mocht stemmen, dat althans voor hen als
een moeilijkheid werd gevoeld om ze veilig aan te ne
men : Beatrijs openbaart ons met alle zekerheid het
bestaan van een bloeiende mystieke kunst in proza zooj

ver terug als de eerste helft van de dertiende eeuw.
Het wordt nu ook zoo goed als zeker dat waar Had.
in de Visioenen gewaagt van een vrouw Nazaret (lijst
der volm. r. 174) onze Beatrijs van Nazareth is be~
doeld. En waar onder de volmaakten een Beatrijs
voorkomt, zal ook wel dezelfde zijn genoemd. Hade—
wijch en Beatrijs schijnen derhalve tot een zelfden
kring van godgewijden te hebben behoord. Des t:ebelangrijker is dit, daar in het leven van Beatrijs een

,

-

,

harer vriendinnen met naam genoemd wordt. Ida
van Nijvel, wat ons met den kring der mystieke vrou^
wen vara Nijvel, waar we reden hadden om Hade

wijch te zoeken, verbindt. Er is daar nog wel meer-

,
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te vinden, misschien zullen we later gelegenheid hebben om er op terug te komen. (14)
Wie nu van beiden de oudere is geweest zou ik
voorloopig niet kunnen beslissen. Ik meen Hadewijch.
Hadewijch is geen volgeling ; zij is een leidster. Zij is
een krachtige, bewuste, zelfstandige persoonlijkheid.
Hare mystiek is, zuiverder dan die van Beatrijs, adellijke mystiek. Dit verschil zou wel kunnen verklaard
worden uit beider afkomst. Maar Hadewijch gaat toch
voller op in het ridderwezen ; en doorleeft het in al
zijn ongereptheid en in zijn zuiverste pracht. Dat de
mystiek van Beatrijs klaarder, didactischer is, dunkt
me ook eenige ontwikkeling te veronderstellen : de
leer, de begrippen nemen bepaalder vormen , aan. De
grootere vaagheid, de poëtische voorstelling wijzen,
m.i. naar een hoogeren ouderdom. Daarbij komt dat bij
Had. nog geen eigenlijke verhandelingen dan slechts
enkele en nog zeer beknopte in vergelijking met de
verhandeling van Beatrijs, worden aangetroffen. De
taal in 't bijzonder wordt in de Seven manieren be
paald als jonger gevoeld. Toen ik nog niet vermoedde,
dat Beatrijs de schrijfster er van kon zijn, had ik,
vooral om de taal. gemeend het tractaat te moeten
plaatsen in de tweede helft der dertiende eeuw. Maar
we kennen de taal onvoldoende, om op een halve eeuw
na te kunnen zeggen wat ouder, wat jonger is. Het
treft b.v. dat waar Had. steeds heeft : setke veile, Bea.trijs alleen gebruikt selcstont. En zij heeft al onder-tusschen : nu en dan; wat, meen ik, niet voor de veertiende eeuw opgeteekend is. Doch hierbij dient de
belangrijke bemerking gemaakt, dat ons tractaat onder
de hand ' der kopiisten wel wat schijnt geleden te heb,

(14) WILLEM van AFFLIGEM spreekt nog van een andere
intieme vriendin van BEATR1JS, wier naam hij echter verzwijgt. Deze moet omstreeks denzelfden tijd ais IDA van
Nijve!, misschien nog vroeger, gestorven zijn. Indien deze
vriendin onze HAD. ware, dan zou daarvoor in aanmerking
komen een HADEWIJCH die te Nijvel. bij de kerk van
het H. Graf in een klein gezelschap van zeven begijnen verbleef en die IDA van Nijvel in het Minneleven had opge^leid. Deze stierf omstreeks 1220. Aan den anderen kant
schijnt BEATRIJS bevriend te zijn geweest met een
HELWIGIS van Diest. Haar vader, Bartholomeus DE
VLEESCHOUWER. was een innige vriend van den geiuk.zaligen AMICUS of ARNIKIUS, uit het huis van Diest.
En deze ARNIKIUS had een jongere zuster, HE,WIGIS..
Wij zullen later al deze gegevens moeten wikken en wegen..
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ben. Uit de drie tot nog toe bekende handschriften
blijkt dat er nog al wat verschillende lezingen bestaan.
Tot in Duitschland toe werd het afgeschreven. Het is
niet onmogelijk dat het tractaat is gemoderniseerd ge-worden ; wat ook met fragmenten van het werk van
Hadewijch is gebeurd. Verhandelingen, die vooral voor
practisch gebruik werden afgeschreven, waarin men
niet zoo zeer het oorspronkelijke werk van een bekend
schrijver wilde eerbiedigen, waren aan zulke wijzigingen blootgesteld. Zoo heeft voor ondertusschen een
jonger hs. misschien een oudere lezing bewaard : on~
dertiden en het kan heel goed zijn dat, zoo we het
tractaat in zijn eersten vorm konden herstellen de
overeenkomst in de taal met Had. nog treffender zou
zijn. (15) Zooals de taal van Beatrijs nu is, komt het
mij voor dat ze al dichter dan die van Hadewijch staat
bij die van Ruysbroeck. Wat overeenstemt met wat ik
meen te moeten zeggen over Hadewijch dat ze nog
vóór Beatrijs, omstreeks 1180-85 geboren is.
Meer dan enkele eerste indrukken en beschouwingen
heb ik hier niet willen geven. Laat me even nog wijzen
op het belang van Beatrijs en Hadewijch voor de ontwikkeling onzer letterkunde en onzer mystiek. Wij zien
hierin ook een bevestiging voor onze opvatting van de
literatuur in de Middeleeuwen : dat het bloeitijdperk
onzer kunst gelegen is, niet na Maarlant en in de
veertiende eeuw ; maar vóór hem en in de twaalfde en
dertiende. Met van Maarlant heeft onze literatuur an~
dere wegen ingeslagen, en, ondanks alle verdiensten
van den man, geen betere.
Het bestaan van zulk een hooge kunst in Brabant
als ons geopenbaard wordt in het werk van Beatrijs
en van Hadewijch, moet ook de theorie geweldig
aan 't wankelen brengen, die in Limburg het geboorte-land onzer kunst wil beschouwen. Zelfs de Limburg
sche Sermoonen die men ter verdediging dier theorie
soms aanvoert, al zijn ze uit het begin der veertiende
eeuw, bevatten, buiten de vertalingen uit het Duitsch,
louter Brabantsche stukken. In Limburg zelf dus heeft
de verzamelaar dier preeken nog niet veel kunnen aan-tref fen. Dat Veldeke ons is bewaard gebleven heeft
;

-

(15) Zoo zou b.v. BEATRIJS heel goed ook overbrake hebben
kunnen schrijven, wat dus gemoderniseerd is geworden tot
overbrekende. En des meer.

367 -

hij vooral aan de Duitsche vertalingen te danken. Wie
weet hoeveel er van onze oudere literatuur in Brabant
is verloren gegaan ? Want een kunst als die we daar
in 't begin der dertiende eeuw aantreffen is niet in
enkele jaren ontstaan.
En wat de wording onzer mystiek betreft : die bloeide reeds ten onzent in de volkstaal zoo vroeg als 1200.
Met nog stelliger zekerheid dan vroeger meenen wij,
dat niet wij van Duitschland, maar Duitschland van
ons heeft overgenomen. Welk ook de invloed van
Eckhart moge geweest zijn op de latere Nederlandsche
mystiek, de eerste oorsprong was zuiver Dietsch ; en
Eckha L heeft misschien meer aan ons te danken dan
wij aan hem. Op het grensgebied van de toenmalige
bisdDmmen van Kamerrijk en Luik is onze eerste kunst
en onze eerste mystiek opgebloeid.
Er heerschte, te midden van de extatische vrouwenbeweging in de eerste helft der dertiende eeuw in Brar
bant voornamelijk, een opgewekt godsdienstig leven.
Zulk een leven moest opbloeien in kunst. We beginnen
nu al met grooter zekerheid te voelen dat dit inderdaad
het geval is geweest. Vele dier vrouwen, omdat ze in
kloosters leefden, hebben het geluk gehad onder
kloosterlingen, hare leiders, een biograaf te vinden.
Hoe velen die onbekend zijn gebleven als Hadewijch,
omdat zij niet tot de abdijen behoorden. Maar in die
biographieën die we bezitten zal nog wel meer voor
de geschiedenis ook van onze letterkunde kunnen
opgedolven worden.
Wij zien uit het voorbeeld van Willem, hoe deze
biograppen soms zijn te werk gegaan: zooals hij zich
bediend heeft van de geschriften van Beatrijs om
haar inwendig leven te schetsen, zoo hebben dit ook
anderen kunnen doen. En meer dan een bijzonderheid
wijst er op dat dit inderdaad is gebeurd. Zoo in de
levens o.a. van Ida van Nijvel en van Ida van Leeuw.
En nog wel elders hoogst waarschijnlijk.
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Vlaamsche Innigheid
door M. E. BELPAIRE.
Het kenteeken van de Vlaamsche kunst is, in de eerste
plaats, de innigheid ; deze innigheid zoo nauw verwant
met de mystiek. Leest men een hoofdstuk uit Thomas
a Kempis, hoort men het zacht gelispel van een Ge -^
zellc--vers, ziet men de kleuren wemelen van een Memr
ling, een Joe English, onmiddellijk wordt men overwel~
digd door die inr.+igqheid die eene uiting is van eenvoud
en naieveteit.

't Is ter gelegenheid van de Tentoonstelling van Flor.
Van Reeth te Antwerpen dat me dat op eens zoo klaar
voor den geest komt. Want in die waterverfkens, zoo
teer, zoo broos, komen, om zoo te zeggen, én Thomas
à Kempis én Gezelle aan het woord. Het bevleugelde
gebed van den middeneeuwschen 'monnik hangt in de
lucht dier kamerkens en gangen; de poëzie van den
Westvlaamschen zanger omzweeft heel dat geweefsel
van ingetogenheid, gesponnen in het Liersch begijnhof.
Eene blijde verrassing, eene openbaring van schoonheid komen ons die tafereelen geven, plots verkondend
dat onze Vlaamsche innigheid nog voortleeft, onge~
schonden, trots auto~gerij, koortsig heen en weer drij
ven, doodend na-oorlogsch leven.
Gode zij dank ! is men geneigd inwendig uit te roepen
als men die begijntjes ziet knielen bij 't angelus-getamp,
in den schijn der godslamp of onder de stille lucht van
een prieel Gode zij dank! ons innerlijk leven is niet
aangetast: het uit zich nog in werken van schoonheid,
dus van ontsterfelijkheid.
Want een kostbare schat is deze innigheid, en wel
het kenteeken van de Vlaamsche kunst, van het Vlaam..
sche volk. Ieder volk heeft van den Schepper een eigen
ziel ontvangen, die in het koor van 't heelal haar af-zonderlijke partij zingt. De mensch wil altijd snoeien,
verminderen, niveleeren. Maar God is de hooge artist,
die aan zijn werk niet laat tornen, die steeds opbouwt
waar het schepsel vernielt, die kwistig de duizendti
schakeeringen zijner schoonheid verspreidt.
-
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Zoo heeft ons volk voor kenmerk gekregen : de innigheid. Ons menschen zijn zwijgzaam, ingetrokken luidruchtig slechts bij zeldzame gelegenheid, en dan
buitensporig uit reactie. Maar dien in hun gemoed
schuilt eenvoud, en in naïeve kunst wordt dat dikwijls
uitgesproken.
Nergens beter dan in schilderkunst. Vergelijkt men
bij voorbeeld den heerlijken bloei van een Fra Angelico
met onze Vlaamsche primitieven, dan ondervindt men
dat de Italiaan uitmunt door intenser expressie, opgetogenheid van gevoel, schoonheid van vorm, maar dat
een Van Eyck, een Memling het wint in diepte van
innigheid.
Hetzelfde met de muziek. Een Vittoria kleurt Zijne
aangrijpende mottetten met Spaanschen gloed, een Palestina laat de sierlijke lijnen van zijne polyphonie ten
hooge stijgen als de slanke zuilen onzer kathedralen,
maar de Vlaamsche meesters van den zelfden tijd bidden en smeeken uit nederiger hart.
Het meesterwerk dezer innige vroomheid is wel zeker
de Imitatio, en de eeuwige roem onzer streek blijft het
dat dit gulden boekske door een Nederlander werd geschreven. Eene heilige Theresia, eene Catharina van
Senen hebben hartstochtelijker tonen, maar zoo lang
een menschelijk hart klopt en ducht, zal uit die heilige
bladzijden, naar lafenis en licht gezocht worden. Of
had Memling niet dien vromen schrijver in 't oog, wan-

neer hij zijn wit paterken, met kalm gelaat, schilderde,
in 't Antwerpsch museum ? Innerlijkheid - eenvoudigheld,
Men had kunnen vreezen dat dit eigenschap van 't
Vlaamsche volk te loor zou gaan met de verre tijden
van eenvoudige zeden, dat de koorts van negentien- en
twintigeeuwsch machinisme er den doodsknak zou aan
geven. Maar neen, een Gezelle is even innig, even mystiek, even zwijgzaam ingetrokken, even zoetjubelend
als hij in zang losberst, als de voorouders die onze
kathedralen versierden of paneelen onder kleuren de
den leven. Dezelfde innigheid als die van een Thomas
â Kempis, spreekt uit zijn vers zoo Zoet als zang, tintelt in de duizend schakeeringen van zijn natuurbeschrij
ving,, vooist in het smeeken van zijn gebed. Voor eeuwig leeft de Vlaamsche ziel in zijn lied, en zij leeft er
met de ingetogenheid van lang verzwonden geslachten.
De Vlaamsche ziel is dus niet dood. Haar vroomhei&

370 haar innerlijkheid, haar wars-zijn van aanstellerij, haarzucht naar stilte en kalme degelijkheid, naar losse Vrijheid en natuurlijkheid is dezelfde als voor eeuwen. En
zoo zal het in de toekomst blijven, vermits ons volk nu
de toetsing heeft onderstaan van tijd en omstandighe
den, van een der wreedste omwentelingen die ooit de
wereld teisterden.
Die blijde boodschap brengen ons Van Reeth's tafe
reden, even jong en frisch lachend alsof er nooit oorlog
bestond.
Cuppen.s had gelijk waar hij beweerde dat de beproevingen door ons land heldhaftig gedragen het pand
waren van toekomstige glorie en kunstvruchtbaarheid.
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Kunstkroniek
Kunstschilder Flor VAN REETH.

Sedert de laatste « Tentoonstelling van Godsdienstige Kunst » te
,Antwerpen, waar de ontwerpen van zijn « Pinksterkerk > zulk een
ophef maakten, kan de naam van Flor Van Reeth geen onbekende
meer zijn voor wie belang stelt in de jongere kunststrevingen.
Maar dat deze knappe architect thans optreedt als schilder, en te
Antwerpen een expositie houdt als wij er maar zelden eene te zien
krijgen,, mag den buitenstaander allicht verwonderen; wien Van
Reeth van dichterbij kent, zal deze nieuwe uiting van zijn veelzijdig talent voorkomen als de noodzakelijke uitkomst van zijn
innigste betrachtingen.
Weinigen echter staan dicht genoeg bij hem om zich deze evolutie in zijn kunstexpressie te kunnen verklaren; het groot publiek
vraagt zich af hoe het mogelijk is van de meet af zulk een rijpheid
te bereiken in een voor-hem-nieuwen kunstvorm. Ook werd mij
gevraagd iets over hem te schrijven.
Hoe deze kunstenaar gegroeid evenals zooveel andere uit het
Ideaal-fnuikende en zielverlagende midden der Akademie, jarenlang
ingenomen door 't zakenmansleven van een bouwmeester, op zijn
veertig jaar zulk een rijp-bezonken en toch zoo ideaal-jong werk
kan leveren, — zullen allen diegenen -- begrijpen die weten wat 'n
louterende kracht, wat 'n verjongende vergeestelijking er van de
christelijk gedragen beproeving uitgaat.
Henry Bordeaux, meen ik, schreef weleer : « Nul ne peut se
croire homme tant qu'il n'a pas souffert ». Welnu, geleden heeft
Van Reeth, gestreden heeft hij om zijn idealen.
Van zijn 17 jaar wilde hij schilder worden. Maar dat mocht niet...
Hij moest iets zakelijker aanpakken en mocht wel architect worden. Hij werd het dan ook, afaute de mieux». Als dusdanig kon hij
maar niet berusten in het banale, in den alledaagschen mode-trant.
Ook was hij een der baanbrekers die aBouwgids > In 't leven
riepen. Als ontwerper van gezond-schilderachtig bouwwerk in eigen
Vlaamschen geest, als schepper van stemmige interieurs, als ontwerper van de Liersche tuinwijk eAustralia>, heeft hij prachtwerk geleverd. Maar steeds op zijn manier. Ook wisten slechts enkele fijnproevers zijn werk naar verdienste te schatten. Voor de massa
bleef hij een onbegrepen.
Wat al ontgoochelingen heeft hij opgeloopen, wat al kuiperijen
heeft hij ontmoet, wat al kleineering van wege niet-begrijpende
bourgeois en koude zakenmenschen.
En toch, ondanks strijd en beproeving, bleef hij zijn idealen hoogdragen. Wat meer is, die strijd heeft hem gestaald, zijn betrachting ►
gen langs om meer vergeestelijkt.

-

Hij die op 20 jaar een trouwe lezer van Thomas á Rempis was,.
hij die na dagen van drukkende bedrijvigheid en kommer verpoo_.
zing zocht in het lezen en smakken van Gezelle, vond bij 't aan.
voelen van de sociale en morale vermolmdheid van onzen tijd, eenecho aan zijn eigen zielservaringen in het striemend proza van.
Leon Bicy, in het raak-zeggende woord van Papini, in het lou.
teringsproces der zielen door Binson uitgebeeld. Gretig greep hit
naar het werk van dezen schrijver, die zoo zeer een zielsverwante
van hem was door de uitbundige macht zijner fantasie. Bij 't opwaartsstijgen der zielen door hem ontleed, voelde hij zijn geloof
sterker worden, zijn aspiraties hooger stijgen.
Naast Benson is Jörgensen zijn lievelingssd rijver, geen boek
schier van hem liet hij ongelezen. Want nogeens zocht hij in de
bekeeringsvcrhalken en hagiograf i3r . c ;che ;en van den Deenschen
bekeerling, een passend voedsel voor zijn .ideas1honerig gemoed:
en voor zijn zucht naar moreele schoonheid.
Met « Le Vleillard » van Baunard gaat hij op naar een steeds
hooger zieleleven en een diepere verinniging.
Maar we zouden zijn werk niet tenvolle begrijpen zoo wij niet
rekenschap hielden met den stillen invloed. die zijn door-christelijke
echtgenoote op hem heeft uitgeoefend.
Wat een steunende, aanmoedigende. bezadig, ja soms weleens inspireerende rol een. ,,,vrouw die begrijpt en meevoelt In 't
leven van een kunstenaar kan spelen, wordt treffend bewezen door
zijn Innige, kunstvoelende vrouw : eene van die vrouwfiguren aan
onze primitieve protrettisten ontleend, eene van die Martha's en.
Maria's teljaar, --- deals Ernest Van der Hallen. dien intiemen

ielsvriend van Van Reeth, ze zoo roerend in zijn « Stille Uren a
wist te schetsen. Een ware i mulier fortis » waarin Van Reeth zijn
schat gevonden heeft. Wie weet zou hij geworden zijn wat hij is.
zca hij niet in de pijnlijke momenten naast zich had gehad deze
sterke Vlaamsche vrouw. De Voorzienigheid heeft in haar een
passend werktuig uitgekozen.
Wat Van Reeth is, is hij rechtzinnig. En zoo zijn kunst nu
spreekt tot den beteren mensch, tot het boveninenschelijke dat in-.
ons door de genade is neergelegd, dan is het uit drang, uit ware
overtuiging, uit behoefte aan vergeestelijking en verinniging.
Ook mag het aanmoedigend heeten voor menig jong kunstenaar
dat nu juist bij een dieper inleven en warmer aanvoelen van ons
Geloof, de kunst van dezen rijk-begaafde tot zoon heerlijke ont^luiking is gekomen.
Dat zijn schilderwerk zoo diep is en zoo bezonken zal wel
niemand verwonderen die nagaat dat het de vrucht is van een
jarenlangen groei, de eerste geut van zijn innerlijken rijkdom door
zijn eigen aangeboren uitingsmiddel : de schilderkunst.
Met zijn eerste tentoonstelling a!s schilder, die een gebeurtenis
en en c peu:.baring mag hcctc n, ne Van R th ra A. De)annoy en Joe English een eereplaats in onder onze beste schilders,
en nog wel een heel persoonlijke plaats, om een heel eigen verdienste: het kristallizeeren in zijn schilderwerk van de vctrne stilte,
van den stemmilten vrede waarin de ziel zichzelve eerst terdege
aanvoelt en in zich de zucht ontdekt tot een h= o er o s A eve:
tot een aanschouwend gekeerd-zijn naar God, de Bron van &1e1
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Zijn werk is dat van een kunstenaar, een waar kunstenaar, van,
een die 't in 't bloed of, beter nog, in de ziel zit. Een die zijn
kunst weet te benuttigen, niet om het publiek op kille virtuositeit,
op zinneli;k-suggestieve voorstellingen of academisch maakwerk
te vergasten. Hier is een artist aan 't woord, die zonder pretentie.
in stillen ernst, maar met ongewone zekerheid van smaak in zijn
gansch-eigen werk weet te leggen het ontastbare, het subtiele dat
over de vergane en toch steeds innig-sprekende hoekjes, muurkees,
gangetjes en straatjes van 't Begijnhof zweeft.
Wat meer is : deze stoffelijke thema's zijn voor hem slechts
de gelegenheid, het uitdrukkingsmiddel om weer te geven den kalmen
vrede en de God-doordrenkte stilte, die aanstekelijke rust waaraan
hij zelf zijn ziel, tusschen de blanke muren van 't Liersch Begijnhof
is gaan laven .En deze atmosfeer -- niet de materieele atmosferis•tische lichttrilling der Luministen, maar de onstoffelijke stemming-wekkende, ziel-doortrilde atmosfeer -- heeft hij ons suggestief en
toch zoo concreet weten voor te stellen dat zijn werk niet alleen
tot een welsprekend kunstgewrocht is gegroeid, maar geworden is
een intuitieve apostel-daad, een wenk tot geestelijke verinniging.
3 Zonder U af in cie eenzaamheid, en ik zal tot Uw ziel spreken », laat de schrijver der Imitatio God tot den christen :eggen.
Welnu, wie het werk van Van Reeth te zien krijgt kan die verin-nigingsstemming niet ontgaan; hij voelt zich beter worden, omdat hij
zich ont. )cwl-Ist to ie0"keerlieid voelt aangezet. En zóó beschouwd'
is zijn werk een weldaad, iets dat een mensch, den mordernen,steeds
beroerden en veruiterlijkten mensch beter maakt, dieper in zich
laat tasten en tevens op doet zien naar de hoogere idealen welke
hem --- althans in de beste momenten van zijn zieleleven -- voor
oogen zweven.
-

,

En waarom grijpt dit werk zoo sterk. aan? Wellicht omdat het
beantwoordt aars een behoefte van onzen tijd, omdat het zoo recht-

zinnig is.

De moderne mensch is r„oo oppervlakkig,zoo jachtig voortgezweept door den roes van 't ietwat geamerikanizeerde leven, zog
versnipperd door de honderden zaken die zijn aandacht lokken, zijn
oog zoo aanhoudend getrokken naar al 't zinnenstreelende dat hem
omrinc t, -- dat het hem waarlijk deugd doet zich een wijle vei
al dien roesemoes te kunnen afzonderen en eens even wat dieper
peilen dan 't dagelijksche leven het hem toelaat.
0c4: r:.4, het een «:; teeken des tijds » heeten dat zulk een welk
bei repen en eenoen wordt ; dat honderden die zijn werk kennen
er tot drie, vier, ja tien - keeren komen voor mijmeren, en steeds
aan bij verder indieping den zielerijkdom welke er uitspreekt leerdert ruimer beseffen en neni tr z. Dat verman alleen diep-mensche
lijk, ware kunst, cen kunet k! seiek--aae r-den-gccst, welke o k haar vorm moge wezen.
Het is een teeken des tijds, zeg ik, want voor tien, zouden er
slechts enkele uitc elezenen te vinden zijn geweest, vooral ander de
beroepsartisten, om zich in Zulk werk in te denken. De waardeering ,
welke het thans te beurt valt bewijst dat er behoefte is aan iets
innerlijker, aan iets dieper, aan iets immaterieeler, aan iets godedienstiger, aan iets -- laat mij het woord In onechten zin gebruiken
aan iets mystieker! En dat mag een verheugend verschijnsel heeten.

Maar indien dit werk zoo sterk aangrijpt is het omdat het zoo
oprecht, zoo diep-rechtzinnig is. -

374 Geen zweem van aanstellerij, geen schreeuwerig dweepen noch
declamatorische gevoelerigheid, geen conventioneel bondieuserie-gedoe noch storend realisme, geen ziekelijk--fantastisch folklorisme
noch koud-celebrale kunst. Neen, 't is het doorvoelde werk van
:iemand -die weet dat waar kunstwerk, waar religieus kunstwerk
vooral, slechts de uitspraak zijn kan van de diepste zieltrillingen,
- al beeldt hij deze dan ook niet uit door mièvre-aandoende heiligenfiguren met terzij geneigd hoofdgebaar en zoeterige, half-geloken
- 00gen.
z Si vous voulez faire un oeuvre chrétienne, soyez chrétien et
cherchez pas à « faire chrétien », schreef J. Maritain. Zoo is 't
-cherchez pas á «faire chrétien», schreef J. Maritain. (1) Zoo is 't
ook dat Van 'Reeth het verstaat.
't Is nog het bescheiden werk van iemand die talent bezit, die
een rijk kunstenaarstemperament in pacht kreeg en die bewust is
van zijn plicht dit uit te werken tot lof van Wie 't hem schonk;
de gemoedsuiting van een artiest die overtuigd is dat diepgaande
godsdienstige kunst niet het werk van den mensch is -- hij is
immers alleen het *begunstigde werktuig -- maar het werk van
God die hem de -gratie leent medeschepper. van schoonheid te wezen.
Dan alleen, wanneer de ziel bidt, kan de hand immaterieele
schoonheid scheppen, een schoonheid die meer is dan kleurenweelde
-en lijnenvirtuositéit — al ontbreken deze allerminst in zijn werk —
=en dan ook dieper inslaat dan tot de zinnen en de onderste lagen
onzer menschenzie`l.
,,

ç

,

Onder welke moderne kunststrekking mag Van Reeth gerangschikt?
Wellicht onder geen enkele, al is zijn inspiratie op en top modern : hij is zichzelf en geen andere. Hij laat zich bij geen formules
vastleggen en daarom juist is zijn werk zoo spontaan, en zoo los.
« Geestelijk Impressionisme »... hoorde ik er eene wagen...
Neen, veeleer « Expressionisme », volgens mij, althans expressionisme-naar-den-geest : zoo men daardoor niet noodzakelijk verstaat een verminken van den vorm ter wille van een sterk-uitgesproken idee; maar wel een 'kunst waar het inspireerend gevoel en de
stemming zoo overheerschend zijn dat ze den vorm beheerschen en
dezen slechts benuttigen om zich met des te meer klem uit te
spreken.
Wordt het expressionisme zoo omschreven en begrepen dan is
Van Reeth een volbloed expressionist : want sterker dan bij wie
ook domineert het gevoel in zijn werk; niet het brutaal-overweldigend gevoel dat den vorm stukslaat en misprijst, maar het Innig
rustig gevoel dat den vorm zoo zeer weet te beheerschen, dat deze
als een concrete uiting wordt van de inypireerende emotie. Maar
de keurigheid van lijn en vorm ter wille van 't overkrijschende idee
prijsgeven, dat doet Van Reeth allerminst, en hiermee heeft hij
een bewijs geleverd dat gezond expressionisme geen noodzakelijk
misprijzen of ontsieren van den vorm met zich draagt.
Wel integendeel : het gevoél, hoe sober en discreet ook, ligt
er zoo diep in en straalt er zoo sterk uit dat de vorm er als het
ware een geestelijke voornaamheid door verkrijgt. A's het verwelkt gelaat van een gekapmantéld oud vrouwtje, dat onder de
ingetogen vurigheid van 't gebed omstraald wordt met een on-

(1) J. Maritain : «Art et .Scolastique>, p. 94. Paris, 1920.
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stoffelijke schoonheid die alle rimpels en beenderige stramheid doet ^vergeten om alleen de ziel te laten raden achter die overfloersde
oogen en was-gele lippen, --- aldus worden ook bij Van Reeth
de vergane hoekjes en gangen van klooster of begijnhofpand zoo
geestelijk overstraald, zoo innerlijk belicht dat er als een immaterieele schoonheid van uitgaat.
Wat Van Reeth schildert is niet zoozeer de plastisch-geziene,
pittoresk-aangevoelde werkelijkheid ; neen, 't is een weergave in
kleur en beeld van den Innerlijken drang die hij op een gegeven
oogenblik in de ziele draagt en met vaardige hand weet te con~
cretiseeren. Wilt ge er U van overtuigen? Ga even naar Lier 't
Begijnhof bezoeken; ge zult er vast genieten van den vrede en
de stille atmosfeer, maar wat Van Reeth In zijn aquarellen weet
te leggen zult gij er met het nuchter oog niet te zien krijgen. Het
bewijs van wat ik hier — in schijn wat stout weg -- bevestig,
haal ik "uit zijn werk zelf : eenzelfde hoekje, eenzelfde poortje, een
zelfde gangetje, een zelfde celleke, groeien er respectievelijk —
naar gelang de ziel van den artiest ze aanvoelt — tot een symfonie
van kleur en licht yen lijn, nu eens in een somber adagio, dan eens
in een hel allegro, dan weer in een zacht-wellend andante. Bezie
even hetzelfde celletje in de meest uiteenloopende stemmingen en
belichtingen, het zelfde poortje in allerhande tonaliteiten, denzelfden
kloostergang in de meest verschillende kleurtonen. Het voorwerp
dat hij schildert is voor hem een gelegenheid, een aanleiding ; het
gevoel, de innerlijke drang is hoofdzaak, waar alles naar belicht
en bezien wordt en vervormd. Hij laat zich niet gebonden houden
door den vorm, maar alleen zich er door inspireeren : de vorm is
dienaar van 't gevoel; 't gevoel beheerscht den vorm.
En toch is er niets in den vorm dat stuitend heeten mag. Daarvoor heeft Van Reeth te zeer het besef van kleurenharmonie en.
lijnenplastiek. Waarom zou de vorm moeten teelijk worden en

verminkt om zieleschoonheid uit te drukken? Maar hij weet zijvr .
vorm zoodanig te doordrenken met den geest, dat deze zelf als-hetware vergeestelijkt wordt. Zijn aquarellen, -- of hoe moet ik zijn
procédé noemen, -- bezitten de vergane wazigheid, van oude gobe
lijnen, waarin de kleurendoezeling vergroeid is tot een weidsche
harmonie.
Warm is de kleur in e Stilte » en e Schemeruur », innig ina Kalkweelde », a Zaterdag »,« Vrede » en c Bij Moeder Overste »; maar koud ook waar kilte bij de sombere of prangende emotie past
als in a Spooklicht », a Requiem » en vooral in a Drukkende
Armoede ». In dit laatste toont zich de schilder een sociaal-voelende
mensch wien 't leed van de minderen tot diepe ontroering brengt
en tot schrijnende uitdruking noopt. Ware gemeenschapskunst.
Met zijn bouwmeesters-oog weet hij de taal van het architectior
nische en het structurale op ongewone wijze te vertolken, terwijl
zijn zin voor orde en evenwicht hem de geometrische schoonheid
laat indienen, gelijk geen kubist het met zijn koude formule-kunst
vermogen zou.

-

Zijn < Kloostergangmet spel en tegenspel van licht en
schaduw en weerkaatsing, met zijn tot eenheid oploopende lijnen,
opgelost In 't gloren van eenzelfde brandpunt is In dit opzicht merk
waardig : het is als het open deur dat ons in het rijk van het
geestelijke binnen leidt en midden de heel reele levenswemeling
de lokkende kracht van 't ideale, `t bovenaardsche achoone lam

376 - uitstralen. 't Is als een opgaan uit de tucht der ascese naar den

-warmenden gloed der mystische eeniging.
Heel het jongste werk van Van Reeth staat overigens duidelijk
in het teeken dezer naar hooger-gekeerde levensbeschouwing. Deze
meer vergeestelijkte levensbezinning blijkt vooral uit de twee be~
Iangrijkste stukken der tentoonstelling, die naar de bedoeling van
da kunstenaar als een synthese en tevens als een uitgangspunt
zijn snoet en van een heelen cyclus over a 't Kalm witte Leven,
n.I. uit « Het inwendig Leven » en « Angelus-triptiek ».
Geen katholiek intellectueele, geen van hen die belangstellen in
de jongere kunstuitingen en den polsslag nagaan van 't moderne
geloofsleven in de wereld der schoonheid, mag dan ook onverschillig
blijven aan de belijdenis van dezen kunstenaar. Zijn werk immers,
is een wenk naar 't Bovenzinnelijke, een getuigenis van de onzichtbare en toch geloofsvaste Realiteit, een uitnoodiging om, -- door
een afzonderen in de stilte en een tot-zwijgen-brengen van den alterlijken mensch, --tot het indiepen van de hoogste geestelijke mogelijkheden op te streven. En als dusdanig is zijn werk een kranige
geloofsdaad, de veel-beteekenende zielespraak van iemand, die 't
aangevoeldde geluk ook aan andere zoekers en wankelen verkondigen wil, en met A. v. d. Velde's < Christoffel de weelde van
- de gevonden Liefde en van het gedragen kruis, in innige recht-.
,

:^-ichapenheid uitjubelt.
« Ik draag alle smart en alle geluk.
Want ik heb alle macht in God gevonden.
Joris BAERS, pr.
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Overzicht van Tijdschriften
Het derde bedrijf van Teirlinck's <De Man zonder lijb is verschenen in het Maartnummer van «De Stem». De man zonder lijf
kunnen wij niet beter karakteriseeren dan de verslaggevers van
«Boekzaal» het nieuwe tijdschrift dat Pater Gielen's muf geworden
Boekenschouw eedringen moet. Deze zegt dat het <toch eigenlijk
slechts de dramatische verbeelding van een vernuftig opgevatte puzzle
en mischien alleen om het akrobatische spel met gewaagde moderniteiten de aandacht van enkelen zal boeien>. Nico Rost denkt dat
Duitschland, wiens kultuur zichzelf failliet heeft verklaard, (en.
Nico Rost legt dit uit als zou de Duitsche kultuur telkens op be-slissende momenten, angstig zijn teruggetrokken voor de werkelijkheid om zich te verschuilen achter een voos idealisme) behoefte
heeft, niet meer aan Duitsche metaphysica, maar aan <een zuivere,
meer intuitieve houding tegenover het leven. Daarom moet Duitschland, dat steeds de werkelijk groote figuren zijner cultuur gehinderd heeft hun denkbeelden te verspreiden, die figuren nu terug
ontdekken. En volgens Nico Rost moet een der eerste ontdekkingen
wezen die van Thomas Muenzer, een rebellisch priester die met
zijnen aartsbisschop van Maagdenburg zoowel als met zijn latew ►
.ren vriend Luther altijd overhoop lag, tot hij ten slotte plus
minus Mei 1525 werd gehalsrecht. Hij was de aanleider en hitser
van de duitsche boerenrevoluties die Luther, verbonden met de
vorsten, hielp smoren.
Wie in

« De Gulden Winckel » het intervieuw van den jongen

ex-dichter Geerten Gossaert door G. H. Pannekoek heeft gelezen,
beleeft hier een smakelijk half uurtje bij de bittere ontboezemingen
van de heeren W. Goedhardt en Peter Claudius aan wie de boutaden van Gossaert blijkbaar al te zwaar vielen. Pittigst is de Phi.
lipiek van den eersten. Laat ik zijn introductie aanhalen om het
geval te situeeren en tegelijk zal de lezer een smaakje heben va&
den minzamen stijl.
<De Heer Geerten Gossaert is, in een vraaggesprek in de vernieuwde «Gulden Wincke, > met animo aan het woord. Over zijn
verleden als dichter: zijn verleden, want het is een bekend feit
dat Geerten Gossaert sinds lang is wedergeboren tot koopman eit
christen en het onheilig spel van maat-en-rijm met afschuw van
zich geworpen heeft. Het commercieele instinct is sindsdien zoo
gelukkig in hem gegroeid dat hij zelfs in onschuldige letterkundige
bloemlezingen zich voorstelt als Geerten Gossaert «thans in des
handel», • gelijk een pasgeboren ondernemer iedere tafelhoek benut
om er zijn reclame-papiertje op te deponeeren». En zoo voort.Peter
Claudius neemt een nog korter aanloopje. Hij begint zoo: Na de
lezing van het vraaggesprek met Geerten Gossaert in Den Gulden
Winckel van 20 januari zette ik dit gesprek als volgt voort...)
Gelukkige Gulden Winckel die aldus zich interessant kon maken.
Van dit programma moest kosteloos een exemplaar gezondeit
worden aan den heer Victor J. Brusselair opdat hij daarin leere
hoe men iemand van antwoord kan bedienen zonder plat en geelteloos te worden.
«De Gulden Winckel» zelf wist dan ook het Geerten Gossaertgeval te benutten en geeft mededeeling van een wel zachtzinniger
maar ook zeer scherp rekwisitorium door Mr Ritter contra Gosaaert opgericht. De Gulden Winckel is overigens interessant. Het
intervieuw van Felix Timmerrans is deze maand hoofdschotel. Het

- 378 stuk dat «de FFe> in samenwerking met E. Veterman s.hreef werd
met veel succes gecreëerd door den leer Co'. Van Dec Lugt
Melsert, direkteur van het vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel. Voor een intervieuw was dit nu het psychologisch moment.
Jan De Vries bespreekt Frans Coenen's Studiën over de beweging
van tachtig. Coenen's oordeel over Tachtig in haar geheel van
geestelijke beweging is niet onverdeeld gunstig -- dat zal in den
jare 1924 niemand zeer verwonderen. Hij teekent haar als een
korte en heftige maar weinig diepe beweging; hij erkent dat uit
haar enkele onvergankelijke kunstwerken zijn ontstaan. Maar zij
heeft in het geestelijk leven van ons volk geen nieuwe wegen gewezen waarlangs in de toekomst gansche geslachten een nieuwe
schoonheid, een nieuw geluk zouden zoeken ». Ons dunkt dat dit
oordeel een kranige voltrefer is aan het tachtigersch adres.
Luigi Pirandello wordt ons daarna voorgesteld als de sterkst Italiaansche tooneelschrijver van het tegenwoordige Italie. Hem kennen
zeker de habitués van den brusselschen K. N. Schouwburg.: Jan
Poot de bestuurder bezorgde er meer dan eene opvoering. Pirandel
lo debuteerde met novellen maar tooneel bleek zijn «fort» te zijn.
Ziehier een vrij rake karakteristiek : rPirandello wordt telkens getroffen door het vraagstuk van het wezen en den schijn en de
eindelooze wisselwerking die beide op elkaar uitoefenen. Zijn
meest karakteristieke figuren zijn menschen die niet zijn wat men
zou denken dat ze zijn of wat ze schijnen te zijn; of ze schijnen
te zijn zooals ze zelf niet gelooven te zijn; of ze worden gedwongen zich anders voor te doen dan ze zelf denken te zijn en daaruit

,

komen hun strijd, hunne botsingen, hunne hartstochten en hunne
ellende voort. Maskers en werkelijkheid; maar het is menigmaal
eene vermomming die zoozeer tot werkelijkheid is geworden dat
zij er zich niet meer van kunnen ontdoen: naakte maskers». Zijn
voornaamste werken: «Il berretto a Sonagli» (de muts met belletjes) , efl Piacere dell' onesta» (de wellust der eer) , «Pensaci
Giacomino » (denk eraan, Giacomino), « Tutto per bene » (alles
om bestwil), eCosi è, se vi pares (zoo is het, als gij bet goedvindt)'
«Sei personnaggi in cerca d'autore> (zes personen op zoek naar
een auteur) en cEnrico W. Deze drie laatste zijn de beste.
Er wordt ook aandacht gevraagd voor den eersten verzenbun--

del van een fijn Limburgsch dichter H. W. J. M. Keuls die zijn
boek (Om de stilte> doopte. «Bij Keuls, aldus de recensent J.
Qreshoff, vermoedt men een sterker bewogenheid dan die welke
zijn vers draagt. En voor mij is die schroom, die kuischheid, dat
zich slechts aarzelend prijsgeven het liefste in deze poëzie die wint
bij iederen keer herlezen.»
Voortaan zullen wij ook met groot genoegen bespreken de tijd;schriften : « De Gemeenschap ». « Roeping » en « Boekzaal ».
Het eerste dat reeds zijn januarinummer puik verzorgde geeft nu
een prachtige dubbelaflevering Februari en Maart.
We moeten hieruit veel merkwaardigs lichten. Vooreerst de redevoering over de nieuwe Dramatiek, door onzen redacteur voor

Holland L. J. M. Feber wouden te Brur;re het Vlaamscf:e
Volkstooneel. Voor onze ka io ie yen is net !even geen spel ---zooals het gold voor een Van Deyssel -- ons is het leven het
drama, de handeling, welke zich voltrekt tusschen geboorte en

dood, tusschen de ontvangenis van den mensch en zijn overgang
tot doem of zaligheid. Wanneer men ons dus vraagt wat voor
ins cultuur is dan antwoorden wij dat cultuur In de eerste plaats
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die geestesgesteldheid is waarin het leven actief wordt aanvaard
als een werkelijkheid, als de voorbereiding tot een hooger bestaan.
Voor ons is cultuur verder de levenshouding die beantwoordt aan.
het klassieke parool van Hello: katholiek denken, spreken zooals
men denkt en doen zooals men spreekt. Cultuur bestaat in aanleg.
en beginsel hierin dat men bezit een stellige opvatting van den
grond en den zin van het leven, dat men gansch het leven ziet
vanuit die centrale gedachte en in haar licht. Cultuurbestaat hief
dat men vanuit die stellige opvating, volgens hare vormen het eigems leven beheerscht en ordent tot in de uiterste peripherie -- niet
alleen het geestelijk leven, niet alleen het leven binnen de vier
muren van de kerk of de huiskamer, niet alleen het leven van
de wijds-gebarende daad voor de gemeenschap, maar ook het leven van iederen dag, het alledagsbestaan met zijn kleine gebeurlijkheden en nuchtere plichtsvervulling.> En ziedaar een heel anderen en hoeveel stevigeren grondslag gelegd voor de nieuwe dramatiek waarvoor het heil in «filmatische elementen> wordt gezocht
of in wat weet ik welke kleine bijkomstigheid. We geven in overweging:
<Er wordt met zekere vermetelheid gesproken, er worden met
profetisch gebaar groote verwachtingen gewekt over het herboren
drama dat zal zijn gebonden eenheid in innerlijk rythme. Erkennen
wij, dat men loflijk heeft gepoogd de geestelijke eenheid in de veelheid der dramatiek te herstellen — hoofdzakelijk met technische
middelen. Maar wanneer wij, katholieken, het vraagstuk der nieuwere dramatiek beschouwen in het licht onzer wereldbeschouwing,
dan beseffen wij spontaan, dat dit innerlijk rythme, en de uiterlijke.
eenheid en gebondenheid daarin, in niets anders zijn bezieling vindt
dan in ééene centrale, gansch het kunstwerk scheppende en doordringende gedachte. Deze centrale gedachte van den schrijver

heerscht in de creatie van al zijne personen ; zij bestuurt geheel de
handeling; zij expressioneert zich in ieder woord, dat gesproken
wordt. En daarbuiten wordt dan ook geen woord gesproken In het
drama, dat waarlijk drama is.
Er wordt met geweldigheid gesproken, er wordt met vertoon van
diepzinnigheid, met een gebaar van waereldbouw getheoretiseerd
over het expressionisme in het komende drama. Welnu, wanneer
wij willen komen tot het expressionistische drama, dat heerscht
over de geesten door kracht van dadelijkheid, door het geweld
van de geestelijke ervaring des levens, dan zullen wij minstens
moeten beginnen met te overwinnen de karakteristiek-Renaissancistische fout van ' het woord-om-het woord en de lyriek-om-de~lyriek,
van het décor-om-het-décor en het spel-om--het-spel >.
Er zijn meer merkwaardige bijdragen in dit nummer, zelfs poetische van jan Engelmans en van Karel Van Den Oever. Tusschen
welke beide we den illusteren naam vinden van Jacques Maritain,.
het geestelijk petekind van Leon, de schiterende kampioen der
jongste neo-scholastieke beweging. Hoe aktueel hie rzijn overwegingen
gen omtrent godsdienstige kunst. Godsdienstige kunst heeft geelt
eigen stijl, beoogt Maritain, en veroordeelt dus zoowel Beuron ais
Saint Sulpice, maar zij is volstrekt afhankelijk en ondergeschikt
aan de theologie.
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VARIA
Eenige maanden geleden stierf in Weenen, Paul Busson, in
volle mannenkracht en pas half klaar met zijn werk. De geestes.
weg van dezen vroegeren cavallerie-officier uit Tyrol, en lateren
redakteur van het < Neue Wiener Tageblatt » is zeer merkwaardig. Hij begon zijn litterarische loopbaan met frissche, met talent
geschreven schetsen, novellën en verhalen die zich echter in 't
algemeen niet erg onderscheidden van de toenmalige, oostenri jksche litteratuur-produkten. De oorlog met de daarop volgende
geweldige omwentelingen, sc'.ijnen in hem een omkeer bewerkt
te hebben die heel kenmerkend is voor den tijd. Hij begon nl.
romans te schrijven en in zijn eersteling als zoodanig ; nl.: A.E.F.
tracht hij de strak gespannen verwachtingen van een gematerïaliseerden tijd in een toekomstroman over het Weenen van 't jaar
1950 vast te leggen. Het was maar een pogen... Maar zijn tweede roman Q Die W iedergeburt des Meichior pronte » was, niet-tegenstaande het fantastisch uiterlijk, een in den grond gods
dienstig werk dat droom en zielsovertuiging door elkaar weeft.
1Het boek had een enorm succes, evenals zijn laatste werk:
< Feuerbutze » dat speelt in het Tyrol van 1809. Ook dit had
men godsdienstige, misschien mag men wel zeggen christelijke
strekking.
Velen zagen in Busson den toekomstigen schrijver van een
-groot-.scheepschen religieuzen roman: als schrijver had hij er ongetwijf Id wel den aanleg voor, en als verinnerlijkt mensch zou
hij den weg erheen wel betreden hebben.
,

:

In Jougoslavë werden laatst de Mariacongregaties en de Katholieke Turnvereenigingen verboden als staatsgevaarlijk ! De vrijmetselaarsregeering schijnt thans het al te dwaze van zulk verbod
te hebben ingezien, want onlangs werd het weerom ingetrokken.
In een vorig nummer van D. W. en B. werd hier reeds meegedeeld dat onlangs te Londen in de Katholieke Kerk werd opgenomen Hans Herzl, de zoon van den stichter van het Sionisme.
In het kath. weekblad : « Universe » verhaalt nu Hans Herzl zelf,
`hoe hij tot de Waarheid kwam. Hij zegt daar o.m.:
Ik ben uit een familie waar men den godsdienst in 't algemeen
hoogschatte, zonder daarom een bepaalden godsdienst met volle
overtuiging te beoefenen. Mijn moeder vooral was erg godsdien
stig, terwijl vader meer vrijdenker was, zooals toen tertijd de
meeste schrijvers in Weenen. Mijn zuster en ik hadden een paar
korte, eenvoudige gebeden geleerd die we baden in 't Duitsch.
Ook in 't hebreeuwsch i kregen we onderricht ; onze onderwi jzeressen waren, zoover ik me herinner, alle protestant. Vader lei het
er op aan, ons met een gevoel van trots te vervullen omdat we

loden waren. Doch na zijn dood -- ik was toen 13 jaar oud ---zei moeder me dat vader, toen we nog klein waren, een tijdlang
ziet het idee had rondgeloopen, ons in een Christen Kerk te laten
doopen. Toen was in elk geval, nog geen gedachte aan Zionis.
tische beweging in hem opgekomen. Uit zijn eigen mond heb ik

omtrent dat plans nooit iets vernomen, wel echter vond ik in
zijn dagboek een korte aanteekening die moeders gezegde kon bevestigen. Zeker is het dat hij in zijn geschriften nooit den doop
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gedacht kan hebben.
Na vader's dood werd ik naar Engeland gezonden, waar ik in
den Joodschen godsdienst zou worden opgeleid. Ik moest studee-ren en me op een beroep voorbereiden. Kort daarop verloor ik
:.mijn moeder. Ik was toen 17 jaar oud. Mijn vertrek naar Engeland had ons familileven verscheurd en moeder waarschijnlijk het
hart gebroken. De gedachte dat ik haar wensch niet had nge`komen, woog zwaar op mij, en... de straf bleef niet uit : ik werd
-ongelukkig. De eene helft van mijn wezen lag steeds in strijd
met de wereld mijner kindsheid, de andere was er op uit zich
.aan den nieuwen toestand en aan mijn nieuwe omgeving aan
te passen.
Een paar jaren lang onderhield ik, uiterlijk, de voornaamste
joodsche gebruiken, ofschoon ik inwendig allen godsdienst had
over boord gesmeten. Van de volgende jaren die ik op school
doorbracht, zal ik maar liever zwijgen : het was, alles bij elkaar,
een waardeloos bestaan. De oorlog vervreemde mij heel en al
van mijn familie. Dan begon ik zoetjes aan weer omgang met
menschen te zoeken. De oorlogskoorts en oorlogswaanzin namen
af ; ook mijn overschilligheid in zake godsdienst week, en ik begon in allen ernst naar een bepaald geloof om te zien.
Gedurende den oorlog had ik de High Church leeren kenen;
en nu ging Ik vooral naar spiritische zittingen en theosophische
voordrachten en las boeken over die onderwerpen. Dat liet alles
echter geen indruk na. Dan begon ik de openbare lezingen van
de c Catholic Evidence Guild » in Hydepark bij te wonen. Dat
kan ongeveer drie jaar geleden zijn. Die lezingen bevielen me
zeer goed, en dikwijls stond ik daar, urenlang naar te luisteren.
Hier vond ik eindelijk spijs en drank. Alleen verstond ik het nog
niet, dat alles op mij toe te passen. Want ik voelde me heelex
maal onwaardig om katholiek te worden. En dan hield me daarvan af ook, de diep-ingewortelde overtuiging die vader me had
ingegoten, dat het nl. niet mannelijk is voor een Jood zijn volk
te verlaten.
In Weenen waar ik verleden jaar voor eenige maanden op een
Bank de plaats van een engelschen korrespondent waarnam, leerde
ik meerdere Joden kennen die tot het christendom waren overgegaan. Ik was verrast te zien dat zij, niettegenstaande hun sterk
Joodsch bewustzijn, toch met eerbiedige trouw het christendom
verknocht waren. Voor mijn vader hadden ze slechts woorden van
-lof ; en een van hen sprak voor het eerst het gedacht uit dat ik
ok christen moest worden. Mijn verwachtingen gingen nu alle
=naar het christendom. Ik hoorde spreken van een kleine groep
goede, ijvervolle christenen, de Baptisten te Weenen, van wie men
vertelde dat ze een leven leidden heel en al in den geest der
H. Schrift. Ik bezocht hun schoone, eenvoudige godsdienstoefeningen, waarbij hun predikant, pastoor Georg - Saare, een Estlander,
diepen indruk op mij maakte.
Wat ik toen noodig had, was de H. Schrift, en de Baptisten
hebben ze mij aan de hand gedaan. Wel had ik intusschen ook
kennis gemaakt met twee katholieke priesters, maar ik begreep
dat de katholieke kerk als bewaarster van het geloof, te gelijk met
het geloof, moest worden aangenomen. Mijn verlangen naar het
doopsel was zoo sterk dat ik me op 20 April 11. door Pastoor
Saare doopgin liet. Mijn bedoeling was in de groote gemeenschap
,

382 der christenen te worden opgenomen ; maar dat kon enkel, zooalsl
ik toen al ondervond, door katholiek te worden. Ik keerde naar
Engeland terug en vertelde aan een bloedverwante wat er in..
Weenen met mij gebeurd was. Zij zelf was niet katholiek ; toch
wees ze mij op de noodzakelijkheid voor mij katholiek te worden.
Zij bracht me ook in betrekking met Pater Day en van toen af
ging alles van zelf. Aan Pater Day en aan die bloedverwante heb
ik meer te danken dan ik zeggen kan. Op 19 Oktoberwerd ik
in de kapel van O. L. Vrouw, door den priester die me onderwezen had, in de R. Kath. Kerk opgenomen. Een groot aantal'
Joodsche bekeerlingen namen aan die plechtigheid deel, en, zij begroetten me oprecht hartelijk als een weergevonden broeder. In
dezelfde kapel deed ik mijn eerste H. Communis op het feest van
den Aartsengel Raphaël.
Moge de Aartsengel die Tobias het gezicht weergaf, ook mij
verlichten en me veilig geleiden op mijn verdere levensbaan! »

,

Het Turmer.-Verslag Greiner T. Pfeiffer in Stuttgart heeft de
uitgave aangevat van de volledige werken van den hier nog te
weinig gekenden grootmeester der duitsche litteratuur : Friedrich.
Lienhard. Die uitgave zal drie reeksen van werken omvatten, die
achtereenvolgens verschijnen. De eerste reeks : < Verhalend pro'za » -- is reeds op de markt gebracht en bestaat uit vier deelen.
waarvan het eerste begint met schrijvers' jeugdwerk : Q Die weisze
Frau', waarna de veel gelezen : « Helden », t Wasgaufahrten »,
t Thüringer Tagebuch ». -- Het 2e deel is de met enorm succes
bekroonde geschiedkundige roman uit den. Elzas : t Oberlin », een
der schoonste historische verhalen die in de laatste vijftig jaar
verschenen ; naar men zegt wordt er thans aan een Vlaamschevertaling van dit mooie boek gearbeid. Het 3e deel geeft de romans : e Den Spielmann v en t Westmark ; -- het 4e : Jeugdherinneringen en kleinere vertellingen.
De tweede reeks : t Lyriek en Dramatiek >, zal in vijf deelen
kompleet zijn ; de derde, met de z.g. ' gedachten »-werken, in zes
deelen waaronder ook de zeer leerrijke, naar het klassiek idem
heenvoerende : t Wege nach Weimar >.
De uitgave is keurig verzorgd en vormt een prachtige . rij heerlijke banden. Elke reeks is afzonderlijk te bekomen.
De beteekenis van dezen protestantschen schrijver en verbreider
van duitsche kunst is genoeg gekend. Bij de opkomst van het
naturalisme verhief Fr. Lienhard zijn stem voor hoogere, klassief
ideale kunstopvatting en wees op den diepen ondergrond vare
ware persoonlijkheid en echte kunst: eigen aard en eigen lancb
Zoo is zijn werk tegelijk een wal tegen vuilnis en oppervlakkig^1eid, en tegen de ziellooze kultuur der grootstad.

383 --

Boekbesprekingeu
Gezelle Caesar : Vlaamsche Verhalen. -- (De Standaard Brussel
1923.
rij~
Caesar Gezelle is wakker geschoten, Goddank! De fijne
ver die c Van het Leven der Dieren > vertelde, blijft ook hier
zijn goeden naam getrouw en blijkt een keurig novellist te zijn.
We herhalen hier wat we destijds in Boekengids, schreven : De
-geur ( du terrain west-flamand » hangt er over ; de branding van
de zee bruist er door ; de noordsche wind windert om den ouden
molen ; de oer-typen klampen zich met halstarigheid vast aan den
tijd die héén is; waardoor die gezond-romantische atmosfeer wordt
geschapen in dewelke onze Vlaamsche lezers zoo gaarne verwijlen. Bij een tweede lezing wordt het ons nog klaarder dat een
aanhangsel met 'n verklaring van de vele specifiek west~vlaam~
sche woorden, noodig is. De uitgave kan er maar amper door.
M. V. H.

Gezelle Caesar. — Vier Lessen over Nederlandsche Letterkundige
Geschiedenis. — Excelsior, Brugge, z.g.)
Bedoeld voor de leeraars en leerlingen van het Middelbare
onderwijs zal dit prententielooze werkje, veel goed doen, omdat
er, op een paedagogische wijze, een materiaal in verwerkt ligt dat
den leeraars en studenten veel tijd tot eigen documentatie zal
besparen. De grootere waarde er van ligt in de raak~gegeven
synthese. M.V.H.
C. Lindemansjr. - De schoone Nacht van Janneman. — Een
poppenspel voor kleine en groote kinderen. (4 fr.)
Weer een zinspelend-frisch werkje van den guitigen schrijver
die « Sneeuwwitteken . optooverde. Kinder-tooneel in den fijn en
keurigen zin van het woord. Sprankelend van leven als een fon.tein in zon. Een mooie aanwinst. M. V. H.
Wauf W. — De Verlossing van Patme.

Van Abner, de jood, die niets gezien had.
Het verhaal van het Tooverschip.

,

Van Kalief-Ooievaar, --- vertaald door Aug. Van
Cauwelaert. --- Vlaamsche Boekenhalle.
De naam van den jong-gestorven romantieker W. Hauff is genoeg bekend en allen herinneren we ons uit onze studiejaren met
welk een graagte we zijn sprookjes lazen : 't was dus reeds een
heele vreugde zijn mooie taal te begrijpen en grootere nog den
dieperen zin van zijn vertelsels te vatten.
Aug. Van Cauwelaert leverde een frissche vertaling. Vlaamsche
Boekenhalle zorgde voor een nette uitgave. Een goede gedachte
ook was het de vier verhalen afzonderlijk in een klein brochuurtje
uit te geven. Aanbevolen voor volksbibliotheken. M. V. H.
* f

W. Van den Aker. - Wijding. - Muziek der Sferen. - (Braeckmans-Brecht. )
Aan de mode worden vele offers gebracht; en dan nog graag.
Ook in de literatuur. We denken hier nu niet aan de vele pro.

d eten van moderne of moderne-doende cfchters, die enkel seaew

,

384 ties zijn van ziekelike of zieke hersens ; gevallen van pathologië.
De geestelijke ontwrichting van onzen tijd heeft het evenwicht
gebroken. Desniettegenstaande bij de besten onder hen een zoeken en tasten naar harmonie : ook bij W. Van der Aker in zijn
verzenbundel Wijding- ; want alhoewel de greep van vele invloeden hem nog vasthoudt : een trachten om los te komen. Alleszins
is zijn werkje een waardeerbare poging van zelf-analyse. Hij kent
nog niet de eenig-ware waarheid ; den eenig-bindenden levensvorm
Zijn vaak-uitgesproken Godsverlangen, zijn kameraadschappelijk
omgaan er mede zal door sommigen als mystiek worden aanzien.
Tusschen de echte mystiek en deze poëtische verzuchtingen gaapt
een afgrond. Lees een St-Franciscus bijvoorbeeld en ge zult de
kloof voelen en zien.
Trots alles blijven we sympathiek tegenover dezen jongen dichter, evenals we iets voelen voor sommige blok-teekeningen van.
Van Dooren die den bundel verluchtte. Vele verzen hebben een.
milder klank. Sterrenlicht trilt op menige plaats van zijn poëtischen
hemelkoepel. < Den zeldzamen edelsteen » van des Heeren aarde
heeft hij echter in het kijkglas van zijn poëzie niet langs al
zijn facetten bekeken. Dit te ontvangen als de hoogste genade
tot zijn algeheele levenswijding wenschen we hem toe.
-

-

M. VAN HOECK.
Geer Pijnenburg - Apostel.
Een boekje verzen ter verheerlijking van Borms, gedeeltelijk ten
bate van het martelaarsfonds en de amnestie-werking verkocht.
Het eerste gedicht herinnert sterk aan de oorlogsverzen van
René De Clercq. De paralle tusschen Christus en Borms is wat
al te kras ! ... M. A.
Sabbe M. Dr. -- Redevoeringen en Studies. -- (Nederl. Boekhandel, Antwerpen.)
Deel III van de serie Taal en Kultuur uit Vlaanderen 9. In
waarheid, van alles en nog wat ; Benoit ; Conscience ; Gesneu..
velden ; Brugge ; Pol de Mont ; Letterkundige Taal in de 19e
eeuw ; Van Neste ; Geudens ; Rooses ; Fredericq ; Buysse ; Van
Kuyck ; Van Rijswijck..
Mozaïek van den schrijver van Mozaïek. Niet echter zoo breed
opgevat noch zoo diep-uitgewerkt'. Vluchtige schetsen : over Benoit en CQnscience uitgezonderd. De flinke pen van den essayist
premelt er echter overal door. Vlotte lectuur; deugdelijke vul *
garisatie met voorbehoud nochtans hier en daar om het duiveltje
van 't vrijdenkerdom, dat eventjes uit zijn kastje wipt. (ep. jan
Van Rijswijck) .
We mogen echter den tegenwoordigen Conservator van 't Plan--^
fijn-museum, den a brugschen Mechelaar onder de Sinjoren verzeild » dank weten den dit werk, al hadden we héél gaarne zijn.
stukje over Buysse weggelaten gezien om meer dan een redend
,
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Savonarola en Alexander VI
door J. VAN MIERLO Sen. S. J.
(Vervolg) .
De boeteprediker zal in den loop van het conflict
wel herhaalde malen klagen dat zijne vijanden hem
belasteren bij den paus ; toch zal deze nooit uit hunnen
politieken koker pijlen halen om ze af te schieten op
den weerspannigen monnik : gansch de strijd tusschen
oppermeester en onderdaan wordt geleverd op kerkelijk gebied. De paus is de bewaarder der ware leering
en behoort een wakend oog er op te hebben dat het
volk niet op het dwaalspoor worde gebracht door onr
gewaarborgde voorspellingen, vooral wanneer men het
anderen als een gewetensplicht oplegt eraan te geloor
ven ; de paus is de handhaver der kerkelijke tucht, en
hij behoort er zorg voor te dragen dat de kansel niet

veranderd worde in een spreekgestoelte voor louter
politieke onderwerpen ; de paus is een vredevorst, en
hij behoort toe te zien dat zijn zendelingen den gods~
dienst niet misbruiken door tweedracht en krakeel te
zaaien in de christelijke gemeenschap. Uit die bezorgdheid zijn al de handelingen van Alexander VI tegen-over Savonarola voortgesproten, en wij kunnen het
niet genoegzaam bewonderen dat hij in het vervullen
van dien driedubbelen plicht de grootste gematigdheid,
edelmoedigheid, voorzichtigheid, geduld en liefde aan
den dag heeft gelegd.
In de eerste maanden van 1495 had Alexander VI
zijne handen vol met het vormen van een « heilig ver~
bond » tegen Karel VIII, die zich nog altijd met zijn
leger op Italiaansch gebied bevond. Toen hij eindelijk
gehoor kon leenen aan de klachten die hem van Florencen over Savonarola toekwamen, meende hij dat het
voldoende zou wezen den amonnik, aan wien hij pas
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gunsten . had verleend, het stilzwijgen op te leggen om
de gemoederen te bedaren, en hij zond een ruiter die
den 18 Maart in de Arnostad aankwam. Zoo leeren
wij althans uit een samenvatting van brieven. Maar hij
zou weldra ondervinden dat de zaken ernstiger waren
dan hij zich wellicht had voorgesteld. De ruiter werd
belet zijn boodschap persoonlijk te bestellen ; doch de
prior van San Marco ontving er door tusschenpersonen
mededeeling van, maar in plaats van naar zijn opperherder te luisteren en het preeken te staken, toonde hij
al dadelijk zijne geestesgesteldheid ; in zijn sermoenen
zeide hij : « het is wel te verwachten dat de Paus, wijl
zijn bode zoo behandeld werd, mij verbiedt mis te
lezen, maar ik zou niet verplicht zijn te gehoorzamen;
zulk een verbod is ongeldig daar Alexander VI geen
ware paus is ». ( 1 ) Wij weten dat de monnik hierin
dwaalde ; hij sprak enkel zoo om zijne hoorders te misleiden, want hij zelf schreef een brief aan dien paus,
waarin hij blijk gaf van zijne goede gevoelens en hoog
ophaalde van zijn wondervollen bijval op den kansel.
Alexander VI begreep uit de behandeling van zijn bode
en uit de stoutheid der regeerders van Florencen, die
als ware schismatieken Savonarola tegen den paus de
hand boven het hoofd hielden, dat het verkieslijker was
zich zacht en welwillend te toonen, dan de zaken op
de spits te drijven met gestreng te eischen wat het
strikte recht en de billijkheid kon vorderen. Hij schreef
dan en tweeden brief (21 Juli) , zoo vriendelijk dat de
gezant van -Milaan den opperherder beschuldigt van al
te vredelievend te zijn : assai piacevole. Zijne Heiligheid erkende gewillig de goede bedoelingen van den
prediker. « Wij verheugen er ons over, zeide hij,
en wij danken God dat gij in den wijngaard des Hee~
ren zoo ijverig arbeidt. Wij hopen dat uw woord honr
derdvoudige vruchten zal opleveren. Aangezien gij ech~
ter in uwe preeken beweert door goddelijke openbaring de toekomst te voorspellen, zijn wij verlangend
volgens den plicht van ons herderlijk ambt, al die zaken
uit uw eigen mond te vernemen, om te kunnen oordee~
len wat Gode behagelijk is. Wij zetten u daarom aan
(1) Op voorspellingen en visioenen is toepasselijk de wet van
Eusebius .mort, die zegt, dat « twijfelachtige openbaringen,
welke het gevaar van oneenigheid kunnen verwekken in de
Kerk, door het openbaar gezag moeten gewraakt worden ».
De 1?eveiationibus, Visionibus et Apparitionibus privatis Recg ulae tuztae, bi. 270.
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en gebieden u, krachtens de heilige gehoorzaamheid,
zoohaast mogelijk naar Ons te komen. Wij zullen u
met vaderlijke liefde en toegenegenheid ontvangen ».
Savonarola kwam niet, hij vond uitvluchten : hij was
immers ziekelijk ! ?... zoo schreef hij, wat niet belette
dat hij voortging met onstuimige meetingen te geven 1
« Uit vrees voor mijne vijanden, zeide hij, moet ik bij
het uitgaan mij laten beschermen door eene lijfwacht »
en in dienzelfden brief beweert hij dat hij de stad tot
de grootste rust heeft gebracht i... Ach, waarom niet
besloten wat vrijaf te genieten en voor zijn gezondheid
een reisje naar Rome te doen. Hij erkende immers wejderom den Paus ? En in stede van ergernis te verwek.ken met op den kansel te razen tegen de Roomsche
curia, had hij dan in navolging van de Dominikanersse,
de heilige Katharina van Siëna, den paus eens op den
man af zijne bittere aanklachten onder de oogen kun
men brengen. Doch neen, men had den politicus te zeer
noodig te Florencen... En zoo duurde het tot den 8
September 1495. Langer mocht de H. Vader de weerspannigheid niet dulden. Hij schreef een derden brief,
waarin den religieuzen van San Marco aan het verstand
wordt gebracht dat hun prior « zekere Hieror
nymus Savonarola van Ferrara nieuwigheden en verkeerde leeringen predikt, zonder bewijzen en zonder
mirakelen beweert eene goddelijke zending te hebben
zooals de ketters doen ; het is eene verschrikkelijke ber
zwering (met het crucifix in de hand) te zeggen, dat,
zoo hij liegt, dan ook de gekruisigde Jesus, God zelf,
liegt. Het is valsch te zeggen, zooals hij doet, dat wie
aan zijne ijdele beweringen niet gelooft, buiten den
weg der zaligheid is... Wij hebben gehoopt, in onze
verduldigheid, dat hij zijne dwaasheid zou erkend heb-ben en dat hij zijne zondige woorden, die de Kerk
verstoren, zou teruggenomen hebben ». Verder verner
men wij dat Savonarola den Paus bedrogen had toen
hij San Marco's afscheiding van de Lombardische
provincie vroeg. Daarom wordt het Florentijnsche
klooster' wederom vereenigd met genoemde provincie.
Het geval met Savonarola wordt tot onderzoek over.gelaten aan den Vicaris Sebastiaan Magqi. Dit alles
wordt hun bevolen op straf van excommunicatie « latre
sententie ». En, hangende het geding, wordt de oorlof
yan te ereeken opgeheven.
Daarop komt de prior den 9 September voor den
dag met een schijn-weerlegging van den apostolischen
-
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brief, waarin we de volgende woorden aantreffen : Het
zij ons vergund gehoorzaamheid te weigeren. « impune

non paremus Sanctitati Vestrag ».
Zal nu Alexander op den uitdagenden brief van den
weerspannigen monnik dadelijk met verontwaardiging
overgaan tot strengere maatregelen ? Zoo zou misschien een man gedaan hebben die een minder goed
hart in den boezem droeg. De goede herder meende
in den ongehoorzame nog het rookende lemmet op te
merken, en hij zal het niet uitdooven. Savonarola had
zijn brief besloten met woorden van diepen eerbied en
met de betuiging dat hij zichzelf, zijn woorden en
schriften onderwierp aan het oordeel en den toets van
de Roomsche Kerk en van zijne Heiligheid. Deze nu
wilde het vergeten dat zijn rechtmatige pauselijke waardigheid pas door den politicus was geloochend ; hij
wilde zich diens prijzenswaardigen arbeid herinneren
en liefderijk bij hem goede bedoelingen onderstellen,
en daarom zal hij wel, genoopt door het geweten, zijn
verbod van te prediken handhaven, maar hij zal reeds
den 16 October 1495 een brief schrijven, dien zelfs tegenstanders (1) waardig achten « van de heiligste en
ijverigste Pausen »:
« Beminde zoon ! Wij hebben u , vroeger omstandig
uitgelegd hoezeer de storingen inzonderheid onder het
Florentijnsche volk ons onaangenaam waren ; te meer
omdat zij haren oorsprong hadden in uwe prediking »
De Franciskaan, Domeneco de Ponzo, was intusschen bezig met in te gaan tegen de betrouwbaarheid
van Savonarola's profetieën ; velen onder de geestelijkheid en de leeken dreven er den spot mee. « Gij verwaarloost de uitroeiing van de ondeugd en aanpjzing
van de deugd en poogt in uwe preeken de toekomst
te .voorspellen, te verklaren dat gij alles weet door ingeving van den H. Geest. Zulke beweringen zijn be~
kraam om de simpele menschen van het pad der zalig
heid en der gehoorzaamheid aan de Roomsch-Katholieke Kerk af te leiden. Liever moest gij eendracht en
vrede prediken dan wat het gewone volk noemt uw
geprofeteer en uw voorspellingen... Het gevaar voor
de zielen, de bevordering van den vrede onder het
volk, de eischen van ons herderlijk ambt hebben ons
aangezet om, na rijp overleg, u nogmaals te schrijven.
Wij oordeelden dat het onze plicht was u naar Rome
(1) LUCAS, Girolacoo Savonarola, bl. 194.
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te ontbieden, opdat ge u zoudt zuiveren van de tegen
.0 ingebrachte beschuldigingen, die, ingeval ze waar bevonden werden, niet ongestraft moesten blijven. Daar
- we echter door kardinalen, door u en uwe boden vernomen hebben dat ge bereid zijt u in alles wat ge gezegd en gedaan hebt te onderwerpen aan de terecht-wijzing der heilige Roomsche Kerk, wat ook de plicht
:is van ieder goed en godvruchtig christen, zoo hebben
we ons zeer verheugd en we beginnen ons te overtuigen dat ge dit alles niet gepreekt hebt uit een booze
gesteltenis, doch veeleer uit een zekere argeloosheid en
uit ijver voor de `bevordering van den wijngaard des
'Heeren, ofschoon de ondervinding leert dat juist het
tegendeel geschiedt. Wij gebieden u daarom, krachtens
.,de h. gehoorzaamheid, in het vervolg alle prediking
te laten. . . en u daaraan strikt te houden totdat ge be~
Hoorlijk, en zonder militaire lijfwacht, als het een re`I.igieus betaamt, u tot ons kunt begeven. Wij zullen t^
vreugdevol en met een vaderlijk hart ontvangen...
Doet ge dit, en dat zult ge zooals we hopen, dan heffen we de - brieven op met al de bedingen daarin vermeld, zoodat ge rustig kunt acht geven op de zaken
van uw geweten... »
-

-

Door den genadigen paus was nu Savonarola ont~
'heven van de bedreiging der excommunicatie ; hij moest
niet voor de vierschaar van den Vicaris Maggi verschijnen... Hij staakte het preeken, dat hij overliet aan
een zijner geestverwanten, maar ging niet naar Rome.
Na vier maanden echter beklom hij wederom den preekstoel, niet met de jurisdictie van zijn bisschop of van
den Paus, zooals de wet is, maar met verlof van leeken,
de Florentijnsche regeering ! Trouwens Savonarola gaf
nu een definitie van de Kerk, waarvan het opperhoofd
was uitgesloten ! hij had dus geen jurisdictie noodig en

bovendien de « gran maëstro was geen paus ! » Die
meening werd echter niet gedeeld door de « Tien voor
Vrijheid » die herhaalde malen doch te vergeefs door
hun gezant te Rome er op aandrongen bij den Pats
om goedkeuring van hunne schismatieke actie te ver^krijgen. Savonarola's prediking gedurende de vasten
van 1496 was een gedurig schelden op het Roomsche
hof, en hij, « de zuivere onder de zuiveren » (Het VI.
Land) deed het op zulk een liederlijke wijze dat, zelfs
volgens Villari, een ophemelaar van den ongehoor~
zame, zijne woorden niet kunnen gedrukt worden :

90 __.._
zij zouden eenieders ooren kwetsen. ( 1 ) Onder
tusschen slonk het getal Bergenen die nog geloofden

in zijne voorzeggingen en Florencen, waarvan hij.,
den voorspoed voorspeld had, kwam tot de grootste.
ellende : Pisa was ontglipt aan de macht der Florentijnsche republiek, en deze had hare kas geledigd om
oorlog tegen haar te voeren ; de hoop op de voorspelde
hulp van Karel VIII, den Messias van den monnik,
verzwond als rook ; Keizer Maximiliaan uit Oostenrijk
zoo verafschuwd door Sa^
was het Heilig Verbond
komen stijven en Italië verlossen van de
vonarola
laatste Franschen. Florencen zelf was verscheurd door
rampzalige veeten en partijschappen ; het lagere volk
verstierf door honger en pest... En toch bleef de monnik zijn hoorders nog vermanen getrouw te blijven aan
den denkbeeldigen hervormer, den zedeloozen Karel
VIII . Hij kon dit te gemakkelijker dewijl hij nog onr
dersteund werd door de regeering en de mond van alle.
wereldlijke geestelijken. Francisl~
overige predikers
gesnoerd was ; hij alleen
kanen en Augustijnen
mocht ereeken!
Alexander VI duldde Savonarola's weerspannigheid;
hij bande hem niet, zooals men verwachtte, uit de gemeenschap der Kerk, maar zich aan hem onderwerpen,
dat mocht hij niet, zegt de Dublin Review : (vol.
CXVIII , 327) « het voortbestaan van het Pausdom
ware onmogelijk geworden ». Hij zal dan een andere
maatregel treffen, waartegen naar hij verhoopte nier.
mand iets zou inleggen : hij richt de Tusco-romeinsche
provincie in, waartoe ook San Marco zou behooren.
Dat was voor Savonarola een middel om, zonder letsel
van zijn hoogmoed, terug te keeren tot het pad der
plichtvervulling. Die schikking werd opgelegd krach•tens de h, gehoorzaamheid, en wie - zich daartegen ver~
zette zou den ban a latae sententiae » beloopen. Die
pauselijke brief was niet gericht aan Savonarola, maar
deze had bemerkt dat door die regeling over den Prior
van San Marco een Vicaris--generaal zou komen te
staan. Vreezende dat hij zijne onafhankelijkheid zou
verbeuren, zette hij zijne medebroedérs aan een tegen
betoog aan den Paus te zenden, en zoodoende' haalde
hij de bedreigde straf op het hoofd.

(1) In sommige bibliotheken (b.v. Frankfort a.M.,) zijnn die bladzijden uit het exemplaar gescheurd.
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Inmiddels ging hij, tegen het verbod in, voort met
preeken en den Paus te bespotten : het is een schaak
speler, zeide hij, die om niet matgezet te worden zijn
koning heen en terug van vak doet wisselen. Wij stel-.
len ons Alexander op eene geheel andere wijze voor:
:hij was herder, hij was vader, en geduldig wachtte hij,
in de hoop dat het voorbeeld van andere kloosters den
verloren zoon van Florencen tot betere gevoelens zou
brengen. Zoo duurde het tot de Vasten van 1497.
Eilaas, Savonarola ging maar voort met bulderen tegen
het Roomsche hof ; hij sprak van de excommunicatie
die hem boven het hoofd hing. Laat ze komen, zeide
hij, en ik zal een geluid geven dat gansch de wereld
hooien zal: hij zon reeds op zijn schismatiek conci~
lie ! Doch, toen hij merkte dat het Florentijnsche volk,
wachtensmoe op den terugkeer van Frankrijks koning,
hem meer en meer den rug toekeerde, besloot hij de
Goddelijke Voorzienigheid wat te helpen in het vervullen van zijne voorspellingen. « Het zou niet slecht zijn,
schreef hij aan den hertog van Ferrara, eenige list,
« astucia », te gebruiken tegenover onze vijanden. Wij
zullen iemand, die, in deze dingen gelooft (mijne voorspellingen ) naar Karel VIII afzenden. Maar in Gods~
naam spreek er aan niemand van... » Doch de koning
van Frankrijk ging maar voort met de uitgemergelde
Florentijnsche koe te melken... en bleef thuis, met het
voorgeschoten geld 1
Het was nu al Maart geworden. In plaats van zich
naar de schikking van Alexander VI te gedragen en
.zich met de Tusco-romeinsche provincie te vereenigen,
,zonden de paters van San Marco een hoogmoedig protest naar Rome, waarin ze vlakaf weigerden te gehoorzamen en betuigden dat ze niet vervaard waren van
eene mogelijke excommunicatie. Dat deed bij den Paus
de maat der lankmoedigheid overloopen : hij wachtte
op eene gelegenheid om krachtdadiger in te grijpen;
zij kwam spoedig door eene opschudding onder een
sermoen van Savonarola ontstaan. Den 13 Mei 1497
werd de brief geteekend, waarin de monnik persoonlijk
door den grooten ban werd getroffen. Hij had nu reeds
twee jaren in wederspannigheid geleefd.
Nog gedurende een vol jaar zal die ellendige toe
stand aanhouden; een strijd zal nu beginnen tusschen
Florencen en Alexander VI. Soms tweemaal in de week
vraagt, eischt de Signoria de opheffing van de censuur,
terwijl de Paus te vergeefs blijft uitzien naar één tee,
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ken van berouw, één daad van gehoorzaamheid bij
den gebanvloekten monnik. Deze komt niet tot inkeer.
integendeel : hij spot met 's Pausen banbliksem ; hij
werpt zich zelf op als paus en schrijft een encycliek
die hij onderteekent : « dienaar van J.-C. door Hem
gezonden » ; hij zingt heiligschennend de drie nissen
op Kerstdag 1497, deelt de H. Communie uit, gaat.
voort met spotten en den Paus « de verbroken zaag »»
van het Vatikaan te noemen, verwerpt het levend gezag der Kerk, blijft hechten aan zijne voorzeggingen
voorspelt nogmaals de onmiddellijke bekeering der
Turken waarop we nu nog wachten ! en zweert
op de verschrikkelijkste wijze dat hij nooit absolutie
zal vragen ; en met. dat alles beweert hij nooit kwaad
gesproken te hebben van Alexander VI (omdat hij
nooit dien naam over zijn lippen liet komen !) Op al
de dringende eischen van de Signoria antwoordt de
Paus met de grootste kalmte, maar steeds met het be^
sef van zijnen plicht : « Wij hebben ons door niemand
laten beïnvloeden bij het slingeren van den ban, maar
in Godsnaam zendt toch Savonarola naar ons ; wij
wenschen niet den dood van den zondaar ; wij zullen
hem ontvangen als een teeder vader ». (26 Febr. '98.)
, Indien hij het preeken wil laten, zullen wij hem na
korten tijd de absolutie geven », « wij zullen hem alles
schenken wat hij verlangt », « wij steenigen hem niet
voor zijn goede werken... » maar wij klagen over zijne
ongehoorzaamheid... Wij zijn wel op de hoogte van
hetgeen uw « Apollonisch orakel » tegen ons uitbraakt
hij ontving daarvan een stenographie i en « al
die persoonlijke beleedigingen zullen wij naar het voorbeeld van Jesus Christus verdragen », maar « wat de
eer en het gezag van den H. Stoel krenkt, zullen wij
nooit dulden ». Ziedaar de voorbeeldige gesteltenis
van dien waarlijk plichtgetrouwen herder!
Eens toch meende men dat Alexander aan zijn plicht
zou verzaken en dat de monnik ----- dit « nietige wormpje
(1) gekoesterd door de Florentijnsche regeering » -trotsch zou zegevieren over het vernederd pausdom
hij zou kwijtschelding erlangen zonder te buigen voor
Christus' plaatsbekleeder : « eo maxime zoo schreef

~

(1) Uitdrukking door Savonarola zelf gebruikt in een zijner
eerste brieven.
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de gezant van den hertog van Ferrara (1) -- no se
..ovendo voluto inclinare ad fare quelle cose che li avea
ricerchata sua Santità chel facesses ». Doch neen,
_Alexander zou den luister zijner tiara niet doen verbleeken ; hij kon een paus zijn met een teeder vaderhart, maar verzaken aan hetgeen zijn hoogherderlijke
., plicht hem voorschreef, dat nooit!
En nu spoedde Savonarola naar zijn noodlottig einde. Het Florentijnsche volk begint meer en meer te
twijfelen aan eigen redding en verliest zienderoogen
het betrouwen in de voorspellingen van den profeet.
,Deze poogt vruchteloos mirakelen te doen : zieken aan
wie hij zijn scapulier toezendt, sterven nog denzelfden
dag. Nu zal hij het beproeven tegen Alexander een
concilie te beschrijven, waarin hij a 's Pausen euveldaden zou blootleggen », en c alles bevestigen door mira^kelen ». Zoo haalde hij nog eene nieuwe excommunir
;.catie op zijn geweten... Maar niets kon baten. De keuze van het volk helpt de vijanden van den prior aan
't bestuur. Het preeken wordt hem nu eindelijk door
,de Signoria verboden. Uitgedaagd om het mirakel te
doen, waarnaar hij zelf bij het volk het verlangen had
gekoesterd, stemde Savonarola er aarzelend in toe, dat
eene vuurproef tusschen herig en zijne vijanden zou
'beslissen, maar hij waagde het niet er zelf het risico
van te ondergaan ; dan, toen de volgeling, die zich
,

,

aangeboden had om in zijne plaats de kans te wagen,

,op het punt was in de laaie vlammen te treden, vorderde hij dat deze het H. Sacrament in de hand mocht
dragen, alsof het voeglijk was eene barbaarsche superstitie door eene heiligschennende ontwijding te verbeteren ; terwijl hij aldus redetwistte over de voorwaarden van de aangenomen proef, schoof hij ze op
-de lange baan, brak ze af en kwam ten verderve ; het
volk viel woest op 't lijf van den prof eet, die alle
zelfvertrouwen scheen te verliezen, en leverde hem ever
aan een vijandige vierschaar. De paus, die de vuur~
proef had afgekeurd, zag toch met genoegen dat de
ontwerper van een concilie was ingerekend en onschar
- delijk gemaakt; hij stemde er in toe dat de gevangene
zou verschijnen voor burgerlijke rechters; dezen oor~
deelden hem volgens de gebruiken van den tijd met
-

«1) Lucas, Giro!. Saar., bi. 267-270, n, i.

394 -toepassing van den folter en verwezen hem ter dood:
Het proces duurde van den 10 tot den 19 April. Middelerwijl had toch de minnende vader op het vatikaan
gepoogd zijn ongehoorzamen zoon nog te redden ; hij,"
eischte dat men hem den man zou overleveren, dan
ware deze nog geweest in de armen van een meedoor
genden herder ; daarvan zijn we zeker, want gelijk
Mgr. de Roo getuigt : « in gansch het leven van dien
paus vindt men geen geval dat een rouwmoedige ooit.
door hem mishandeld werd ». (IV 277.) Dat wist de
Signoria ; zij vreesde dat Alexander haar gevangene in:
't leven zou behouden. Savonarola had haar het voor-beeld der ongehoorzaamheid gegeven ; zij weigerde
hem uit te leveren. Savonarola, zoo besliste zij, « moet
sterven onder het volk dat hij bedrogen heeft ». Hetburgerlijk gerecht, vooral in politieke zaken, is onmee
doocgend ! De Signoria stond enkel toe dat Z. Heiligheid eene commissie zou zenden, die den veroordeelde
opnieuw zou ondervragen over hetgeen men van hem
nog begeerde te vernemen aangaande zijn gedrag als
christen en priester. Zoo geschiedde : Franciscus Remolino en Joachim Turriano, Meester-Generaal der
Dominikanen, kwamen een maand na het gevallen von~
nis te Florencen aan en schreven Savonarola's beken~
tenissen op, die zij overmaakten aan den paus. De veroordeelde werd gedegradeerd met twee zijner gezellen
en overgeleverd aan de burgerlijke scherprechters. Het
vonnis werd voltrokken den 23 Mei 1498. Savonarola'
stierf niet, zooals Winkler Prins lastert, onder de roede van den paus, (1) niet als een ketter, niet als een
martelaar, maar als een verslagen politieker. (2)
-

,

-

(1) Verkeerd is de uitdrukking van Dr. G. J. Hoogewerff (De'
ontwikeling der Italiaansche Renaissance (1921) bi. 336)
Savonarola « eindigde zijn leven op den brandstapel door
toedoen van den. paus zelf >. — Ook a le vicomte de Meaux »'(Le Correspondant CXCIII bi. 30) vergist zich waar hij'
zegt dat Alexander VI ongelijk had a de concourir à son
supplice, en adjoignant à ses juges des commissaires chargés
de le condamner s. De commissarissen, Remolino en Turriano, kwamen eerst den 19 Mei te Florencen aan, toen Save.
narota reeds sedert een maand veroordeeld was.
(2) P. Lucas, S. J. o. c. (bi. 437) oordeelt aldus over dit strenge
vonnis: c Onze besliste meening is, dat - terwijl Savonarola
had moeten vrijgesproken worden van de beschuldiging zwaar"
gezondigd te hebben, het toch verkeerd zou zijn zijne rechters te beschuldigen van een wettelijken moord te hebber
begaan, of zelfs, gezien de omstandigheden van den tijd, van :
bovenmatige gruwzaamheid ». -- Partor (511) meent dat de-
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Land » ongunstig oordeelt over Savonarola's uiteinde,
dat ik waarlijk stichtend vind. Ik betwijfel het zeer dat
4 de inquisitor hem afgescheurd van de Kerk verklaarde ». Door dien inquisitor wordt wellicht Mgr. Paga.-gnotti, bisschop van Vaison, bedoeld, die gelast was
den veroordeelde te degradeeren, van de priesterlijke
voorrechten te ontrieven, niet af te scheuren van de
'Kerk met welke hij zich pas verzoend had en hem
daarna over te leveren aan de burgerlijke gerechtsdienaars. Het is ook niet waar dat de prediker « koppig
•in zijn oordeel stierf ». Integendeel : na de geloofsbe^lijdenis uitgesproken te hebben, heeft hij vergiffenis
gevraagd van al de zonden van zijn leven en inzonder-heid van al zijne vergrijpen, tijdelijke en geestelijke,
tegen de stad en het Florentijnsche volk. Hij heeft zich
zelf de H. Communie toegediend en met eerbied een
vollen aflaat vanwege Z. H. den Paus aanvaard. Zijn
dood was niet die van een « koppige >. In het licht der
eeuwigheid heeft hij zijne dwalingen erkend. Hij werd
niet « onthoofd », maar gehangen. Zijn lijk werd verbrand en de samengegaarde assche in de Arno.-rivier
geworpen : zoo ging buiten zijn verwachting het is
de opmerking van zijn Generaal-overste althans
een zijner voorspellingen in vervulling.
,

,

'

-

Ook over de leer van Savonarola staan in « Het VI.
L. » eenige uitdrukkingen die eene nadere bepaling be
hoeven. Het is wel zeker dat de ongehoorzame mon .
nik, die Luther onder zijne geestverwanten rekende,
(1) niet als een ketter mag aanzien worden, al eerst
,

rechters in hun vonnis het adagium « salus populi suprema
lex » hebben toegepast.
Ofschoon men niet te veel staat kan maken op de bekentenissen van Savonarola tijdens het proces (van 10 tot 19
April), omdat de folter werd toegepast en de stukken eenigs-zins vervalscht werden, toch moet uit het proces zelf de
schuld van den prior genoegzaam gebleken zijn, want den
21 April schreven diens medebroeders een brief aan den paus,
waarin zij vergiffenis vroegen voor hun gedrag, en ter ver .
ontschuldiging inbrachten dat ze door « zijne arglist en gehuichelde vroomheid » bedrogen werden.
(1) Voorrede van zijn commentaar op de Psalmen r Miserere
en « In te Domme, speravi ». --- Anderszins was 'Luther een
tegenvoeter van Savonarola. Deze wilde heel Florencen schier
omscheppen in een klooster; gene verbrak zijn banden, liep
in de armen van Katharina, en poogde al het heilige omver
te gooien.
.

,
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om de eenvoudige reden, reeds door Cesare Balbo in'
zijne Geschiedenis van Italië (1) aangegeven, « dat
ware ketters niet sterven in den schoot der Kerk ». Men
zal ook den Vlaamschen schrijver bijstemmen waar hij{
zegt dat de prediker zich nooit losscheurde van de Kerk,
ik zal er bijvoegen dat hij die hartstochtelijk beminde,
en « nooit in de geloofsleer dwaalde ». En dan moet
men dit met Hergenröther in dien zin verstaan dat hijg
« kein formaler háretiker » was. Wel wordt hij in de
brieven van Alexander VI beschuldigd « falsa et per~
versa dogmata » verspreid te hebben ; « de haeresi suspectum » te zijn ; wel wordt door de commissarissen
gesproken van zijne « errores et haereses », maar men
mag het er met P. Grisar S. J. voor houden, dat onder
die uitdrukkingen geen ketterijen in den eigenlijken zin
van het woord te verstaan zijn, maar liever « praktisch=
schismatieke of onkerkelijke neigingen ». (2) Savona^rola werd van ketterij verdacht voornamelijk omdat hij"
aan het Opperhoofd der Kerk de bevoegdheid banvon
nissen uit te spreken, scheen te loochenen en zich de
goddelijke rol van profeet toeschreef. Met dat alles is.
niet te loochenen dat hij het volk op een dwaalspoor
bracht en zich aanstelde alsof in kerkelijke zaken op
slot van rekening niet de kerk met haar opperhooi&
maar de kerk zonder haar opperhoofd, ja zelfs het
private oordeel, beslissen moest. Ook door zijn mateloos schelden op de kerkelijke overheden heeft hij een
voorbeeld gegeven dat de protestanten zich ruimschoots°
hebben te nutte gemaakt. Vandaar dan ook de gevaarlijke zijde van Savonarola's geschriften. De Vlaamsche,

schrijver zegt daarvan, dat ze « -goedgekeurd werdei
door Clemens VIII en Benedictus XIV ». Dat weet ik
niet, maar het is stellig dat al zijne schriften gezuiverd
werden door eene commissie van de Trentsche Kerkvergadering en, behalve zijn « samenspraak over het
wezen der profetie », vijftien zijner sermoenen op den
Index werden geplaatst. Men zal dan ook begrijpen
dat de H. Ignatius verbod gaf de schriften van Savo~

narola te bewaren en te lezen in de huizen der Sociëteit
van Jezus. Maar dat neemt niet weg dat er in Savo~
narola's geestesarbeid parels te vinden zijn als de
i1) S&oris d'Italia, bl. 276: I verf eretici non muoion nel sera
della Chiesa.

(2) Zeilschrift, f. Katte. T heo!. IV, 397.
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« Triomf des Kruises » dien eenieder met groot genoegen zal lezen.
Ik waag het niet een samenvattend oordeel uit te
spreken over Savonarola's gedragingen te Florencen;
ik laat dat liever over aan meer bevoegden. Benedictus
XIII placht te zeggen : « Zoo God me de genade gunt
mij in zijn paradijs te ontvangen, boet ik eerst mijn lust
in 't bewonderen zijner heerlijkheid, maar daarna zal ik
pogen te vernemen hoe het met Savonarola gelegen
is ». Er het juiste van te vernemen in dit ondermaan-sche, daaraan wanhoopte dus die Paus. Een monnik
van S. Maria Novella te Florencen was fortuinlijker:
tijdens zijn leven daalde h-ij neer in 't vagevuur en ontmoette daar Savonarola ; hij getuigde van diens « op.rechtheid en rechtgeloovigheid, maar wist tevens dat
hij lijdende was om zijn inmenging in de politiek en
zijne ongehoorzaamheid aan den paus ». Een gewaar~
borgde openbaring is dat toch niet, want die monnik,
Tommaso Sardi, verhaalt het naar de wijze van Dante,
in een gedicht, dat kort na Savonarola's dood werd
geschreven, doch eerst pas vóór den grooten oorlog
in 't licht kwam.
Gaan we dan liever te rade bij degenen die den boeteprediker van nabij hebben gekend. Schnitzer beweert
dat de Dominikanerorde « een werkelijk aandeel heeft
gehad in zijn ondergang » en schreef een werkje met
den titel : (1 ) t Savonarola im Streite mit seinem Orden und seinem Kloster ». Wat hij daarin zegt - is in
zooverre waar, dat de monnik te Rome veroordeeld
werd door eene commissie bestaande uit leden zijner
orde ; dat het Dominikanenklooster van S. Maria Novella te Florencen gevestigd, steeds vijandig tegenover
den prior van San Marco stond ; dat ook in dit laatste
gesticht het allen niet eens waren met hun overste;
een van hen, Franciscus Mai, verliet Flórencen en
werd procurator der orde te Rome, waar hij ijverig ar
beidde tegen zijn vroegeren prior. Het schijnt echter
dat hij niet veel invloed had op Alexander VI, die al
tijd zelfstandig en eerst na rijp beraad een besluit nam.
Van al de oordeelvellingen over Savonarola is dat
van zijn Generaal-Overste wel het strengste. Deze
voorbeeldige religieus, die in de kronijken der orde
geprezen wordt als « een zacht en liefdevol man », en
vroeger den prior van Florencen zeer genegen was,

(1) München, 1914.
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stelde net Francis Remolino, den dag zelf der terechtstelling, een verslag op, dat ter inlichting aan Alexan-der VI werd toegestuurd. Daarin nu noemt hij « Fra-trem Hieronymum » een « omnipedum nequissimum,
adeo erat omni scelere, omnibus vitiis inquinatus ».
Maar, schoon dit opgeteekend werd naar de bekentenissen van den veroordeelde zelf, mogen wij ons toch
wel afvragen of deze, die gewoon was te overdrijven,
ook toen in den aanblik van den dood en wel in rouw~
moed, niet overdreven heeft en zich zwarter heeft
voorgesteld dan hij werkelijk was. Turriano schildert
hem af als <. elatus superbia et allectus nominis cupidi~
Late », en toch zal men bij den prediker, naar het voorbeeld van Alexander VI, minstens bij het begin zijner apostolische loopbaan, wel goede bedoelingen mogen aannemen. Hij wordt voorzeker beschuldigd « het
Florentijnsche volk te hebben bedrogen », maar de
vraag is of hij zelf niet evenzeer bedrogen werd door
zijne opgezweepte phantasie. En wanneer we dit ont-goochelde volk na de mislukte vuurproef razend op
den monnik zien toestormen, dan schudden we toch het
hoofd bij die wraakneming, want eene zaak is zeker:
-

juist dit volk had hij toch oprecht liefgehad.

Sprekend voor den indruk dien Savonarola's lot heeft
nagelaten is het werk van den bekenden godgeleerde
Ambrosius Catharinus : in zijne jeugd was hij een vereerder van den vermaarden boeteprediker, maar in
1517 trad hij in het klooster van San Marco, en daar
leerde hij over hem anders oordeelen ; hij schreef een
« Discorso contra la dottrina e Ie profetie de • Fra Gi~

rolamo Savonarola ». Eindelijk, uit de documenten verzameld door Gherardi (bl. 329) blijkt « dat de oversten der Dominikanenorde gedurende gansch eene
eeuw strijd hebben gevoerd tegen de herinnering aan
Savonarola : verbod werd gegeven zijn beeltenis te be~
waren, ja zelfs zijn naam uit te spreken ».
Wat ook het oordeel der geschiedenis over Fra Girolamo moge zijn, mij was het vooral te doen om op
het voetspoor van Pastor, Lucas en de Roo Alexan~

-

der's gedrag in het licht te stellen. Genoemde schrij.-

vers onthouden zich ervan dien paus aangaande zijn
conflict met den Florentijnschen monnik verwijten toe
te sturen, en zij prijzen hoogelijk zijne gematigdheid.
Zoo doet ook Armstrong, (1) een protestant - voor die
(1) Engl. Hist. Review, IV. 455. Aang. door Pastor.
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Alexander als Savonarola tot eere strekt. Villari, zegt
hij, schrijft de aarzeling in het straffen toe aan « ge
veinsdheid en onwelwillende geslepenheid » - gelijk
trouwens de prediker den paus vergeleek met een
schaakspeler, - maar dit weifelen duidt veeleer op liet
feit dat Alexander in den grond « een grooten eerbied
koesterde voor Savonarola' leven en zedelijke leer. (1)
Inderdaad, indien hij, ondanks zijn goeden wil, toch
tegen den ongehoorzamen monnik is opgetreden, dan
was het omdat hij aan zijn herderlijken plicht niet
mocht verzaken.
En de Kerk heeft naderhand de vruchten genoten
van het voorbeeld door Alexander gegeven. Immers
het geprofeteer van Savonarola werkte aanstekelijk:
Martino di Brozzi, een in lompen gekleede volksprediker, treedt ook op als profeet ; hij wordt ook, hervormer... heft de Mis op en de Biecht en laat zich
« paus » noemen! Wat later wordt die profetische
geest vaardig in den eremijt Girolamo van Bergamo,
en eenigen tijd nadien orakelt nog een • heele reeks
landloopers en dwepers. Zoo deze lieden enkel onder
het lagere volk eenigen bijval hebben genoten en geen
groot gevaar voor de Kerk hebben opgeleverd, dan
heeft men dit op de eerste plaats te danken aan het
oordeelkundig ingrijpen van Alexander Vi, die aan
het ontluikend kwaad den pas afsneed, en wiens voorbeeld onmiddellijk, reeds in 1498, werd nagevolgd
door het Generaal Kapittel der P. Dominikanen te
Ferrara ; daar werd het den predikanten op het hart
gedrukt nooit van den kansel private openbaringen als
profetieën uit te venten; de kerkelijke overheden zullen
later nog meer dan eens de les van paus Alexander
in toepassing brengen.
Ook door zijn liefdevol doch onverzettelijk weigeren
om toe te geven aan den opstandigen frate, heeft de
opperheder een onwaardeerbaren dienst bewezen aan
de Kerk. Dat getuigt diezelfde Protestantsche geschiedschrijver Armstrong. (2) « Zelfs een Paus, zeat hij,
heeft eenig recht om zich te verdedigen, en zoo
Alexander de weerspannigheid van den monnik over
(1) Zoo ectuigt ook Lucas (t, a, p1.210).
« The can be no doubt that Alexander... pp:eciL2d the cz
of the Friar, and reiarded hizn as an carriest hut miuidec
man '.
(2) Engi. Ht, Rcvkw. t. a, pl.

Ziet hoofd had gezien, dan ware het voortduren van
het pausdom onmogelijk geworden ». Dit woord van
den Engelschen schrijver is wel wat sterk, want het
pausdom staat in innig verband met de Kerk, waarte~
gen de poorten der hel niets vermogén ; maar de ongekastijde opstand van Savonarola ware toch voor
haar eene vreeselijke verslapping geweest, die zou uit~
geloopen hebben op het verlies van vele zielen.
Eindelijk, zoo Alexander, althans naar de letter, af
stand gedaan heeft van de kerkelijke vrijheden, en op
het aandringen der Florentijnsche Signoria er in be~
rust heeft dat Savonarola, ingeval deze veroordeeld
werd, zou overgeleverd worden aan den burgerlijken
arm, « ne justitia deseratur dan moeten we ook
hierin nog zien een blijk van 's Pausen liefde tot de
Kerk : Savonarola verdiende geen ontzien meer, nadat
hij wederrechtelijk een concilie van prinsen had . willen
bijeenroepen tegen den Paus, want daaruit kon geen
vernieuwing, geen hervorming voortspruiten, doch
alleen een scheuring in de Kerk. Met zijne bescher
mende hand van Savonarola's hoofd terug te trekken
heeft Alexander, geleid door goddelijken bijstand, het

-

,

-

christendom voor een der grootste rampen gevrij^waard.
Nadat de paus dien pijnlijken maar hoogstnoodigen
plicht had volbracht, mocht hij toch nog een vertroos~
ting smaken. Pas waren Savonarola's asschen door de
wateren van de Arno~rivier meegevoerd, of ginds in
Frankrijk daalde ook Karel de Achtste ten grave.
Monnik en koning hadden den waakzamen herder veel
zorg en lijden verwekt, de een omdat hij de Kerk verstoorde, de andere omdat hij tijdelijke en nog meer
geestelijke rampen over Italië had gebracht; maar al~
vorens voor hun eeuwigen rechter te verschijnen hebben beiden de waardigheid van hun Pontifex op aar~

de erkend: de koning sloot vrede met den paus, en
de monnik was blijde van den opperpriester een vollen
aflaat te ontvangen. Die dubbele verzoening, zoo heil~
zaam voor de heengaanden, was tevens eene hulde aan
de gematigdheid; de liefde en de plichtgetrouwheid
van Alexander V.

_EgcubiaeW
r JAN HAMMENECKER.
Zie, nu kom ik, jesu mijn,
waken om Uw Haren,
wil die zoo verlaten zijn,
zooveel smart ervaren.
. Anders hingen zoo niet, Heer,
der[ en doodsch Uw lokken neer,
of ze van niemand waren.
Och, 't alleen..zi jn is een smart
— 'k Heb het reeds beleden --boven alle pijnen hard,
'k n oem d e't 't Leed -der-1 eed en.
•-- En wat boven alles schrijnt,
Zie, hoe 't langs Uw Haren lijnt,
en ze duwt naar beneden.
Hoe zij , vielen armlink neer
moe gelijk het koren
dat geweldig regenweer
neersloeg in de voren.
Maar de regen hier is Bloed
zijpelend waar de krone wroet
met haar vlijmende doornen.
Aller zonnen gulden gloed
zou hier moeten zweven
om dien aller fijnsten
rasten Twijn
door de Maagd geweven.
-- Ach, ik zie geen zonnegloed 1
lespa, dijn geronnen Bloed
zie 'k erin donker kleien!

) Zie D. W. en B. November 1924 en April 1925.
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Jesu, 't leven ging alrée

vluchten uit Uw Haren,
die als doode wier in zee
in Uw Lijden varen.
Als ik naar Uw vlechten schuw,
voel ik, Jesu lief, een rouw,
dien ik niet kan bedaren.
't Sitio dan verteerde U tot
't verste van Uw wezen,
wijl tot in Uw Haar, o God
ik het nog kan lezen.
Moest dit Sitio hevig zijn
dat ik zelf ervan verkwijn
zonder lust naar genezen.

Jesu, Jesu, Jesu mijn,
of ik ..met U lede,
Uwer Haren purperen schijn
langs mijn haren glede.
Geel me, Jesu, lijdensmoed,
tot ik in den T haborgloed
van Uw glansharen trede..
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Onze Schoone Parken

(')

door
JOZEF MULS.
Wanneer wij een oud plan der Stad Antwerpen be-

lijken dan worden wij getroffen door de grillige boch.-

ten van straten, door het uitzetten van pleinen en

ruien die grootendeels, alhoewel overwelfd deze
laatste —, in hun primitieven aanleg bewaard zijn ge.bleven.
Doch wat ons ook moet treffen bij nader onderzoek
en overweging dat is de afwezigheid van alle openbare
tuinen of parken in deze oude stad.
De boomera waren zoo zeldzaam in Antwerpen dat
nagenoeg de eenige plaats, waar er vroeger stonden,
aan de werf namelijk, er naar genoemd werd en dat
van den vrijheidsboom op de Groote Markt als van
een unicum, een soort van wonder, kon gesproken
worden.
Het zeldzame groen dat in de stad in die oude dagen
nog een blijde kleur bracht was op het Kerkhof van
`O. L. V.--Kerk dat daarom ook het Groen Kerkhof
genoemd werd.
Wel waren, binnen de huiscomplexen, de private
tuinen die echter van de straat niet konden gezien
worden en door de toenemende duurte van den grond
in het oude hart der Stad stilaan verdwenen. De aller.mooiste tuin die ons van dien aard overbleef is wel licht die van het Begijnhof die, vooral nu in dit lente~
seizoen, met zijn overdaad van witte bloesems van een
sprookjesachtige weelde is.
,

(1) Lezing gehouden voor de Vereeniging van Natuur- en Ste-

den schoon ter gelegenheid eener tentoonstelling over de Antwerpsche parken in Mei 1924,
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Zonder de grandiose opening op hemel, eindeloos
weiland en verre boomgroepen die wij van op denScheldeoever kunnen genieten en het dagelijksche
wonder van zonsondergang dat wij daar kunnen zien.

gebeuren, zou deze stad, zooals zij vroeger was, op
gebied van natuurschoon een doodsche stad kunnend
genoemd worden.
Datzelfde kan nagenoeg van alle steden gezegd wor^
den die in de middeleeuwen - hun bepaald aanschijn
kregen. De maatschappij was toen zoo goed geordend.,

de menschen vonden zoo hunne volle bevrediging in de
sociale toestanden waaronder zij leefden dat er geelnood gevoeld werd om zich af te zonderen of op te
frisschen in de natuur.
Geen enkele klassieke of wel geordende beschaving.
heeft liefde voor natuurschoon bevorderd. Griekenlandr
en Rome hebben haar niet gekend. De XIIIe eeuw in
Frankrijk, de XVe eeuw bij ons zijn er onverschillig
voor gebleven, de XVIe eeuw in Italië met M chel-An^
gelo en Raphael heeft ze totaal miskend.
Het rustige leven, de kalme dagelijksche bedrijvigheid der menschen had nog niet die neurasthenische'
overspanning in de wereld gebracht die wij, bewoners-:

van wereldsteden, met het wild gejaag van eiken dag,
hebben leerera kennen.
De tuinen en parken die in die oude tijden werden-.
aangelegd waren het werk van rijke nietsdoeners die groote ruimten van stilte en rust rond zich moesteir
scheppen omdat de ledigheid en de weelde hen beletten
die rust in zich zelf te vinden. Zoo onbtondén de'
koninklijke tuinen deus Tuileries in het hart van Parijs
met hunne eindeloozé perspektieven, zoo ontstonden dé°sombere en bittere tuinen van Florence en van Rome,
de weelderige van Grenada en Sevilla, zoo ontstonden
ook de oude parken die wij, ver in den omtrek dezer
stad, kunnen bewonderen en voor wier behoud ` thansmet alle kracht geijverd wordt.
Het is slechts bij den aanleg der nieuwe stad, buiten
den ring der oude Spaansche vesten, dat er- aan boo-men en open ruimten gedacht is geworden. Zoo kregen'
wij onze lanen die als een boog van frisch groen thans;
van de Noord-- tot de Zuid-zijde der Stad gespannen
staan. Zoo kregen wij in het Park en de Warande, de
« geuzenhofkens », de lanen die er henen leiden, al te
kleine oasissen van groen en van boomen in . dè steef:
toenemende uitbreiding Leer Groot Sta'dL
-

,

,

,
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Al te klein zeg ik, want ons leven geraakt van langs'
om meer opgedrongen in die monsterachtige uitbreidingder groote steden die de vroeger verre buitengemeenten
als het ware opslokken met wat er nog was aan ruimten van velden en bosschen tusschen hare vesten en denieuw-ingelijfde plaatsen. De huizen worden steeds
hooger en hooger gebouwd. De menschen leven niet
meer onder het aarts-vaderlijke dak maar in de kleine
cellen zonder lucht van de reusachtige menschennesten
die de appartement~bouwen geworden zijn. Het mag nog°
een geluk heeten wanneer wij ergens van uit een raam
een klein segment van den hemel te zien krijgen;:
en de mensch die van nature nood heeft aan ruimte
en verre horizonten moet zich met dat weinige tevreden
stellen. Hij is als de zwemmer die de rivier of de zee
moet derven en zich vergenoegen met het water van een
badkuip.
Wanneer de stedeling zich op straat begeeft dan is 't om aan die engheid, om aan die opgeslotenheid te
ontsnappen, om zijn oogen weer eens te kunnen verlustigen aan ruimte van hemel die hij, jammer genoeg,
nog slechts met deeltjes te zien krijgt.
De fabrieken, die ook met den dag toenemen in eens
groote stad en in de nabijheid eener wereldhaven, verpesten er de lucht. Ontzaglijke zwarte rookwolken
van groote branden gaan uit de schoorsteenpijpen op
en worden door den wind over de huizen geslagen en
het roet en de kolen vallen tot in onze enge kamers.
De verdeeldheid dié in een groote Stad onder dé menschen heerscht op godsdienstig en politiek gebied'
en eiken morgen nog aangehitst wordt door de razend'
tegenover elkaar schrijvende en strijdende dagbladen:
de naijver, de bedilíucht van menschen die te dicht op
elkaar gedrongen leven, d è door de noodwendigheden van den tijd
een ongehoorde mededinging op
handels- en nijverheidsgebied gedwongen worden brengen die zenuwachtige overwerking mede die lichaam
en ziel verwoesten.
Om van die noodTottige beheksing der Groot-stad'
verlost te geraken, om aan onze overwerkte hersens
en onze vermoeide gestellen wat opluchting te geven,
om aan de dagefijksche zorgen en bekommernissen
te ontkomen zoeken wij' stadsmenschen in kinemaen schouwburgzaal een afleiding voor ons overprikkeld'
gemoed. Hier geraken wij een oogenblik verlost vang
onze cfa-gerijksche- misères; wij krijgen er den bedrie-,
,

als

-

,

tot

t
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..gelijken indruk van een ruimer en schooner leven waar
-.onze gepijnigde gekwetste naturen, weer een oogenblik
:gaaf worden en ons teruggedrongen gekneusd gevoel
weer den kortstondigen waan kent van zich te ontplooien en te bloesemen.
Doch kinema en schouwburg en de mooiste muziek
van Beethoven, Bach of Wagner, met alles wat ons
daarbij voor een korte stonde aan een droomwereld
wordt voorgespiegeld, zijn slechts lapmiddels tegen de
pijn onzer straks weer door het leven gemartelde ziehen.
De natuur alleen kan ons verlossen van den doem
.der steden. Zij is het klooster voor het afgesloofde en
;ontgoochelde menschenwrak, zij is het vrede-oord waar
het rusteloos hart weer tot inkeer kan komen, waar de
geest zich zuivert en, vrij weer en bandeloos, zijn opvlucht kan nemen.
Dat voelen, niet altijd zoo bewust, de meeste men~
..schen. Doch daardoor hebben zij nog geen blijk van
liefde voor de natuur gegeven. Zij is voor hen slechts
,de gelukkige tegenstelling met het dagelijksche uitzicht
der onveranderbare stad. De doorsneestedeling bemint
,

, eigenlijk de natuur niet. Hetgeen hij zoekt rond de

stad is den buiten. Zijn genoegen bestaat in zuivere
. scherpe lucht, in stilte, niet al te groot nochtans want
zij gaat op hem wegen, in uitgestrektheid en verge-zichten. De natuur is voor hem een boek waar hij ge.'boeid een oogenblik de kleurige illustraties van be
wondert maar den wonderen tekst niet eens poogt van
te ontcijferen. Hij weet niet dat een oude boom een
overgelijkbaar monument van schoonheid is geworden,
hij ziet niet de sierlijkheid van blaren en kruiden, hij
' heeft geen oog voor het donker en het licht dat door
een bosch kan spelen, hij voelt niet de melancholie
van een bewolkten hemel, van het slapende geheimzinnige water van vijver of beek, van droomerige en dampende avondlanden.
Na een paar uur wandelen heeft hij genoeg van de
stilte, van het groen en de droomerigheid, hij moet weer
terug in de stad en tusschen het gewoel van menschen
ander den lichtschijn van caféterrassen of bioscopen,
hij moet weer 't geluid hooren van strijkjes, het gebel
van trams en de clacksons van autos.
Het is omdat de mensch nog niet het intieme leven
van een landschap kent dat hij er zoo roekeloos mee
'té werk gaat. Dat intieme leven ligt in de trilling van
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de blaren en de twijgen die buigen en deinen op den;.
wind, in het wiegelen van een takje waar een late vogel.
op rusten ging, in het opengaan van een bloemenkelk,
in de plotselinge en geheimzinnige wasdom van een,
paddestoel, in den regen van zaden en blaren die in
den herfst over de aarde liggen gestrooid, in de maag delijke blankheid die de winter over alle dingen spreidt.
Wanneer de mensch meer tot die intieme schoonheden van de natuur weet door te dringen, dan ontdekt
hij pas hoe zij in hare eindelooze verscheidenheid de
spiegel is van zijn eigen innerlijk gemoedsleven, hoe
hij er overal iets van de eigen stemming kan terug
vinden. Dan worden de boomen en het gras zijn vrien~
den, dan voelt hij zich in hun gezelschap opgenomen en'.
veilig beschermd tegen al wat hem nog zou wagen te
storen of zeer te doen. En dat bekoorlijke ingenomen
worden van den mensch door de natuur geschiedt op
de meest zachte en teedere wijze. De natuur is nooit
opdringerig, zij gebruikt geen geweld, zij doet geen
inbreuk op onze zelfstandigheid. De mensch blijft vrij,
maar de zorgen vallen van hem af als een boetekleed`'
of een gevangenispak. Wanneer hij ✓ genoeg heeft van
het gedaver der zon dan is daar de koele schaduw die
lokt uit het woud en wanneer de duisternis begint tewegen dan is daar weer het meer van licht en de oneindigheid van den hemelkoepel: Op zijn gangen en
wegen door bosch en laan vindt hij ' telkens en als bij
verrassing een plek om ver uit te kijken over weiden,
beemden en velden. Zijn gedachten kunnen uitzetten op
breeden vleugelslag. En wanneer de stilte en de eenzaamheid den wandelaar zou gaan beangstigen, wanneer hij weer een vriendelijk geluid verlangt, dan is
daar de verre roep van de koekoek in de bosschen,
het gemurmel van een beek of't gesprinkel`van dé parkfontein.
Het aardsche paradijs waar de' bijbel van verhaalt is nog niet van onze planeet verdwenen. Het bestaat
nog steeds voor de menschen die het weten te ontdek.ken. Het kan slechts vernield en uitgeroeid" worden
,

,
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door de menschen zelf. De mensch blijft ook nog
steeds, door heel zijn wezen bestemd om er te wonen.
Er wordt verhaald dat het paradijs vol bloemen stond.
Groeien de bloemen niet overal waar wij ze reet rust
:veten te laten, zelfs boven de puinen die barbaren na-lieten op hunnen tocht ? Het paradijs was vol scha-duw en vruchten allerhande-. Kunnen wij - de aarde niet^'f
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;paradijs was vol vrede en de dieren waren den mensch
dienstbaar. Zou het anders zijn ook thans indien de
!ontzaglijke broedermoord van oorlogen werd afgeschaft
en wij niet langer meer van weiland en beemd nog
Slagvelden maakten?
In de Genesis staat ook geschreven dat God een tuin
gaf aan de eerste menschen om hem te bezorgen en te
-bewaren. En Ruskin op de hem eigen paradoxale wijze
heeft er uit afgeleid dat de mensch voor niets anders
op aarde is gesteld dan om bloemen en boomen te verzorgen.
Zonder het tot die uiterste consequentie te drijven
mogen wij toch indachtig wezen dat niet alleen de dieren met zachtheid moeten behandeld worden, maar dat
wij ook de boomen moeten eerbiedigen en het uitzicht
van ons land niet roekeloos mogen schenden.
Er is reeds veel verandering ten goede in deze richting gekomen. In alle landen bestaat heden die trek
naar de natuur. In Engeland is hij sinds lang algemeen
geworden en heeft er voor gevolg gehad de steeds toe~
nemende villabouw in de voorsteden. Wij ook wij be
ginnen rond de stad onze tuinwijken aan te leggen.
' Dat brengt reeds een eerste verbetering in onze be
staansgewoonten. De .diners, de concerten, de schouw-burgen moeten worden prijs gegeven, maar het leven
wordt er des te beter om. De kamermuziek aan huis
ontroert ons dieper dikwijls dan een concert of een
opera. Het stadsleven is een leven buitenshuis, in cafés,
dancings en bioscopen ; het landleven is een leven
binnenshuis en de familiegeest wordt er door versterkt.
In de plaats van den lust dien wij vonden in de gedur
rige afwisseling, scheppen wij behagen in het onveran
derbare bezit, in de levensvreugd aan eigen haard genoten en die elke persoonlijkheid het best tot rijpheid
kan doen komen.
Door het gemak van de verkeersmiddelen is het bui~
eenleven, dat vroeger slechts door de rijken op vorstelijke landgoederen kon wordengenoten in • het bereik
gekomen vaneenieder.
Die villa-bouw nochtans wordt op zijn beurt een bedreiging voor de ongerepte natuur die wij zoo noodig
hebben als brood.
De geest van na-aperij leeft nog te zeer onder de
menschen. De praalzucht en de aanstellerigheid doet
„

op een belachelijke manier den kasteelbouw toepassen
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op het eenvoudige landhuis. Het gevolg daarvan zijn
de torentjes, de balcons, de balustraden, en alle soort
vreemd materiaal, die aan villa's worden verwerkt. Dat
heet men dan in stijlen bouwen. En met de hoven is
het al niet veel beter gesteld : een bescheiden tuintje
van een paar duizend meters wordt in berg en dal en
kronkelwegen aangelegd, met rotsjes hier en daar en
een cementbak die een vijver moet verbeelden. Konij~
nen, honden, herten en kabouters in steen moeten het
romantische van het geheel nog verhoogen.
Doch het ergste is nog wel dat die smakelooze villabouw de oude parken, landgoederen en bosschen langzaam nadert en omsingelt en dreigt te vernielen.
Het wordt een zedelijke en maatschappelijke noodzaak die parken te redden en te behouden.
De geleidelijke ontwikkeling van Antwerpen buite^t.
hare vestingen kan ons gemakkelijk doen voorzien dat,
over 50 jaar, alle de buitengemeenten in die ontwik~
keling zullen worden opgenomen en versmolten, zooals,
nu reeds de voorsteden Berchem en Borgerhout en de
buitengemeenten van Merxem, Oude-God, Wilryck,
feitelijk in de wegenis der grootstad zijn ingelijfd.
Indien er niet gewaakt wordt dan wordt heel die
onmiddellijke omgeving der stad een woestenij van
steen of een verzameling van onoogelijke landhuisjes
en belachelijke tuintjes.
Was men niet reeds begonnen de prachtige beuken,
eiken en het schaarhout van het Pulhof te Berchem
te kappen ? Is het j ezuietenhof nog niet steeds be~

dreigd met vernieling ? Worden nog niet aanhoudend
oude boomen in de onmiddellijke nabijheid der stad
langs de wegen geveld ?
Een eerste reddingswerk werd reeds volbracht door
den aankoop van het Rivierenhof, maar verder daarbuiten liggen de heerlijke landgoederen van 's Graven~
wezel, Eetkeren-Donck, en het onvergelijkelijke Peers.~
bosch dat het Zoniënbosch van Antwerpen zou moeten
worden.
Het beste middel om de belangstelling niet alleen
van de overheden maar van de heele gemeenschap op
te wekken is wel hun de schoonheid, die daar bewaard
is gebleven, te laten zien en te leeren waardeeren.
Daarom zijn tentoonstellingen als deze die hier thans
werd ingericht van zoo onschatbaar nut, zij laat ons
de boomen, de waters, de parken, in en ver buiten de
stad onder de meest verschillende effekten zien.
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4 -Vooral de boomen. Ge kunt hier Zeeren wat monumenten van die soort wij in de onmiddellijke nabijheid
van de stad bezitten. Ge zult er begrijpen wat soort
van boomen in deze lage landen 't huis hooren, de
beuken, de berken, de eiken, de populieren, de olmen,
de linden, de dennen. Ge kunthier ook voelen hoe de
exotische boomen : cypressen, laurieren en palmen iets
van heimwee rond zich hebben, heimwee naar de verre
streken van waar zij komen. U kunt erbij bedenken hoe
boomen, op zich zelf, indrukwekkende gestalten konden worden door de eeuwen. Hoe zij gegroeid zijn in
tormenten, hoe de wind ze heeft doen hellen naar links
of naar rechts op den zoom van een weiland of grasveld, hoe de omstandigheden van plaats en grond hun
vorm hebben bepaald, hoe er trotsche boomen zijn
pijnboomen, beuken, eiken en hoe hun stammen blinken als staal of koper of brons voor onze verbaasde
oogen ; hoe er nederige boomen zijn als berken en populieren die bij het minste windje het bleek gezicht
hunner blaren naar den hemel toewenden als om erbarmen ; hoe er sprakelooze boomen zijn maar die ons
beter dan welke rede kunnen overtuigen van de edelheid van hun leven tegenover ons eigen nietigheid.
In deze tentoonstelling is ook te zien hoe liefelijk
een beek of rivier kan zijn vá©r dat zij door een stad
of dorp bezoedeld wordt, - hoe klaar zij den hemel weerspiegelt, wat er al groeit langs haar boord, wat er aan
bloemenpracht kan te drijven liggen in de lente op
haar water, hoe hare wentelingen en bochten het landschap van aanschijn doen veranderen. Dan zijn er ook
de waters der grachten waar de kasteelen en landhui~
zen verdubbeld staan in eindelooze diepten, de vijvers
die in de graspleinen zich uitspreiden als koele stille
meren met het donker-groene spiegelbeeld van geheimzinnige wouden vol groote en trotsche boomen.
Dan zijn er ook de kasteelen zelf met de melancholie
van voorbije tijden er omheen. De oude middeleeuwsche vesten met torens en kanteelen en ophaalbruggen
die herinneringen oproepen aan ridders en jachten en
oorlog; de meer moderne landhuizen uit de 17e en 18e
eeuw in barok of franschen stijl met pralende terrassen
en balkons, met guirlanden en vazen en waar men den#ken kan aan slanke markiezen en verliefde markiezinnen
in den trant van Watteau aan 't fluisteren van galan
terietjes, bij het geronk van cello's en 't getokkel van
cyther. s en guitaren, uit groen struweel.
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Het zijn de vervallen woonsten van voorbije geslach -ten maar die de tijdgenooten waren van Rubens of
Van Dyck, van Rubens die van op een dezer terrassen
zijn liefdetuin heeft gezien, van Van Dyck die de edelvrouwen en de rijke burgeressen heeft geschilderd met
ruischende zijden sleep afdalend van die statige stoeptrappen.
Vele menschen gaan de werkelijkheid van natuur
en oude steenen slechts waardeeren wanneer zij ze met
stukjes, afgezonderd en uitgekozen te zien krijgen in
het wit en zwart van de lichtprent.
De aandachtige beschouwing van de vele schoonheid'
die hier voor uwe oogen staat uitgestald heeft zij u
niet doen voelen hoe gij er met heel uw wezen aan
gehecht zijt ? Komen die tuinen en die parken, die boo~
men en die waters u niet voor als een paradijs, waaruit wij stedelingen door onzen levensaard ons vrijwillig
buitenstooten ?
De bewondering die gij gevoeld hebt willen wij aanwakkeren, niet tot een flauwe liefhebberij van romantische dweepers en nog minder om een in dezen tijd:
toch onmogelijken terugkeer naar landelijke idyllen of
een aartsvaderlijk herdersleven.
Wij zijn er ons wel van bewust dat wij de stad en
haar modern bedrijf niet kunnen of mogen afschaffen,
maar wij weten ook, zonder aan sentimentaliteit te
doen, dat liefde wekken voor het landschap en het
natuurleven, scheppen is van nieuwe kracht voor ons
gevoel, voor ons denken. Wij stedelingen komen allen
rechtstreeks of door onze voorzaten van den buiten,
wij kunnen niet gedijen, indien 'wij geen kóntakt houden met den moederbodem waaruit wij allen vroeger
eens zijn ontsproten.
Aan hen die den mond steeds vol hebben van den.
reusachtigen vooruitgang onzer eeuw, van al die trot~
sche overwinningen op nijverheids~ en wetenschappe~
lijk gebied, van die zoo geprezen rationeele uitbating
van den grond, zou ik willen vragen : wat gebeurt er
met de schoonheid? De heerlijkste landschappen gaan
te loor door de pestlucht uwer fabrieken; boomen, krui.
den en bloemen sterven er uit, als in een oord van ver.doemenis. Nijverheid en speculatiegeest zijn als de
kanker die vreet in het schoon gelaat van ons land:
Wij brengen rijkdom voort zeggen de nijveraars en: de verkavelaars van gronden. Doch rijkdom is niet al~
les, wat is een rijk land en een rijk volk zonder schoon-«
-
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ltleid ? Wat gebeurt er met een volk aan wie men alle
.schoonheid in het leven heeft ontnomen om ze nog te
bewaren slechts als een nummer in een museum ?
Het is niet het onmiddellijk nut en de bruikbaarheid
van een landstreek of park die er de waarde van uitmaken voor een volk, maar wel het schoonheidsgenot
-dat erin geborgen blijft voor den ontroerbaren mensch.
Tegenover den materieelen uitbatingsgeest stellen
wij de vreugde, de bewondering ondervonden bij de
:.schoonheid der natuur, de ontroering die duizenden
voor haar hebben genoten.
De aanblik van een landschap blijft een herinnering
voor heel het leven. Een bezonnen bestuur van land of
stad mag nooit uit het oog verliezen hoe het land
dienstig zal blijven voor oog en hart van zijn bewoners.
Een land moet niet alleen materieele rijkdommen
voortbrengen, zijn geldbezit vermeerderen. Het moet
eerst en vooral menschen vormen. Daartoe dient in de
-eerste plaats de schoonheid van het land.
Zouden wij ooit een Breughel gehad hebben indien
er niet de brabantsche velden en dorpen, boomen en
waters waren geweest om ze te schilderen ? Zouden
wij ooit een Theod. Verstraeten of een Heymans hebben bezeten indien er niet de Kempen waren geweest
in hunne ongeschonden wildernis om ze tot die hooge
kunstwerken te maken die wij thans bewonderen? Heeft
niet Peter Benoit zijn edelste en meest grandiose inspiratie gezocht op de wateren onzer Schelde ? Zijn
Edmond Verstraeten, Permeke, Servaes, Saverys denkbaar zonder de schoonheid van Waasland en Leije~
boorden ?
De bewondering voor het landschap is daarenboven
de zuiverste bron der echte vaderlandsliefde.
Het landschap is het gelaat van den geboortegrond.
Het vaderland is niet de belgische leeuw die wij gebei~
teld zien boven een stationsgebouw. Het is nog minder
belichaamd in de toga van een rechter, in het uniform
van een gendarm, een douanier of een generaal. Het
is ook niet vertegenwoordigd zooals men gewoon is
dat te zeggen door de toevallige heeren van een parrement of de vergankelijke ministers.
Het Vaderland dat zijn de stroomen en de rivieren,
dat zijn de velden en de boomen, dat zijn de heiden
en de dennen, dat zijn de hemelen en de wolken, de
zingende en geurende luchten. Hoe schooner dat alles
,

,
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is en blijft hoe duurbaarder voor ons ook het Vaderis
land zal worden en blijven.
Die schoonheid moet de gestadige bekommernis we.=zen van een goed lands~ of stadsbestuur. Het is niet door
vaderlandsche cantaten of vlaggenversieringen, door
::standbeelden of oorlogsmonumenten dat men de liefde
voor den vadergrond het best aankweekt en getrouwe
' burgers vormt van een Staat, maar wel door den aan~
, gekweekten eerbied voor 's lands beste schoon.
De parken en de landschappen rond onze stad zijn
een erfenis van eeuwen, wij kunnen er slechts waardig
van blijven wanneer wij uit alle kracht ijveren om ze
schooner nog aan onze kinderen over te laten.
Dames en Heeren gij die hier vergaderd zijt niet om
een academische rede te aanhooren, die ik u overigens
niet zou kunnen houden, maar wel om met ons te wa
ken voor het behoud van natuurschoon, gij zult van
hier niet uiteengaan zonder het vast besluit de verder
digers te worden van de schoonheid die gij hier ber
wondend hebt in het schilderij of de lichtprent en die in
werkelijkheid rond uwe stad nog bewaard is gebleven.
Die schoonheid behoort niet aan de speculanten
die haar willen verkavelen en schenden. Zij behoort
aan de menschen die haar beminnen en bewoaderen..
Zij is van u. Houdt er de hand aan!

-
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In het Zweedsche Finland
door
D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN.
Helsin.gfors ligt op een schiereiland en schijnt uit*
het water zelf op te rijzen als men met de boot van.
het vasteland komend, de haven inglijdt. Zeldzaam
aangrijpend is aan den eenen kant het uitzicht op de
schoone witte stad, wier torens en koepels zich fier
omhoogstrekken, en aan den anderen kant op de

eilanden-archipel, die Helsingfors omringt. En als
wij Sveaborg, de stevige oude' vesting,- gepasseerd zijn,
duurt het niet lang of we zijn, op de aanlegplaats van
de boot, midden in de stad. Helsingfors maakt geheel
den indruk van een moderne Europeesche stad, met
alle comfort die men daar gewoon is. Hotels en restaurants kunnen wedijveren met de beste in het buitenland.
Alleen de bestrating herinnert er hier en daar nog aan
dat Helsingfors niet in de laatste eeuwen is gesticht.
De stad dagteekent uit het begin der 17e eeuw, maar
de groote gebouwen, de voornaamste boulevards, plei.nen en straten zijn niet ouder dan het einde der
vorige eeuw. Zoodra men echter in een van de kleine
huur victoria's, gezeten is, voelt men zich in een geheel
vreemde stad. Het rijtuigje is veel te nauw voor twee
personen, het paard is van een onbekend ras en het
hooge haam doet aan Rusland denken. De koetsiers,
dikwijls Russen, rijden er onverschillig en vlug op los.
Verkeersagenten kent men in Helsingfors niet en alles
rijdt door elkaar: automobielen, rijtuigen, karren, fiet~
sen en motorfietsen.
(1) Zie Het Finsche Finland in het Februarinummer.
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aan een der uiteinden van de stad, was de koetsier
kwal i omdat het « zoo ver » was. Eigenaardige opvattingen t Tot de middelen van verkeer behooren behalve de automobielen, rijtuigen en trams, ook de
stoombooten en motorbooten. Een tram voert naar het
heerlijke, schaduwrijke Brunspark, waar half Juli de
gouden regen en de seringen nog in bloei stonden.
Vandaar komt men gemakkelijk naar den Observatoriumberçj, vanwaar men een heerlijk uitzicht op de
baai in de diepte heeft en de frissche zoute geuren van
het water zich vermengen met die van het groen en
het heikruid op de heuvelen rondom. Per motorboot is
zeker een van de aardigste tochtjes naar een eilandje
in de scheren gelegen « Fölisön » genaamd, waar een
groot, zeer schoon park is aangelegd en een «Openlucht Museum », is ingericht. Onder een « Openlucht
museum», verstaan wij letterlijk een museum in de
openlucht, waar voorwerpen geplaatst zijn, die in de
openlucht thuishooren. Al de Scandinavische landen
hebben een Openlucht museum; dat in Stockholm
«Skansen» qenaamd, is wereldberoemd. In het Openlucht museum op Fölisön zag ik een oud houten kerkje,
dat in zijn oorspronkelijken vorm naar Fölisön was
overgeplaatst en inwendig ook vrij wel compleet was
en zeer interessant met de primitieve houtbeschilderingen. De twaalf apostelen waren er afgebeeld op een
heiblauwen achtergrond. De man, die de kerk liet zien,
zeide : U heeft bij U zeker ook wel een afbeeldsel gezien
van den Apostel Johannes ? « Ja », antwoordde ik verbaasd. «Maar heeft u er ook een met twee linkervoeten ? » En toen zag ik tot mijn verbazing dat de schilder,
ik vermoed uit guitigheid, Johannes twee linkervoeten
gegeven had 1. Onder de vele houten gebouwtjes, woningen, schuren, boerderijtjes enz. trof mij het meest het
bescheiden houten balken huisje van Alexis Kivi, den
grooten Finschen schrijver, die onlangs in dit tijdschrift
utvoerig behandeld is. Het geheele hutje bestond uit
één vertrekje door een houten gangetje omgeven
waar wat bergplaats in was en een trap naar den zolder
onder het dak, - dat was al. Huisraad was er niet veel
meer dan een stoel en een tafel. Verder een open haard,
een bedstede, een paar haken aan den muur voor kleeren en pijpen. Als Kivi onder betere omstandigheden
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had kunnen leven was zijn geest misschien niet ziek,.
geworden.
Het toeval wilde dat ik den volgenden dag de wor
ning van; den grootsten Zweedsch-finschen dichter
bezocht, die van Walter Runeberg te Borga.
Weer straalde de zon en deed de golfjes glinsteren•
en schitteren. Ik geloof dat de zon altijd schijnt in
Finland, ik heb tenminste niet anders gezien ! .
Overal regen : in Scandinavië, in Zwitserland, in België en Nederland, maar daar hoog in het Noorden
dag aan dag zon. De boot naar Borga was goed bezet_,
en we hoorden uitsluitend Zweedsch om ons heen.
Het was een onvergetelijke tocht, die ik zelfs mooier
durf noemen dan een tocht door de scheren van
Stockholm. Ik vond in Finland meer variatie, al waren
de eilandjes minder groot. Maar met bosch bedekt war
ren ze alle, en menig eilandje scheen een geliefd zomerverblijf te zijn, want voortdurend doken er witte villa's
op en overal verschenen menschen en kinderen in lichte
zomerkleeren om naar de boot te kijken, of om te gaan
baden en zwemmen. De bewoners van, Finland zijn
echte waterratten, en als zij niet in het water kunnen
spartelen, zitten zij in een boot. Zeil~ en roeibooten zijn
bijna een levensbehoefte voor den finschen burger.
Veel stadsbewoners brengen hun Zondag buiten de
stad aan het water door, op een der eilandjes of aan
de kust. Toen wij Borga naderden, zag ik iets wat
ik nog nooit gezien had. De groote rotssteenen, die aan
de kust lagen, waren hier en daar uitgehold om er een
vuurtje in te kunnen stoken. En ik zag een lange rij
van die haardjes vroolijk opvlammen, daar kookten de
wandelaars hun eten op.
Men zegt dat iedere stad haar ziel heeft. In de eene
stad zijn het donkere, droomende kanalen met witte
zwanen,in een andere de Domkerk,in een derde seringen
en gouden regen die in het voorjaar overhangen en
opglinsteren. In Borga is het de herinnering aan Ru~
neberg. Nergens leeft die zoo sterk als daar. Het huis
waar hij gewoond heeft en gestorven is wordt door
teedere handen in eere gehouden. Alles is er zooveel
mogelijk in denzelfden toestand gebleven als in Rune-berg's leven. Het is een lang houten huis van één ver
dieping met een tuin er achter, die ook verzorgd wordt
alsof de dichter nog plaats kon nemen op de bank
midden tusschen de geurende rozen. Ik was graag het
tuintje ingeloopen om te zien of er ook lelietjes van. t
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dalen stonden. . . Maar de toegang was niet geoorloofd.
Lelietjes van dalen waren voor Runeberg het symbool
van de eerste liefde, vertelt professor Werner Söder
kjelni in zijn werk over den dichter. Het lelietje met zijn
witte kleur der onschuld en zijn fijnen geur. Toen
Runeberg twee jaar voor zijn dood zijn laatste werk
dichtte, het eenige wat hij eigenhandig neerschreef ge
durende zijn ziekte, was het een parabel over het le
lietje van dalen, dat hij in den hemel juist zoo weer
ziet als het op aarde was terwijl alle aardsche bloemen
die hij vroeger gekend had, bij de hemelsche vergele
ken in maneschijn opgegroeid schijnen te zijn in plaats
van in den zonneschijn. Dat is zijn verheven voorstelling van de onveranderde reine herinnering aan de eerste jeugdliefde, die hier, aan het einde van zijn leven,
hem weer voor den geest komt, en het is tevens de
laatste gedachte, waaraan hij een dichterlijken vorm
geeft. Het is meer dan verleidelijk om nader in te gaan
op Runeberq's dichtkunst, maar dat is hier de bedoe
ling niet. - Runeberg had vlak over zijn hoofddeneind,
een langwerpig spiegeltje laten ophangen waarin hij
de vogels van den tuin kon zien, hij, die de natuur zoo
innig lief had. Toen we daarna het oude stadje mliepen, herinnerden de nauwe, kronkelende straatjes en
stegen mij aan Brugge. Doch de oude huizen in Borga
waren nog van hout, dikwijls door een portaalgançj
omgeven. Op de middeleeuwsche markt prijkt het oude
raadhuis, dat thans voor museum is ingericht, maar ook
eens dienst heeft gedaan als zetel voor den adel en de
ridderschap, tijdens den Landdag in 1809, en van uit
het kleine straatje met het scheeve huisje rechts, het
straatje dat door verschillende schilders vereeuwigd is,
hebben wij het gezicht op Runeberg's huis en op de
Domkerk. Een heuvelachtige weg omzoomd door berken
leidt naar het poortje waar men door moet om onder
hoog geboomte de Domkerk te bereiken, die hooggelegen als zij is, heel het stadje beheerscht. Het Kerkhof
er naast is buitengewoon schoon en goed onderhouden.
Men wandelt er rond als in een park met hooge boomen.
Het graf van Runeberg met het schoone monument
prijkte met versche bloemen, evenals de reusachtige
groote grafsteen van Finsch graniet van E. Schauman,
de held, die den moed had indertijd Bobrikoff, den rus
sischen verdrukker, te vermoorden. Ook in Borga,
zooals helaas in zooveel Europeesche steden, een lange rij kruisen, die de graven aantoonen van gevallen
t
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dapperen. De vrijheidsoorlog in 1918 tusschen Witten
en Rooden gestreden, heeft veel onschuldig bloed gekost. Even éen teedere gedachte aan de jonge dapperen en dan lokt de zon en het groen ons weer weg van
dood en vergankelijkheid.
Emoties van geheel anderen aard hadden we een
paar dagen later, toen we Ekenâs bezochten. Hoog
gelegen op een groen strand, spiegelt het witte stadje
zich in de baai. De lucht is er vervuld van rozengcur,
vruchtbare akkers strekken zich uit en bloeiende ko
renvelden wuiven ons toe. Vlak boven de velden verheffen zich berken en dennen op den heuvelbodem
van hoog, fijn gras. Witte villa's stralen ons toe in den
helderen zonneschijn. Alles schijnt zoo bekend - is
dit vruchtbare, groene plekje werkelijk in Finland gelegen ? Terwijl we mijmerend rondloopen op eens blij~
den stemmen, getrappel van voeten die naderen...
En een vroolijke schare jonge meisjes en vrouwen verspreidt zich op het groen van den heuvel, terwijl er
van alle kanten nog steeds lichte kleeren komen aanfladderen en gezang en gejuich opstuift. Dat waren de
Scandinavische gymnastiek leeraressen, die te Ekens
de zomercursus hadden gevolgd van Elli Björksten en
thans het congres van Vrouwengymnastiek bijwoon
den. Elli Björksten is professor in de gymnastiek voor
vrouwen aan de Universiteit te Helsingfors en werkt
geheel volgens haar eigen methode. Zij heeft het
mooie van de gymnastiek verheven tot iets wat de
kunst zeer nabij komt, zonder het nut uit het oog te
verliezen. Uitgaande van het principe dat het doel van
de gymnastiek geen sport is, maar wel een ontwikke
ling van heel het lichaam, heeft zij allerlei oefeningen
uitgedacht. Ook het militaristische verdwijnt geheel
bij haar oefeningen, evengoed als haar gymnastiek uitsluitend bedoeld is voor vrouwelijke leerlingen. De
lichaamsbouw van de vrouw en den man zijn verschillend, dus moeten van zelf de oefeningen het ook zijn.
Wij woonden een gymnastiekuitvoering bij van een
30-t 1 leerlingen van 12-13 jaar. Ik had geen oogen
genoeg en mijn hart bonsde van verrukking voor de
geniaal uitgedachte en sierlijk uitgevoerde oefeningen.
Elli Björksten zat zelf ook vol belangstelling toe te
kijken met haar schoon gelaat en edele houding. Haar
methode heeft veel navolging gevonden in de Scandinavische landen en zal ook wel eens haar weg vinden
naar het Westen van Europa, waar een ieder weet dat
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dan in de Noordelijke landen en dat Finland tot die
landen hoort en niet - tot het verwarde Rusland.
Veler oog is reeds gericht op de nieuwe Republiek
die Finland heet, waar zoo intens gewerkt wordt en
waar de w il tot vooruitgang de motor is, die alle krachten in beweging brengt. Waren het de Finnen niet die
op de laatste Olympische spelen met de zege naar buis
kwamen ? De Finnen voor het eerst onder eigen vlag,
de witte met het licht-blauwe kruis, als een vrij volk
onder andere vrije volken. Ik was in Helsingfors toen
de overwinnaars terugkwamen en als ik 's nachts wakker lig, kan ik . mij nog de kreten, « hura ! » en « el
köön Suomi ! » (leve Finland) voor den geest roepen,
die ' er toen weerklonken, en hoor ik nog de Björneborger marsch en de finsche vaderlandsche liederen!
Finland's eerste groote zege op het gebied van sport
werd een wereldtriomf alsof het hoogste bereikt was

wat een genie had uitgedacht. En misschien was de
zege bij de Olympische spelen behaald wel de voorbode van groote overwinningen op het terrein der wetenschap .
Wetenschap en kunst vonden we vereenigd in Abo,
waarheen we onzen weg van uit Ekenâs vervolgden.
Abo is de oudste stad van Finland en was tot aan
1 800 ook de hoofdstad van het land, en in den bloeitijd
der Hanzasteden een zeer belangrijke handelsplaats.
Doch we moeten vroeger teruggaan om te zien hoe
nauw Abo verbonden is aan de geschiedenis en de
ontwikkeling van Finland. In de 12e eeuw landden de

Zweden te Aho om Finland het Christendom te brengen, -- en teven van de gelegen gebruik te maken om
zich het land toe te eigenen. Met het Christendom
kwam de beschaving. Het zijn dus niet louter woorden
als de Zweden nog heden ten dage er zich op laten
voorstaan dat alle cultuur in Finland uit Zweden
afkomstig is. De Zweden zetelden zich voornamelijk
aan de kust, het duurde lang eer er in het binnenland
van Finland, daar waar de groote bosschen en karige
vlakten zijn, eenig spoor van Zweedschen invloed
merkbaar was. In den loop der tijden, nadat Zweden
het houvast op Finland moest loslaten, en de Ooste
lijke buurman zijn verdrukkershiel op Finland drukte,
en nadat de Finnen zich bewust werden van eigen
kracht, waardoor de finsche beweging ontstond, is de
Zuid-West- en Zuidelijke kust van het land nog steeds
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die waar het Zweedsch de scepter zwaait wat de omgangstaal betreft, en het finsch het moeizaam wortel
schiet. Doch over de taalstrijd te spreken is hier de
plaats niet. Die is reeds uitvoerig besproken door Eva
Moltesen, een finsche van geboorte, ;arier werk over het
finsche Finland in 1920 in dit tijdschrift verschenen is.
Het Christendom had noodzakelijk ten gevolge het
bouwen van kerken. In de dertiende eeuw werd te Abo
de eerste steenen domkerk gebouwd, waar de bevolr
king terecht nog trotsch op is. Voor West-Europa is de
Domkerk er geen van buitengewone pracht. WestrEu~
ropa is op dat punt verwend. Heel Finland is arm aan
schoone steenen .monumenten, geen fraaie kerken, geen
raadhuizen, geen schoone patriciërswoningen. Het land
was arm en verafgelegen. De bodem was en is karig
en hard, de bevolking dun en verspreid en had weinig
contact met het buitenland. Nog is Finland schaarsch
bevolkt en zijn de steden gemakkelijk te tellen. Het
aantal inwoners bedraagt niet meer dan t 3.500.000,
niettegenstaande het land een oppervlakte heeft van
ongeveer 377.426 vierkante meters. Abo, in grootte de
tweede stad van het land, telt 60.000 inwoners. De
universiteit, die thans de finsche universiteit is tegenover die van Helsingfors, waar het onderwijs hoofdzakelijk in het Zweedsch gegeven wordt, dagteekent
uit de 17e eeuw. Verder is er een Academie van schoo~
ne Kunsten, een Technische hoogeschool, een zeer
schoon museum van schilderijen en beeldhouwwerken
en last not least het oude slot. Uit welken tijd het slot
dagteekent is onzeker. Het eerst wordt het genoemd
in een oorkonde van 1308, waarin Koning Birger het
slot en wat er bij behoorde afstond aan zijn broeders,
de hertogen Erik en Waldemar. Daarna is het voortdurend verbouwd en vergroot, belegerd en beschoten,
zoodat er waarschijnlijk weinig is overgebleven van
het oorspronkelijk slot. Er is een verzameling van oud-heden in het slot te zien en in de slotskapel zijn de
voornaamste oude kerkelijke voorwerpen uit heel het
land ondergebracht. De slotstuin is ingericht tot een
Openlucht museum, waar eenige oude boerderijen en
houten teerbrandershutten mij troffen als zeer typisch
finsch. We kennen het leven der teerbranders allen uit
de finsche literatuur. Ik behoef maar even te herinne
ren aan Juhani Abo's « Marja ».
Ook een ander gebouw in Abo trok mijn aandacht.
Hooggelegen, slechts even buiten de stad, en achter
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:schoon geboomte, duikt een geelachtig grijs gebouw op,
,dat ik ook eerst hield voor een burcht of slot. Het bleek
« Kakola » te zijn, de beruchte gevangenis, waar « de
vriendin der gevangenen », Mathilda Wrede zoovele
voetstappen heeft liggen om zon te brengen in de door
zonden verduisterde gemoederen der gevangenen.
De werkelijke zon straalde ook in Abo heel den dag
van een effen blauwen hemel. En de zon riep ons
naar buiten, weg van het warme asfalt der stad en de
'hitte die de huisgevels uitstraalden.
We namen den trein naar Nádendal een zeer bezochte badplaats. Het wemelde er van badgasten, h
- fels en restaurants, van waar ik mij weg haastte om het
-oude kerkje te bezoeken. Nádendal is n.l. niet meer of
minder dan een oud kloosterstadje en de kerk was de
'kloosterkerk van het Birgittiner klooster, destijds het
grootste en voornaamste klooster van het land, en bo-vendien het eenige Birgittiner klooster in Finland. De
monniken en nonnen waren uit Zweden overgekomen
om in Finland een Birgittinerdubbelklooster op tc richten en hadden veel moeite om een geschikt terrein te
vinden. Minstens driemaal is het klooster van plaats
veranderd tot het aan de baai van Abo, een geschikte
plaats vond. Daar leverde de grond genoeg op ' voor
het dagelijksch onderhoud, daar konden putten geboord worden en was de ligging geschikt voor het verkeer. Het terrein werd ten geschenke gegeven door den
Zweedschen ridder Henrik Klasson Djáken, en de
Zweedsche monniken bouwden het klooster « Naden~
dal » in den steen van het land (graniet) de beide
vorige keeren waren de gebouwen van hout. Niet voor
de helft der 15e eeuw is men vermoedelijk met den
bouw gereed gekomen, want in de archieven van het
vroegere Birgittiner klooster te Vadstena ( Zweden)
staat vermeld dat : « Broeder Johan Kylesson te Finland in Nadendals klooster overleed in de Paaschweek
van 1454. Hij was verscheidene jaren prior van het
Birgittiner klooster daar geweest, wat hij zoo goed als
geheel nieuw had opgebouwd ».
De heuvel waar de kerk staat wordt de Nonnenheuvel genoemd, terwijl men niet ver van daar de
« Weg der deugd » bewandelt en zelfs aan den af,grond der Verdoemenis » terecht komt, oude namen dus
die zijn blijven bestaan.
De kerk is langwerpig vierkant van vorm, grof ge~
,

^

bouwd, grootendeels uit grijs graniet, zonder ander
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onderstuk en met een plompen toren zonder eenigeversiering, volgens het voorschrift der H. Birgitta.
Door onderzoek en uitgravingen heeft men eenigs.
zins kunnen nagaan waar de kloostergebouwen ge.
staan hebben. Er is echter niet veel meer van te zien
dan een hoop groote, zware steenen, waarvan de
grootste 1 M. lang zijn en 50 cM. hoog... Die heeten
de overblijfselen te zijn van het broederklooster. De
plaats van de put, waar de Zusters water plachten te
halen is ook bekend. De « Nunne-Brunnen » is opge
droogd, maar het metselwerk aan den rand is nog in-'
tact en thans door een hekje omgeven.
Zichtbare herinneringen zijn er dus al bitter weinig,
de belangrijkste is misschien het altaarstuk, dat de kro~
ving voorstelt van de H. Maria, zeer kunstig in hout
gesneden. Dit stuk is gerestaureerd op kosten van een
Directeur Amos
mos Anderson, die speciale belangstelFing toont voor Nadental. Hij is het ook die de kosten
heeft gedragen voor een gedenksteen gewijd aan den
Birgittijner monnik Jons Budde, wiens letterkundig
-

werk hem gestempeld heeft tot den eersten finschen
dichter.
Toch zweeft de geest der H. Birgitta nog over den
lieflijken bodem en het frissche strand van Nádendal.
Vol piëteit heeft men er een klein museum opgericht,
waar alles bewaard wordt wat uit de eerste kloostertijden dagteekent, of aan de H. Birgitta herinnert. En
wat meer is, in het niet~katholieke Finland wordt ieder
jaar in Nádendal den sterfdag van de H. Birgitta her.~
dacht door speciale diensten in de kerk en door het
zingen van lofzangen, die in gebruik waren in de
kloosters aan de Heilige Birgitta gewijd o.a. het schon~
ne « Ave Maris Stella ».
lederen avond wordt er van den toren der kerk een
koraal geblazen, dat de badgasten om acht uur naar
de « Nunnebacken » (Nonnenheuvel) roept. Dit alles
om de herinnering aan de Heilige in eere te houden,
die zoo « ootmoedig en tevens zoo sterk » was.
« Vallis Gratiae » heet ook een legendespel door
den Fin Heikki Klemetti. Het spel herinnert zeer sterk
aan « Beatrijs » en speelt zich af in het klooster Vallis
Gratiae zelf. De muziek dagteekent voornamelijk uit
de 1 e en 15e eeuw, hoewel we er ook een Troubadourmelodie in vinden van Raimbout de Vaquerras (11 de
eeuw.) Bizonder aantrekkelijk is het « Kyrie » uit de
i
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Mis « Je ne demande » van Jacobus Obrecht (14301505) en het driestemmig lied « ,e suis venu » van
Antoine Basnois (overleden 1492.) In 1923 is het spel
voor het eerst in de finsche opera te Helsingfors met
veel succes opgevoerd.
Het hoofd vol herinneringen, het oog bekoord door
de schoone kleurenpracht die speelde op de baai van
Abo, stapten we te Nádendal in de motorboot van den
President van de Republiek, die ons naar het Zomerslot van den President zou brengen.
Stoere matrozen, die de boot bestuurden, wezen ons
naar een rots aan den overkant van de baai, waarop het
Zomerslot prijkte. Forsch en solied, als een symbool
van den bodem van het land zelf en de bevolking, verheft het zich fier boven water en bosch. « Kultaranta »
heet het slot, wat « gouden strand » beteekent en een
waardegeren naam zou moeilijk te vinden zijn. De
harde granietrots, waarop het slot rust, is om het huis
in een lusthof herschapen, waar niet alleen een schoon
rosarium sierlijk is aangelegd op een terras dat aan de
oude Italiaansche tuinen herinnert, maar waar ook een
lange rij van lindeboomen is aangeplant op den rots'kant, vlak boven het water. Vanuit een loggia boven
de eetkamer hadden we het volle gezicht op het water
en de bosschen in de verte, waar juist de gloed van de
ondergaande zon over heen trilde. De hemel was éen
en al gloeiende kleurenpracht. De stilte was onbeschrij f
lijk...
Dit jaar zullen de oogen van een nieuwen tijdelijken
eigenaar van « het Gouden Strand » de schoonheid van
den finschen zonsondergang op de baai van Abo in
zich opnemen. President Stáhlberg's tijd als President
is verstreken, en niettegenstaande alle smeekbeden,
heeft hij zich niet herkiesbaar willen stellen. Doch met
gouden letters zal zijn naam prijken in de annalen van
« Het gouden strand », als de eerste President van de
Republiek Finland. En in het hart van heel het finsche
volk zal de naam Stâhlberg gegrift staan, als de man
met den fieren wil en de ijzeren hand, die de eerste uit
eigen volk was, door het volk zelf gekozen, die de scepter zwaaide over het vrije Finland, Finland een staat
op zich zelf onder andere vrije staten, Finland afhanr
kelijk van niemand en niets dan van eigen willen en
kunnen. « Ehikóon Suo:mi ! »
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Het literair Wedervaren van
Ruysbroeck in Frankrijk
door
Dr. TH. DE RONDE.
Op de vraag : welke Nederlandsche schrijver het
meest in het buitenland bekend en bestudeerd werd en
er den grootsten invloed uitoefende, althans in Frankrijk, zou men zonder groot gevaar voor vergissing, den
naam van Johannes Ruysbroeck mogen vooruitzetten.
Op het einde van zijn leven mocht de monnik van
Groenendael met reden zeggen dat zijn faam tot aan
de Alpen doorgedrongen was en men verhaalt dat twee
studenten den langen weg van uit Parijs naar het
Zoniënwoud ondernamen om raad te vragen aan den
wijzen man wiens roep tot de Ile--de•-France doorge
drongen was. « Vos estis tam sancti sicut vultis » was
zijn antwoord op hunne bede.
Onmiddellijk na zijn dood werden zijn geschriften
in het Latijn vertaald door Jordaens, door Geert Groote en ook door Thomas á Kempis, welke laatste vertaling verloren is. Het is van Fransche zijde dat bezwar
ren geopperd werden tegen de orthodoxie van Ruysbroeck. In 1406 bevond de kanselier der Parijzer Universiteit, Jean Charlier Gerson, zich te Brugge, waar
hij een exemplaar van de Latijnsche vertaling van jor~
daens ter lezing kreeg. Vooral Boek III van het Sieraad
der Geestelijke Bruiloft was hem een steen des aanstoots; hij had er, naar hij beweerde, teksten in aan~
getroffen die klaarblijkelijk in tegenspraak waren metde constitutie van Benedictus XII over de zaligmakende beschouwing en hij liet er zich scherp over uit in,
,

Hoe meer abonnenten hoe meer uw tijdschrift wordt gelezen, des
te meer de redactie D. W. € B. kan interessanter maken. Werf dus
nieuw abonnés aan.
Wie twee nieuwe abonnenten op den jaargang 1925 aanwerft,
betaalt zijn jaargang 1926 tegen halven prijs; wie vier nieuwe
abonnenten aanwerft ontvangt zijn jaargang 1926 gratis.
HET BEHEER.

« Dietsche Warande », jaargang 1925, April en Mei.
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«een brief : « Epistola Jo. Gersoni ad fratrem Bartho~
'lomaeum Chartusiensem super tertia parte libri Joh.
Rusbrochii de ornatu spirit. nupt ».
jan van Schoonhoven, die de vriend van Ruysbroeck
-geweest was, nam zijn verdediging op tegenover Ger~
son ; maar deze liet zich niet overtuigen en antwoordde
in 1408 met een tweeden brief « ad fratrem Bartholor
maeum contra defensionem Joh. de Scoonbovii ».
Dezelfde vertaling van Jordaens werd een honderdtal jaren later te Parijs gedrukt en uitgegeven door Lef èvre d'Etaples (1512). Maar het was vooral de groote
vertaling van Surius, gevolgd door de levensbeschrij^-ving door Pomerius die Ruysbroeck heel Europa be~
faamd maakte en waarop de eerste Fransche uitgave
van het Sieraad der Geestelijke Bruiloft, zooals oven-gens al de uitgaven in moderne talen, teruggaat : «L'Or~
nement des Nopces spirituelles, composé par le divin
docteur et très excellent contemplateur Jean Rusbroche.
Traduici en Francois par un Religieux Chartreux de Pa~
ris. Avec la vie de l'autheur à la fin du livre. 1606. A
Tolose, Par la Vefve de J. Colomiés et R. Colomiés,
imprimeurs ordinaires du Roy. Avec privilege de sa
majesté ! ». Dat het werk in den smaak viel bewijst het
feit dat in 1619 een tweede uitgave noodig geacht werd,
en dat de beschouwingen van Ruysbroeck indruk maak „

ten kan men afleiden uit het feit dat voor de tweede

maal een hooggeplaatst geestelijk gezaghebber in
'Frankrijk den Groenendaalschen monnik dacht te moe ten veroordeelen. Bossuet inderdaad opende opnieuw
het debat dat met Gerson begonnen was en onderzocht
'beurtelings de geschriften van Ruysbroeck, Tauler en
Suso. Tauler vond genade in zijn oogen, maar Ruys ~
broeck verwierp hij. (Bossuet : Instructions sur les états
d'oraison. Paris 1697, Livre 1.)
Het kan van beteekenis zijn voor de studie der in-

vloeden welke Descartes ondergaan heeft, bepaaldelijk
in zijn : « Discours sur la methode pour biei. conduire
:sa raison » dat, toen hij in 1628 naar Holl and uitweek,
ook eenigen tijd verbleef te Deventer waar hij kon in
-aanraking komen met den geest van Ruysbroeck die
daar levend gehouden werd door de volgePP.ngen van
,

Geert Groote.

Alsof het verdict van Bossuet hem noodlottig ge~
weest ware hoort men van Ruysbroeck gedurende an~
-derhalve eeuw niet meer spreken, tot hij plotseling, in
e Latijnsche vertaling van Surius, opnieuw ontdekt
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-werd door iemand die in hem op zeven honderd jaren:.
afstand een geestverwante herkende en stoutweg bestond te verklaren dat « si l'on considère l'ordre des
génies, l'inculte Rusbrock comme théologien, par.
zant comme philosophe et comme poète, surpasse Bos sliet, autant que Dante, par exemple, surpasse Boi^
leau ». Die iemand was Ernest Hello die met zijn
CEuvres choisies de Rusbrock i'Admirable en an~,
dere werken, een der voorloopers werd van de katho^
liek-mystieke richting in het symbolisme en meteen den
.naam van Ruysbroeck in de mode bracht. Dat was nu
het onverwachte en ironisch-stemmende geval : de ne~
derige man die uit het gewoel van Brussel gevlucht
was naar de eenzaamheid van het Zoniënbosch om er
te leven in de beschouwing van God, wordt in de tweede helft der 19e eeuw een van degenen bij wie het
Eransche symbolisme zweert en wiens naam de sym-bolisten op hun luidruchtig klapperende banieren schri j~ven. Een machtigen stoot daartoe gaf M. Maeterlinck
die in 1891 zijn « Ornement des Noces mystiques » uitgaf, een min of meer geslaagde vertaling, maar in
allen gevalle de eerste die uitging van het Middelnederlandsch origineel. Wie voortaan over de symbolistische letterkundige strooming schreef, moest er den
naam van Ruysbroeck bij te pas brengen, al had hijnatuurlijk nooit een woord van onzen mysticus gelezen..
'In zijn studie over de jonge letterkunde op het einde
der 19 eeuw, getiteld « Les Jeunes», wijdt R. Doumic
een uitgebreid hoofdstuk aan wie hij noemt : Les dé~
cadents du Christianisme : J. K. Huysmans, « Le grand`
service que rend M. Huysmans à ses lecteurs, zegt M.
Doumic, eest de mettre á leur portée des auteurs gé^
néralement peu connus du public. frivole... Il a étudié
surtout Ruysbroeck l'Admirable, qu'a traduit Hello et
que Maeterlinck a obscurci... »
De bewondering die Huysmans koesterde voor
Ruysbroeck deed trouwens in niets onder voor die van
Hello, met dewelke zij een verrassende overeenkomst
vertoont. Aan den publicist Huret die een reeks inter.views ging afnemen bij de meest vooraanstaande let
terkundigen van het einde der 19e eeuw, verklaarde hij
«_ II y a dans ce siècle-ci un certain Hello qui est tout
de rnéme un peu plus fort qu'eux tous ; et quand vous
êtes arrivé, j'en lisais un autre, un mystique f lamandd
du 13e siècle, le dénommé Ruysbrock, que Maeterlinck.
vient de traduire et de préfacer d'une facon superbe,,

-

' 42
Eh bien, vraiment, vous savez, il y a plus de science
et de compréhension du coeur humain dans une page
, de celui~là que dans tous les Stendhal, tous les Bourget
et tous les Barrès du monde ! » (Huret. Enquête sur
i' Evolution litteraire. Paris, p. 183. )
In hetzelfde werk laat Remy de Gourmont zich uit
als volgt : « je pourrais m'aventurer a dire que la litr
térature prochaine sera mystique. Un catholicisme, un
peu special, mais pas hérétique, règnera demain,
pour
combien de temps ? sur i'art tout entier. M. Maeterr
:linck vient de traduire Ruysbroeck ; d'autres travaux
.préparatoires vont émerger... » (Ibid. p. 141.)
Men zou ongelijk hebben moest men, afgaande op
al het voorgaande, het besluit trekken dat de invloed
van Ruysbroeck op de Fransche symbolisten tot een
vaststaande werkelijkheid behoort ; zelfs Maeterlinck
die hem het meest van dichtbij gelezen heeft, vertoont
"slechts geringe sporen van zijn inwerking. 't Was meest
uit snobisme dat er met dien vreemdklinkendén naam
geschermd werd door estheten bij wie de regel gold:
hoe vreemder en hoe onbegrijpelijker, hoe liever. Een
-andere uiting van dit snobisme vinden wij in de Revue
Blanche (15 février 1896) die de volgende bijdrage
gaf: « La Vie de Ruysbroeck l'Admirable, traduite
pour la première fois du flamand en francais par M.
Lucien de Busscher ». Deze barnum-achtige ondertitel
bevatte trouwens een dubbele dwaling: de lezers van
de Revue Blanche kregen hier een vertaling van de
Latijnsche biographie door Pomerius, die bovendien
reeds een eerste maal in het Fransch vertaald was aan
het slot van de uitgave der Ornement des Nopces spi~
rituelles te Toulouse in 1606. (1)
1) De Franschen zijn over 't algemeen niet gelukkig met hun
zinspelingen op . Ruysbroeck. L<og onlangs las ik in de Nouvelle Revue Française (l l e année n. 126 - 1 mars 1924) bij
de bespreking van de Fransche vertaling van Pallieter : « 11
(d.w.z. Pallieter) fait songex plut®t á Ruysbroeck 1'Adrnirable,
moine de Groenendael, interrompant son oraison pour clamnFr :
Seigneur, de bonnes nèfles ponssent dans votee agave! » Het
is klaar dat Ruysbroeck nooit zoo iets gezegd heelt, maar
wel de goede kok, Jan - van Leeuwen. die op een St-Martens-dag zijn levensvreugde niet meer meester was en begon te
zingen :
Heere Sint Merten, heilich sant,
Goede platte mispelen wassen in u lapt
Kyrie Eleysoti.
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welk kinderachtig occultisme een zijner onderstroominr^
gen, het mysticisme, zijn voornaamsten vertegenwoor-diger, Maeterlinck, gevoerd heeft. En men kon vermoeden dat tevens de naam van den Groenendaelschen
monnik opnieuw in den vergeethoek zou geraken. ]Maar
de wegen der gedachte zijn wonderbaar, en te midden
van een literatuur die in al haar anarchistische onzekerheden, toch een streven verraadt naar moreel houvast en levensenergie, duikt zijn naam opnieuw op als
een bewijs hoe groot zijn aantrekkingskracht blijft op
den modernen mensch. De grijze eenzame van Groenen dael nog steeds een gids voor de arme menschheid der
20e eeuw! Hoe komt het dat na een tijdperk van ruw
materialisme, wanneer de tijden ernstig blijken en de
meesten onder ons zich beangstigd afvragen waar dé
richtlijnen te vinden zijn zonder dewelke het leven
failliet gaat, dat de besten het verleden ingluren om er
een viaticum voor de toekomst te vinden en opnieuw
zich gesterkt voelen door de Ieer van Johannes Ruys-^
broeck ? Wat is er in zijn werk dat voor alle tijden,

en voor alle menschen geldt, wat is het bestendig levende in dit product der 14e eeuw dat ons, armen, die

niets of bijna niets meer bezitten aan geestelijke waarden, opnieuw rijk maakt? Het antwoord geeft Ruys-broeck zelf, waar hij zegt in de volle zekerheid` van zijn
weten : «het oneindige, het volmaakte is het brood on~
zer zielen»; en omdat hij, de eenvoudige, ons, indien
we maar willen tot hem gaan, een uitzicht geeft op

dat oneindige, wordt hij een troost en een sterkte in
deze oogenblikken dat een mechanische beschaving degedachte negeert en den naam van God en dé ziel op
ons levensboek zou willen doorhalen.
Om ons daaraan te herinneren is ontstaan het prachtwerk : «Ruysbroeck l' Admirable, par A. Wautier
d' Aygalliers» (1923, Perrin, Paris) . Ik moet bekennen
dat ik het eerste oogenblik erg wantrouwig neerzat
tegenover dat lijvige in 8°-deel met zijn 450 bladzijden
compacten druk, vooral daar ik pas dat malle boekje
van Prof. Dr. E. Lehmann gelezen had over « Mys..
tik in Heidentum und Christentum », die heel de ka--tholieke mystiek van de middeleeuwen en van later
tijd als een pathologisch, grapje beschouwt, waarbij
hij ook Huy sbroeck (sic) laat mee f igureeren. biaar.
weldra bleek geen vergelijking mogelijk: hoe ver de
Duitsche professor zich beneden zijn taak toonde, met
-
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des te meer meesterschap behandelt Wautier d'Augalliers zijn onderwerp. En eerst deze verbijsterende
vaststelling : deze Parijzer pasteur heeft Ruysbroeck in
den oorspronkelijken tekst gelezen, in dat Middelnederlandsch waarvan Maeter inck getuigde 'adat het hem
meer dan eens in 't zweet gebracht had. En niet alleen
gelezen heeft hij hem, maar ook door en door begrepen,
hij oefent er kritiek op uit, hij vergelijkt de taal, als
werktuig tot uitdrukking der wijsgeerige ontwikkelingen
met het Latijn, hij geeft er soms vrij lange uittreksels
van. Bovendien kent hij de gansche Ruysbroeck.lite
ratuur op zijn duimpje, van den Prologjhe van Geeraert
Naghel af tot en met het werk van Van Oosterloo, de
opzoekingen van W. De Vreese en van P. Van Mierlo
toe. Vooral dezen laatste brengt hij hulde om zijn waardevolle bijdragen tot de betere kennis van den grooten
Mystieker.
Heel het eerste deel van Wautier's studie is trouwens voorbeeldig om zijn nauwkeurige wetenschappelijke documentatie. Na een algemeene inleiding behanr
delt hij de kritische studie der bronnen en laat daarbij
geene inlichting onverlet om tot een definitieve samen.vatting te komen van wat tot nog toe als vaststaand
mag beschouwd worden. Zoo b. v. verklaart de schrijver zich volkomen t' akkoord met P. Van Mierlo be~
treffende de niet-echtheid van Het Boek der XII Deug~
den. De gewetensvolle nauwgezetheid waarmede hier
alles onderzocht wordt : de chronologische volgorde
der werken, de taal van Ruysbroeck, de filiatie der
handschriften, de Latijnsche vita's van Pomerius en
Surius en andere tot hetzelfde tijdvak behoorende
documenten, als b. v. de geschriften van Geert Groote,
van Geeraert Naghel, van Thomas à Kempis, van Jan
Busch, van Pieter Impens, e. a. maken dit deel tot het.
onmisbaar vade-mecum van al wie voortaan een overzicht wil hebben over de oudere Ruysbroeck-documentatie. Reeds deze opsomming van slechts enkele der
onderverdeelingen bewijst met welken ernst de schrij~
ver zijn taak opgevat heeft.
Dit blijkt dan nog verder waar hij het maatschappelijk en godsdienstig milieu schildert waarin Ruysbroeck
opgroeide. Met forsch gepenseelde trekken schetst hij
de veertiend'eeuwsche toestanden in de Nederlanden:
heftig bcwooen tiiden waarin het ontwaakte standen-geyoel aanleiding geeft tot bloedige worstelingeil, terwijl bedorvenh c i.d en bandeloosheid der zeden een -raag
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maar onweerstaanbaar verlangen bij de besten der
massa wakker roept naar een opbeuren der menschelijke ziel. 't Is het tijdperk der groote mystiek, maar
ook der afwijkingen der godsvrucht, der uitspattingen
der lollaerds, der geeselaars en der dansers.
Dat het temperament van den veertiend'eeuwschen
Vlaming ruw en zinnelijk was, blijkt helaas, maar al
te zeer uit de literatuur, en al wat Wautier d'Aygalr
liers dienaangaande vooruitzet staaft hij zorgvuldig
door citaten. Het komt me echter voor dat hij zijn ta~
fereel te somber kleurt en dat hij niet genoeg rekening
1

houdt met de psychologische waarheid welke Kalff in
de schildering der zeden in de 15e eeuw (in zijn West~
Europeesche Letterkunde) tot heel wat meer voorzichr
tigheid stemde :namelijk dat, in alle eeuwen de auteurs
zich bij voorkeur aangetrokken voelen door de beschrij~
ving van het zedelijk minder mooie, terwijl de gewone
bescheiden deugden slechts bij uitzondering de eer der
literatuur genieten. De schrijver had maar even terug
te denken aan de moderne letterkunde van zijn eigen
land. Nooit zou men uit den modernen Franschen roman kunnen afleiden dat in Frankrijk het •. familieleven
trog steeds de sterkste steunpilaar van de maatschappij
is. Daarom ware., dunkt me, iets meer omzichtigheid
geboden bij het raadplegen van Jan Boendale, Jan de
Weert en anderen.
Maar Wautier d'Aygalliers heeft zich niet alleen
iet een eerbied inboezemende eruditie gewapend, hij is
ook zijn onderwerp met liefde genaderd, en de bladzijden waar hij de persoonlijkheid van Ruysbroeck
voor ons uit de Latijnsche visa's doet oprijzen, behooren
tot d mooiste van het werk. Er geurt een frischheid
doorheen die ons de lucht suggereert van het eeuwenoude Zoniënwoud dat vroeger het dorpje Ruysbroeck
bijna geheel omsloot. Het zijn ontroerde bladzijden
waaruit een teere vereering straalt voor den stillen
knaap die, in plaats van deel te nemen aan de drukke
spelen zijner makkers, onder de beukengewelven zijn
lust tot droomen ging uitvieren, en die later als kapelaan
te Brussel zich vervreemd voelde midden het beroerde
stadsleven waar de scho®ne ketterin Bloemardinne de
gemoederen opzweepte. Voor den gewonen lezer zijn
dit wel de aantrekkelijkste passages waar de schrijver
met een merkwaardige kennis der menschenziel, de . inwendige krisis van Ruysbroeck nagaat, en aantoont hoe
Uit deze krisis het voornemen geboren wordt zich terug
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tweede maal in de natuur geleid, ditmaal in dat gedeelte van het bosch dat er het hartje mag van heeten en
waar een reeks stille vijvers de wuivende kruinen weerspiegelen : %.te Groenendael. Wij zijn er getuige van hoe
de eerste gebouwen der latere abdij opgetrokken wer
den, hoe Ruysbroeck te midden van zijn nederige bezigheden, waarbij hij zelfs niet weigerde den kruiwagen
met mest te voeren, tijd en gelegenheid vond om onder
zijn lievelingsboom, de linde, zijn mystische gedachten
op een wassen tafeltje neer te griffen, terwijl rondom
hem de nijvere broeders, wier aantal gedurig vermeerderde, zorgden voor de lichaamlijke en geestelijke nooden der kloosterbevolking. Wij maken er kennis met
den goeden kok, Jan van Leeuwen. met Jan Stevens,
met Jan van Schoonhoven, met al degenen die, aangetrokken door de groeiende faam van den meester, de
peigrimagie naar Groenendael ondernamen, met hen
die van Parijs of van over den Rijn kwamen, met Geert
Groote, die soms langeren tijd te Groenendael kwam
doorbrengen om later de traditie van Ruysbroeck naar
beste vermogen in de gemeenschap te Deventer voort
te zetten.
Het derde deel, het omvangrijkste en ook het belangrijkste, raakt de kern zelf van het onderwerp : de
philosophische bronnen van Ruysbroeck. Voor wie
weet welk een onontwarbaar kluwen de wijsgeerige
stroomingen op het einde der middeleeuwen uitmaken,
is het duidelijk welk een reuzentaak Wautier d'Aygal-'
liers hier op zich geladen heeft. Ter nauwernoud kon
men voor hem wijzen op eenige ontledingen van Het
Sieraad der Geestelijke Bruiloft ; voor het overige
moest hij enkel op eigen krachten steunen. En eerst en
vooral moest hij uit het elftal werken van den mysticus,
waar de elementen zijner leer schijnbaar ordeloos in
dooreen liggen, een geordend stelsel opbouwen. En dan
pas kon hij zijn eigenlijke taak beginnen : het stelselmatig onderzoek, het ontwarren, het geduldig uit eikaar strengelen van het kluwen. Eerst heeft men de
scholastiek: den invloed van Albertus Maqnus, van
Thomas van Aquinen en van Bonaventura, van
nardus en van de mystische strooming die van dezen
laatste uitging daarnaast den invloed van de schooi
van de beide Saint-Victor's. Vervolgens wordt onder
zocht de tweede groote invloed die bij Ruysbroeck met
de scholastiek samenvloeit: het neoplatonisme. De mvs_
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tieke draad wordt gevolgd van bij de verre Indiërs,
over Plotinus die voor het eerst de leer in een vasten
vorm goot ; daarna splitst hij en gaat eenerzijds langs
Augustinus en bereikt aldus den Groenendaelschen
monnik, terwijl hij anderzijds langs Dyonisius den
Areopagiet en Scot Origenes terug bovenduikt, maar
vervormd en ontaard, in de pantheïstische sekten der
Amalrici, der Broeders van den Vrijen Geest, welke
Ruysbroeck in volle rechtzinnigheid bekampt overal
waar hij ze aantreft.
In een meesterlijke synthesis wordt dan het eigenlijke besluit getrokken : welk is de beteekenis en de
oorspronkelijkheid van Ruysbroeck ? Ruysbroeck is gekomen op het uur dat hij noodig was. Te midden van
de zedelijke inzinking der 14e eeuw voelde de wereld
zich als opgeheven, gedrongen tot God. Er was een
behoefte aan een uiting voor die verzuchting. Terwijl
langs den eenen kant de scholastiek niet méer de noodige Irischheid . bezat om dien dorst te laven, en langs
een anderen kant het neoplatonisme de gemoederen
dreigde mee te sleepen naar een gevaarlijk pantheïsme,
heeft Ruysbroeck op een geniale wijze beide verzoend
door een reeks voorzichtige doseeringen, terwijl hij zich

door zijn practische moraal beveiligde tegen het quietisr
me.
De laatste paragraaf van het werk van Wautier
d'Aygalliers voldoet me minder. Hij overschrijdt , al te
zeer het raam van deze reeds zoo dicht gevulde studie.
De schrijver heeft zelf gevoeld dat het onderzoek van
den invloed door Ruysbroeck uitgeoefend, moest hij het
eenigszins uitbreiden, hem te ver zou leiden. Hij heeft
zich dan ook tot algemeene gedachten bepaald, waar
de helderheid der uiteenzetting waaraan hij ons in de
vorige deden gewoon gemaakt had, eenigszins te looi
gaat en waar wij op herhalingen stooten van wat mij
reeds vroeger gelezen hebben.
Dit vermindert echter in niets de bijzonder groote
waarde van het werk. Weliswaar, en 't is onvermijdelijk, geldt hier voor sommige kleinigheden het « Quan~
doque bonus dormitat... ». Zoo begrijp ik b.v. niet
waarom de « Pfaffengasse » vertaald wordt door « sen
tier des pages » terwijl de term «chemin des clercs» voor
de hand lag ; hoo f tmutse (bl. 232, n. 3) is geen Duitsch,
maar wei Middelnederlandsch, terwijl bedelen (bl. 138,
n. 2) niet samenhangt met beggen (?) maar met bidden.
het Ls me ook niet duidelijk waarom de naam van den
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.door Jean de Louvain. Maar dat alles neemt niets weg
van het verblijdende feit dat een geleerde, die tevens
een dichter en een edel mensch is, Ruysbroeck een mo
nument opgericht heeft waarop de nederige monnik
sedert lang recht had. Hij is in allen gevalle schitterend
gewroken op Jonckbloet die hem in zijn zesdeelige geschiedenis der letterkunde, amper één bladzijde waard
achtte.
Al wie het Nederlandsch, hier en benoorden Moerdijk, als moedertaal gebruikt, moet den heer Wautier
^d'Aygalliers dankbaar zijn.
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Jozef Alberdingk Thijm
en de Romantiek
door
Prof. Dr, Gerard BROM.
Terwijl de romantiek voor een vijandige Heine en
zowel buitenstaanders gelijk stond met restauratie van
de middeleeuwse geest, wilden de rechte erfgenamen,.

van de middeleeuwen, wilden de Katholieken weinig
van heel de romantiek weten. Ze hebben de gunstige
stroming bij hun geslacht niet waargenomen en bleven
vreemd aan alles wat, hoe vermengd of hoe verdacht.
meermalen ook, een beroep deed op hun eigen wezen;
ze hebben het troebele heimwee van ontelbaren naar de
overlevering afgeweerd als een heiligschennende aanslag ; ze hebben het misverstand bij vreemden verer
gerd met een hardnekkig wantrouwen. Is de romantiek.
door de Katholieken alleen miskend, omdat ze nog niet
hoog genoeg stonden in beschaving, zoals een modern
geloofsgenoot betreurt? (1) Of zagen zij er daarentegen op neer, omdat ze zich fier bewust waren dieper,
s'chatten te bezitten dan ze met zulke gewaagde experimenten ooit konden noemen, zoals een katholiek romrnticus verklanrt? « Man erstaunte im katholischen
Siden über solche luxuriöse Anstrengungen für etwas,
das sich ja von selbst verstand ». (2) In ieder geval
voelen wij achteraf het gemis aan kontakt als een te-

(1) Christoph Flaskamo: Die deutsche Romantik, 1912, S. 51.
(2) Jos. Eichendorff: Geschichte der poetiechen Literatur DcuLech
lands (Sammiung Kösel), S. 57.
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noeg inzicht in de verhoudingen, bleken de expansie
van het apostolaat te hebben ingeboet door een staat
van beleg, die de Hervorming hun had opgedrongen,
en moesten aan de romantiek eerst hun eigen emancipatie danken, eer ze buiten de muren weer de volle
ruimheid oefenen gingen van een liefde, die zich over
elke waarheid verheugt.
Er zijn bepaalde redenen, waarom de meeste
Katholieken nauweliks enige verwantschap voelden
met de beweging van hun tijd. Vooreerst waren ze
niet betrokken bij 't geding tussen romantiek en klassiek, inzover deze « klassiek » een rationalisties classi
cisrne betekende, waartegen reactie volstrekt nodig
was. Alleen wie vergiftigd is, gebruikt een tegengif met
hartstocht en zonder dodelik gevaar. Maar bovendien
dateert de Nederlandse romantiek, grotendeels na
1830, ( 1 ) toen Lamartine en Hugo zich van de Kerk
afkeerden en de naam romantiek een opstandige klank
ging krijgen in ons land, dat vooral de Franse literatuur volgde. « Notre Dame de Paris », begonnen met
verering voor « les âges de foi » en geëindigd in zulke
krasse taferelen, waardoor een veroordeling van Rome werd uitgelokt, tekende 't verloop van de beweging
voor angstvallige Roomsen, niet bemoedigend af. Zonder het minste onderscheid te maken, had een Kathohek, zelfs aan 't einde van een bloemlezing Mariagedichten, waartoe verschillende Protestanten stof geleverd hadden, de nieuwe richting veroordeeld als de
« heillooze. verderfelijke Romantische school ». (2) In
Vlaanderen kon de leidende Prof. David enkel zijn
hoofd over de bedorven smaak van de romantiek
schudden, in Holland bleef Broere, verreweg de oorspronkelikste kop onder de geloofsgenoten, levenslang
vol zorgen. Als jong priester schreef hij aan de bisschop van Luik, die hem vermoedelik in deze begrippen
had grootgebracht:
« De pros3iten Zijn alleaar vercïiftiod met Romarism, dat is
met die beschouwingen van 't menschelijk hart, waarbij de deugd
in de lucht hangt ! vergodinçj van den mensch, retour op zich
zelven! sentimenten schreeuwendecontrasten en kuwn dat men
(1) Jan ten Brink: Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren
in de XIXe eeuw, 1, 2, bi. 8. Dit klont volkomen met Huets
verzekering: «de 19e eeuw is voor Nederland eerst aangebroken na 1830,->. (Lett. Krit. en Fant. VI 105).
(2) Mr. F. J. Hoppenbrouwers: Straalkrans 1842.
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blind wordt. Het zijn gepolijste wilden, ik kan ze niet meer lezen
en heb voor mijnh. de Lamartine ook al geen duit meer over.
Zijn reis naar het Oosten is een aaneenschakeling van kermis..
prenten of zoogenaamde tableaux. Hoe waar is het toch dat groote
verstanden en brave menzchen eenvoudig zijn! (1)

Dezelfde dooddoener van « simplex sigillum ven »
zou zestig jaar later op de seminaries opnieuw dienst
doen, om de « modernen » te banvloeken, en zal telkens
weer opgang maken, zo dikwels de school zich een vernicuwing, die vreemd aandoet en dus moeite kost, plechtig van 't lijf wil houden.
Broere wantrouwde « dat onbevut enthousiasme
der Romantieken, hunne zoogenaamde oorspronkelijkheid, hunne verwerping der regelen of van de orde der
eindige natuur, hun valsch Katholicisme, waardoor zij
het tegenstrijdigste aanbidden » ; hij klaagde dat de
romantiek meermalen « onder rniddeleeuwsche vormen
zoo door en door heidensche voorstellingen of idealen
leverde als geen voorstander der klassiek ooit gedaan
heeft » ; en bederikelik waarschuwde hij, alsof het achtergebleven tijgers op Java gold : « Er zijn nog heden
Romantieken ». (2)
Eén ding kon niemand aan deze priester verwijten,
n.l. dat hij te naief zijn tijdgenoten in de armen viel
Zijn kritiek op allerlei personen, die katholizerendé
strekking of neiging toonden, verdiende tenminste het
eeuwige verwijt over het proselytisme van de geeste
liken te ontladen. Ook tegenover Allard Pierson, die
vreesde dat de romantiek naar het Katholicisme zou
voeren, bleef Broere eenkennig het « valsche » Katholi~,
cisme van de « valsche » romantiek brandmerken. Luther heette bij hem de eerste romanticus, terwijl de romantiek niets anders betekende dan pantheïsme ofwel
« stank der eigenliefde doorgaande voor Christelijken
geest en geur ». (3) De verbinding van romantiek en
pantheïsme was hem voorgoed eigen geworden; (4')en daarmee werd het doodvonnis uitgesproken door,
een denker, die het zijn laatste levensjaar nog getuigen
zou:
(1) Broere aan Mgr. van Bommet najiar 135, (bis-schop pelik
archief van Luik.
(2) De Katholiek. 1855, dl. 28, bi. 99, 101
3) a. p.. bi. 97/9, 105, Pl. 113.
(4) De Katholiek 1859, dl. 35, bI. 34).
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< Daar het alles absoluut maakt, alles als één en wederom
alles als strijdend beschouwt, is het bijzonder voor declamatie geschikt en voert beurtelings een dorren afgetrokken en eenen In diaanschen, revolutionairen, dol romantischen stijl ». (1)
,

Dat Broere meermalen de « valsche » romantiek bestrijdt, wil volstrekt niet zeggen dat er een zuivere romantiek zou bestaan, die hij des te meer waardeert.
Wel vertegenwoordigt hij met zijn bespiegelend wezen
~elf een stuk romantiek, maar hij gebruikt het woord
romantiek in een te enge zin om dat verband te erkennen, ofschoon hij altijd zo diep mogelik de samenhang
tussen de verschijnselen onderzoekt en de wortels van
de cultuur in de geschiedenis graag doorgrondt. Hij
heeft nu eenmaal een epos volgens alle regelen van de
leer gedicht in een tijd, toen Van Lennep het ouwer~
wetse van dat schoolse genre afmaakte ; en zo verwonderen we ons nauweliks hem tenslotte nog de romantiek te zien verwerpen in een drama van Kardinaal'
Wiseman, dat een heilige verheerlikte op Shakespeare's levendige toon. (2) Het verste teken van toena.
dering gaf hij met de wens : dat Alberdingk Thijmooit een periode van de kerkgeschiedenis zou beschrijr
ven, zooals Wiseman 't in « Fabiola » had gedaan. (3)
Was Thijm een vriend van Broere, dan allerminst
om de romantiek. De priester noemde de poëzie van
de jongere leek te subjectief en relatief van geest engaf zich daarbij volledig bloot : « De romantiek, wanneer men daar slechts de christelijke poëzie onder ver.staat, gelijk zij zich in den nog jeugdigen toestand der
Middeleeuwen ontwikkelde en niet gelijk zij alle tijdPerken der wereld omvatten kan en moet, heeft dat gebrek ». (4) Heel de waan van de renaissance spreekt in
zulke onbegrijpelike woorden, die de middeleeuwse
schoonheid tekort deden op het ogenblik dat zoveel'
andersdenkende landgenoten er verrukt hun ogen voor
openden. Broere zinspeelde meermalen op het verkeer.de van Thijm's kunstbeschouwing, misschien in de verte
nog in zijn laatste bladzijden ; en zijn vertrouwling
Van der Ploeg kon .-Heerlik Thijm prijzen als « den,.
,

-

(t) Nagelaten handschrift : a Nadere vergelijking van 't Protestant individualisme :net den geest van opstand in de wereld~
hstorie » (Seminarie, Warmond.)
(2) De Katholiek 1859, di-. 35, bl. 34.
(3) De Katholiek, 1856, dl. 30, bl. 113.
(4) BrGere aan Thijm 24 Mei 1848 (brief, Seminarie, Warmond)..

--438—

.

scherpzinnigen kunstregter, die ons in de Tijd op zoo
menig artikel over literatuur vergast », zonder tevoren
met nadruk de veilige klassieken aanbevolen te heb
ben. ( 1 )
Toen een priester zich eindelik tot de romantiek bekende, was de beweging lang over de beslissende jaren
heen. (2) Zo'n nakomer, nog wel de eerste van een
lange rij balladedichters en een langer rij romanschrijvers, die later de Katholieke Illustratie vol ridders zouden plakken, bewees alleen ten overvloede, hoe de
Katholieken veel te ver van hun geslacht af stonden
om de romantiese stroming tijdig te volgen, laat staan
in hun richting te leiden. Menig denker of vorser hebben ze tot uitersten gedreven met het voorbarig verwijt van antipapisme, wanneer hij zich terloops vergiste bij de toelichting van een buitengewoon ingewikkelde Kerk, die hij toch de moeite nam te leren kennen,
maar die zij hoegenaamd niet van plan waren van bin
nen te laten zien. Geërgerd door eeuwenlange verdrukkino, waren ze prikkelbaar wantrouwend geworden,
zodat ze iedereen, die belangstellend of zelfs bewon
derend een vinger naar hun geloofspand zou uitsteken,
dadelik van verkeerde bedoelingen verdachten. Zo bieven ze elke vragende hand afwijzen en afstoten, wat
niet helemaal zonder grond gebeurde. Immers verschillende Protestanten raakten alleen katholieke stoffen aan, om ze te bemachtigen of te misbruiken ; vre
delievende geesten vormden voorlopig een uitzondering
en waren 't blijkbaar met elkaar en met zich zelf niet
eens.
Het misverstand viel tot een scheiding van wegen,
tot een tegenstelling van twee beweningen te herleiden.
De romantiek ging van een histories, dikwels een half
fantasties Katholicisme uit, waarvoor een buitenstaander gerust zijn zwak bekennen durfde, omdat het een
heel ander Katholicisme was dan het actuele « ultra
montanisme » van de Kerk, die hij levenslang zorgde
zich van 't lijf te houden, wanneer hij er al aanrakingspunten mee vond. Ook tegenwoordig zijn er personen
van smaak, die hun muren vol Madonna's hangen, hun
(1) De Katholiek, 1 856, dl. 30, bi. 143, 154; 1859, dl. 35, bi. 344;
1860, dl. 38, bi. 282 - v. v.; 1859, di. 35, bi. 201 ; 1854,
dl. 26, bi. 159.
(2) Michiel Smiets: De Sint-Martijnskerk, bij gelegenheid der
grondsteen-plegtigheid te Wijk-Maestricht, den 13 Mei 1857.
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schoorsteen versieren met een oud kazuifel, allerlei'
Franse kathedralen en Italjaanse bazilieken kunnen.
dromen, zonder ooit een stap te zetten in de Roomse
kerk binnen hun eigen buurt en zonder de dolste en
domste praatjes te boven te komen van kinderlijkjes,
onder de vloer van ieder nonneklooster voor het grijpen, zoals een hoogleraar eens letterlik verzekerde, vlak
nadat hij zijn verering voor Sint Franciscus had gelucht, en genadig verklaard, best Benedictijn te kunnen
wezen.
Zulke kronkelingen waren in 't oog van de Katholieken des te onmogehker, zolang deze Katholieken zelf
een omgekeerde weg te maken hadden naar de toekomst. Ze kwamen uit de binnenkamer, waar hun huiskerkjes verborgen lagen, heel voorzichtig de ruimte in
en moesten zich stap voor stap een beetje vrijheid van
beweging veroveren. Over het verre verleden vorsen of
peinzen, gezwegen van dromen of dwepen, daarvoor
hadden ze weinig neiging en zeker weinig vorming.
Het kwam er allereerst op aan geschiedenis te maken,
in plaats van te schrijven, nu hun bestaansrecht nog een
levenstrijd kostte. Ze vroegen geen bloemen van legendepozie, ze dachten zelden aan het planten van een
ongerepte liturgie - en daarom miskenden ze 't kerkprogram, dat de ingewijde leek Thijm betoverend ontwierp, terwijl Broere herhaaldelijk zijn afkeer van be-

schouwende monniken toonde -, ze hadden vruchten
nodig, want uitsluitend het dageliks brood van de zielzorg was onder deze praktiese Hollanders aan de orde.
De oorlogstoestand van de contrareformatie kon niet
eindigen vôôr een volledige bevrijding, die meer gele,~penheid op middeleeuwse geest opende. En nu bleken
soms dezelfde schrijvers, die zo diepzinnig de mystiek
van Sint Bernard konden behandelen, niet eens het
licht in de ogen te gunnen aan gelovigen, die dageliks
Sint Bernards Memorare Laden om verlossing uit de
nood. Kreeg het meermalen niet de schijn, of letterkun-digen even de Katholieken wilden strelen onder voorwaarde van geestelike voogdij ? Daardoor terugge
schrikt en meer dan vroeger van de wijs gebracht, bijna
hopeloos van 't openbare geestesleven vervreemd, dreigden de Katholieken een monopolie van hun schatten te
maken, moeilik te verdragen dat andersdenkenden beter op de hoogte van biezonderheden uit de kerkgeSchieddfliS waren en hun eindelik tot grief aan te rekenen we een weldaad was. Intussen lieten de qeloofs'nnen :i1a de mooiste ondocrpeo voor hun neus.
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van geen historicus hun in 't begin van hun ontwikke
ling een grief zal maken, te verwijten hadden, wanneer
.zoveel gewijde stof in profane handen onherkenbaar
verkleurde.. Ze waren hoogstens bekwaam en bereid
de anderen bij te houden, en wie onder Roomsen las
wat Protestanten over Rome leverden, leek al een soort
geleerde, terwijl de zeldzame kenner en schrijver alleen
of vooral waardering vond aan de overkant. Dat aan
't einde van de vorige eeuw nog de moderne roman
van een Pater Coloma, zegge een Spaanse Jezuiet, door
een Protestant vertaald en aan zijn katholieke landgen
noten langs een omweg bekend gemaakt moest worden, was geen op zich zelf staand feit. En wanneer de
Katholieken terecht uit auctiekatalogen en bibliografieën telkens weer de gevolgtrekking maakten : « ca
tholica non leguntur », dan zou een Protestant wel eens
aanleiding vinden voor de nuchtere vraag, door wie
bepaald de Roomse boeken niet gelezen werden.
Met verwijten over en weer is natuurlik geen brug te
bouwen. Een man van het woord en een man van de
daad in één persoon was nodig voor bemiddeling, en
die man is Jozef Alberdink Thijm geweest, van wie
- alle krachten nog lang niet uitgewerkt, alle plannen
evenmin afgelopen zijn, bij wie de verschillende eler
naenten van de veelzijdige romantiek levend verenigd
werden en door wie de hele beweging een blijvende
bestemming heeft genomen.
,

,

.

Een dubbel verschijnsel kentekent Thijm's eerste optreden als een verlossing voor zijn geloofsgenoten, die
- immers binnen de vaderlandse beschaving nog ingeleid
moesten worden. Hij doopt een neutraal tijdschrift of,
om een strijdbaarder beeld te kiezen, hij hijst de Roomse vlag op een buitgemaakt schip. Dit is het ene feit en
het andere is dat hij daarvoor de hulde verdient van
de voornaamste criticus, die hem voortaan zal aanmoedigen en aanbevelen zoveel hij kan.
In de eerste jaargang van De Gids al had Potgieter
de Katholieken tot stichting van een dergelike periodiek
opgewekt:
« Wij gelooven ons overtuigd te mogen houden, dat de ge-meente, welke zich op eenen Schrant mag verhoovaardigen, be.
kwame mannen genoeg bezit, om maandelijks vijftig bladzijden
o.rspronkelijke, algemeene nuttige lectuur uit te geven >. (1)

(1) De Gids 1837, 1 B 156.
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De liberale dichter hield niet op, het achtergesteld en
daardoor achtergeraakt deel van de bevolking tot vol
ledig gebruik van zijn krachten te bezielen. Wat hij
Alberdingk Thijm persoonlik op het hart drukte, heeft
hij in 1851 openlik herhaald:
4: Hoe wettigt het gering getal Roomsch-katholieken (in bet
openbaar leven) de opmerking, die wij onlangs tegen een ijverig
verdediger dier kerk, en tegelijk een lief vriend, over hare geeste
lijkheid waagden; mag zij op de hoogte des tijds heeten, vroegen
wij hem, als zij niet begrijpt, welk gewigt haar stellig geloof in
de weegschaal kon leggen, zoo ze bij de schare, waarover zij
gebiedt, studie voorstond? Wie er zich over verbaast, dat wij
wenschen het haar te zien doen, verklare ons, welk een begrip
hij zich vormt van eene nationaliteit der negentiende eeuw, die
twee vijfde deelen der bevolking niet meetelt, niet in zich verlangt
op te nemen. Ondanks al onze bewondering der zeventiende eeuw,
zijn wij de eersten om toe te geven, dat de tijd der uitsluiting
voorbij is, dat eene vereeniging aller krachten er ons nog niet te
vele belooft! » ( 1 )

Toen de jonge Thijm dan ook « De Spektator » had
veroverd voor zijn ruiterlike geloofbelijdenis, bekende
Potgieter onmiddelik deze sprong op het toneel te be
wonderen. « Daar is Roomsch-Catholijk talent in, maar
toch talent ! » schreef Potgieter in 1 845 aan Bakhuizen
van den Brink, die geen papen verwende en 't « gecoc
quetteer » van De Gids met deze ijveraar niets genoot. (2)
Thijm had Potgieters hart gestolen door de moed,
waarmee hij een tempelzuivering in de schouwburg
begon. Bij de leiders van het Jonge Holland had het
toneel tot dusver geen belangstelling gevonden dan in
de vorm van een massale veroordeling, omdat elke
hervorming onbegonnen werk scheen. ( 3 ) Binnenkort
van meewerker tot hoofdleider geworden aan De Spektator, ondernam de minderjarige vertegenwoordiger van
een onmondige groep krachtens de geschiedenis een
helderol tegenover bijna alle toneelspelers tegelijk. Na
dat de Amsterdamse schouwburg was ingewijd met het
katholizerende stuk Gijsbrecht van Amstel, dat zich als
het standaardstuk wist te handhaven, werd het eerste
eeuwfeest met een stelselmatige bespotting van Luther
en Kalvijn en Menno gevierd; en weer een eeuw later

,

-

(1) Werken van Potgieter VU 353.
(2) Kalff: Geschiedenis der Ned. Letterkunde, VII 388; Groenewegen: Potgieter, bi. 320.
(3) Rössing in Eene halve eeuw, bi. 352.

"beo on Thijm een regelrechte toneelkritiek, zo uitgesproken Rooms meermalen, dat Potgieter de dingen
duidelik bij de naam noemen kon :
« Eerst in onze dagen -- de bekende onbekende, aan wien de
leiding van De Spektator blijkt toevertrouwd, zoo hij er niet de
;iel van is, behoort zelf tot de verheugende verschijnselen —
eerst in onze dagen nemen onze Katholieke landgenoeten levendig
deel aan inheemsche letterkunde, dragen zij er zelfs verdienstelijk
toe bij». (1)

Thijm was er gevoelig voor, dat Potgieter openlik
.zijn strijd tegen 't toneelverval een jaar vroeger al verrassend bleek te steunen met zijn novelle « Hoe het
weeuwtje uit het Hof van Holland gevrijd werd » en
nu direkte hulde bracht aan de man, « wiens moed, on~
ze gezonkene tooneelspeelkunst te willen opbeuren, wij
meermalen hebben benijd, terwijl wij de pogingen, er
door hem toe aangewend, bewonderen ». (2) Bij de
op heffing van het tijdschrift mocht Thijm berustend
zT^ggen : « De Spektator gaat nu een beetjen slapen, als
zoo velen, die hij vergeefs getracht heeft wakker te
schudden », (3) hij had zijn eigen kracht voorgoed
voelen wekken door Potgieter's steun.
Zo moest het gaan, als wij het verloop ontleden.
Door een kostbare dienst te bewijzen aan de algeme~
.ne volksbeschaving, verdiende Thijm dat een andersdenkend voorganger hem beschermde en bevestigde in
zijn biezondere levenstaak. Al heeft deze onderscheiding
veel van een ontdekking, de jonge Katholiek, bij wie
`heel de erfenis van zijn Kerk geladen was tot het fierste zelfbewustzijn, had de eerste stappen gedaan.
Zonder dat er bijna een maand voorbijgaat, waarin
zij elkander niet bestrijden, heeft de Gids veel achting
voor den Spektator, gelijk deze voor de Gids en zijn
de hoofdredakteurs beste maatjens », getuigde Thijm
met hoorbare trots. (4) Beiden zagen elkaar persoonlik
op de Amsterdamse Beurs, waar kunstenaars zich van-ouds opvallend thuis gevoeld hebben, en slepen daar
in dagelikse gesprekken elkaars scherpte af. Als de
een vermoedde wat de ander schreef (een van de prik-

(1) De Gids, 1844, 1 599.
(2) Meerdere brieven van Thijm aan S. J. van den Bergh in 1844
(Bibl. Thijm.)
(3) Brieven van Thijm aan Potgieter, 27 April 1843, enz. (Universiteitsbibliotheek, Amsterdam.) De tekst van de geloefsbe-lijdenis in De Beiaard, 1920, II 165/6.

`( 4) a. p. bl. 593.

443
kelingen bij de romantiek was het anonieme van demeeste bijdragen in tijdschriften, waarvan de redactie
niet eens genoemd was), dan trokken de partijen
spontaan op elkaar los. (1) De verhouding was en bleef
hartelik, zodat Thijm in zijn eerste brief aan de nieuwe
bondgenoot vertelde, een illustratie van Potgieter's no
velle « De Poliobijbel » te schilderen, en hem, kort'
daarna al « vriend » noemen mocht, aan wie hij een har^tige geloofbelijdenis stuurde. (2) Van zijn kant maakte
de strenge criticus in De Gids geen geheim van zijn`
gevoelens, toen hij schreef :
Onder onze jongere dichters (schaarsche sterren aan den ne^
weligen trans) heeft niemand meer ten doel gestaan aan overdreven lof en overdreven laster dan de Heer J. A. Alberdingk Thijm.
Het is een waarborg, dat hij talent bezit ; zonder dat verwerft men
niet zoo veel sympathie, en wekt men niet zoo veel antipathie op.
Hij weet, dat de laatste tegen hem ons vreemd is, dat hij bij cns
op de eerste rekenen kan... » (3)

Die erkenning had de waarde van een ridderslag,
waarop de als Katholiek gesmade held zich levenslang
vol dankbaarheid bleef beroepen. (4) Hij verklaarde
ook de invloed van deze voorganger ondergaan te hebben, en getuigde hemzelf uitdrukkelik : « Daar heb je
nu je nieuwe richting, de verwezenlijking van wat ik
bij mijn optreden beloofde, d.i. het Nederlandsch Ca~
tholijke. Gij zijt voor het succes verantwoordelijk
weet dat wel ». (5) Onder zijn geloofsgenoten plaatste
Thijm bij gelegenheid deze prijzen als evenveel prikkels
aan hun adres: hij dankte Potgieter, « de hoofdaan~
voerder der nieuw geborene kritiek », en Busken Huet,
« eene der fijnste pennen », voor hun aanmoediging
om het katholiek beginsel te vertegenwoordigen, dubbel
hoorbaar, omdat de katholieke organen zelf maar « zeer
zelden » zijn werk gewaardeerd hadden. (6) En in
zijn maandschrift gebruikte hij opnieuw de kans voor
een herinnering aan Potgieter's « maatschappelijk-lite~
rarischen wenk, waarop ik mij altijd met voldoening
-

(2) Brief aan J. Van Lennep, 10 November 1849 (Bibl. Thijmiana.)'
(1) Catharina Alberdingk Thijm: jes. Alb. Alberdinnl- Thé m
in zijne brieven, 1896, b1. 20.

(3) De Gids 1846, I 78.
(4) De Klok van Delft, 1846, bl. VIII en XVI; Het . Voorgeborchte, 1853, bi. VII.
(5) Brieven aan Potgieter, 4 Febr. 1848, 5 Juli 1849 (Un. Bibl.,,

Amsterdam.
(6) Volks-Almanak voor Ned.-Katholieken, 1867, bl. V., VI.
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beroep » (1) Deze trouwe erkentelikheid werd over het
graf heen bezegeld door de opdracht van zijn mooiste
boek aan de meester, die de Vondelportretten, vóór ze
gebundeld waren, nog met liefde had begroet (2)' en
die hem door een welkom vertrouwen op zijn beurt tot
meesterschap wist te spannen. De termen van die opdracht zijn zó kies gevonden, zó fijn vooral in 't verzwijgen van wat alleen waarde kreeg door de zegevier=ende daad, n.l. de kunst van 't werk, waartoe de lieve
vriend met zijn bezieling had bijgedragen, dat deze
regels tot gedachtenis aan een vruchtbare vriendschap
hier stellig herhaald dienen te worden:
« Uit zijnen mond mocht ik het eerst de zending vernemen, die
gymij in het vaderland door aangeboren zin en tijdsomstandigheden
werd opgedragen. « Wij stellen er prijs op, heil te zien houden,

wat zijn eerste optreden belooft ;... wij wenschen onzer letterkan.
de geluk, in hem de ontwikkeling tiener nieuwe zijde, het Hol-landsch-Catholi jke, te zullen winnen », zoo sprak de heusche be^
oordeelaar, reeds ten jare 1846. Die aansporing klonk mij als een
bevel. Ik voelde, dat mij van de uitvoering rekenschap zou worden
gevraagd. De stichter van den Gids en de hoofdleider der nieuwe
kritiek, werd mijn vriend en steun. Ik was een der genen, ten wier
opzichte hij er zijn genoegen in vond zijn geloof te belijden, dat_
er uit Nazareth — uit Rome — iets goeds kon voortkomen ».

Thijm tekende zich sprekend in deze lof op Vondel:
« De kunst was voor hem geen stiefkind, de vrucht van « ledige uren », als bij Huygens en Cats : zij was zijn levensform..
Al wat hem overkwam wat hem eenigzins trof, werd dadelijk
bij de aanraking met zijn geest aan het dichterlijk levenbegrnsel
onderworpen, en stapte van nu a.' aan voor op dichterlijke voeten». (3)

Maar hij zou de paladijn van de romantiek nooit
geworden zijn, wanneer hij niet afstamde van Bilder
dijk. Zelfs voelde hij zich aan de « Oude met de stroef
geplooide trekken », verheerlikt in dat brede, forse,
grootse jeugdgedicht, waardoor de statige vaart voor
zijn volgende werken is aangegeven, zo verwant en
verplicht, dat hij er Beets een heftig verwijt van maak
te, naar Vondel als de ware meester te verwijzen. Hij
noemde 't nog ongerijmd, « dat in plaats van de en-gelsch~romantieke richting, die Beets bij ons heeft aan-gegeven, hij ons de klassiciteit van Vondel had trach(1) Dietsche Warande, 1874, X 405.

(2) Bakhuizen van den Brink : Studiën en Schetsen, 1870, II, bl.
3) Herleving van Vondel, 1851. bl. 8.
II, III.
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ten op te dringen . » En, hoe ongelofelik het schijnen mag, de aanstaande Vondelvereerder bij uitstek
beteogde het dreigen van een Vondelgevaar : « We
moen immers luisteren naar hetgeen er om ons heen
;gebeurt... ; het is het konventionalisme in sierlijken
form aanbevolen, dat vaers van Beets. (1) Want een
Vondel kon geen natuurlijk produkt van onze eeuw
zijn... Eene andere maatschappij eischt andere vaerzen ! » (2) Door Bilderdijk moest Thijm tot Vondel
komen, langs het leven van zijn geslacht geleidelik de
ceuwige schoonheid benaderen. Wat het Réveil dankte
aan Chateaubriand, heeft het de Moederkerk in Bilder
dijk's volgeling Thijm vergoed.
Hij haalde met instemming de woorden van Kinker
aan : « Wij bevinden ons in een tijdperk van overgang,
in vele opzigten raadselachtig, waarbij het nog onzeker
js p aan welke zijde de geschiedkundige weegschaal der
gebeurtenissen en elkander bestrijdende gevoelens zal
overslaan ». (3) Deze schommeling gaf aan de romantiek het dialecties karakter, dat zich doorlopend in een
zekere ironie kenbaar maakte en dat Thijm blijkens het
dualisme van zijn dubbelganger Pauwels Forestier niet
helemaal vreemd gebleven is. Alle keerzijden waren
hem trouwens vroeg getoond door Broere's leerling,
van wie hij zich later nog de kritiek herinneren zou:
« Ik had, onder mijne vrienden, een jonkman van groote gaven.
die een geregelde akademische opleiding genoten had. Natuurlijk
deed hij zijn best mij mijn literariesch radikalisme uit het hoofd
te praten. Maar het was vergeefsche moeite ». (4)

Deze Willem Cramer werd zijn vertrouwde wapenbroeder bij meer dan één kruistocht en droeg er waarschijnlik het nodige toe bij, om de wijsgerige beschouwing over « De Kompozitie in 't Algemeen », die Thijm
op zijn 21e jaar ontwierp, zo Broeriaans van toon te
laten klinken. (5) Was hij volgens eigen getuigenis
« de eerste Nederlander, zich bewust van de theorieën,
die aan de romantiek ten grondslag liggen », dan doel
de dat vooral op het onderscheidingsvermogen, waar~
(1) « Vondel » (Gedichten, 1, 2, bl. 296.)
(2) Brief aan S. J. van den Bergh, 9 Febr. 1846. (Bibl. Thijm),
waardoor de bewering van Sterck, dat Vondel niet bij Bilderdijk zou achtergestaan hebben in Thijm's oogen, vervalt
(Hoofdstukken over Vondel en zijn kring, 1923, bi. 132.)

(3) De Spektator, 1845, V. 363.
(4) Dietsche Warande, 1886 V. Reeks V. 195.
(5) Werken van Alb. Thijm, IV. 207 VV.

mee hij in het wezen van de verhoudingen zelfstandig
denkend wist door te dringen. Zo wordt het aannemelik, dat hij zich bij de romantiek <, alleen na rijp over-leg en niet dan met zekeren tegenzin » aansloot, wan^'
neer het tenminste niet juister is van een stellig voorbehoud te spreken. (1)
Broere's bezwaren kregen door de invloed van Cra~nier hun betrekkelik gewicht, zoals uit een paar door~
dachte uitspraken wel gebleken is :
« Het Romantisme zal insluimeren. Reeds sluimert het... Ik houd
de in hare uitersten deels droog-ascetische, deels natuurlijk weelderige reaktie der klassiek, die men Romantiek noemt, niet voor
de hoogste kunst... De naam van Romantiek duidt op reaktie, op
eenzijdigheid ». (2)

In één adem veroordeelde Thijm vijftien jaar later
« de excessen van Renaissance en romantisme in Frank~
rijk ». (3) Deze bezonnenheid stempelde hem tot de
theoreticus, om niet te zeggen de dogmaticus, van de
Nederlandse romantiek die het verband volledig overzag en doorzag. Zijn absolutisme waartegen Broere

telkens opkwam, liepgevaar in 't doctrinaire te verlo~
pen, wanneer hij zover ging dat hij met woord en voor-beeld het bewerken van middeleeuwse modellen vorr
derde, ongeveer in de schoolse trant waarmee humar
nisten zich in de klassieken bleven oefenen:
a Het beste middel voor een jong dichter om de taal meer en
meer tot een gewillig werktuig zijner geest en gevoel te maken
en tevens om achter de geheimen der kompozitie te komen, is het•
bestudeeren en vertalen van Oud-Nederlandsche verhalen, van_
zulke samenstellingen als in hunne onmetelijke populariteit het
kenmerk en den waarborg dragen hunner voortreffelijkheid, degelijkheid, epische pit. Zien wij er aanstonds die deugden niet van
in -- dan ligt het aan ons ; wees daar zeker van ; en het moet
ons opwekken om ons op de beoefening dier stukken te ijveriger
toe te leggen ». (4)

De voorlopige natuur van deze romantiek kon niet
anders dan zich verdiepen in de middeleeuwen, op straf
van zich daarin te verliezen, zoals de neogotiek, waar~
voor Thijm vurig ijverde, noodlottig tonen zou. Het
ligt nu eenmaal in de rede, dat de pijlers van een ge~
slacht meteen zijn grenspalen zijn en dat zelfs een vrije

(1)
(2)
(3)
(4)

H. Duurkens in De Beiaard, 1920, 5e jaarg., II 78.
De Spektator, 1848, VIII 471-3.
Klimop en Rozen, 1252.
Brief aan Willem van den Bergh, 12 Mei 1853. (B. Th.)
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persoonlikheid als de Zijne Zich meende te verloochenen, wanneer hij een enkele stap buiten de regels ging,
die hij voor onwrikbare beginselen hield. Hij was rid
derh als een middeleeuwer, vroom als een middeleeuwer, alleen eenvoudig als een middeleeuwer kon hij onmogelik zijn, juist omdat hij de middeleeuwer wilde
lijken die hij niet was. Terecht betrapte Jonckbloet hem
op dit Zwak, voorzover zijn spraakgebruik het te kennen gaf:
« Wat den toon betreft uwer vertalina van die Karolingische
Verhalen) , ik heb dien te deftig gevonden. Eenvoud en naiveteit
is het groote kenmerk en tevens de reote charme der middel
eeuwsche verhalen: dat kenmerk gaat verloren, als men de eeïlvoudige dingen met stadhuis'oorden btempelt. Buitendien gaat
dan de eenvoud van vorm en inhoud verloren. Is het denkbaar,
dat de verhalen, die aan zoodanige verschijningen en wonderen
gelooft als hier geschilderd worden, bv. voor zien o&' kjksn
kunnen zeggen: ontwaren of iets dergelijks ? Voor ons modernn
is het zeer moeielijk om eenvoudig te bii1vn en ni.--t p!at te
schijnen. Ik weet niemand, die in dit opzicht dichter hij de mid
deleeuwers staat dan Tegnèr » (1)
,-

In alles verzorgd, op alles bedacht, bij alles geharnast in zijn leer, zijn stijl, zijn « form », was Thijm te
beredeneerd om zuiver kunstenaar te wezen, waartoe
hij niet spontaan genoeg deed en niet direkt genoeg
werkte. Toen Schaepman in hem minder een schepper
dan een herschepper waardeerde, trof hij zijn roeping
als romanties leider raak. Daarom kunnen we wel ach~

teraf de kleingeestige kritiek van 't oudste tijdschrift
op zijn « Klok van Delft », het door Kloos opnieuw
Zo bewonderde gedicht, begrijpen:
« De Heer Alberdingk Thijm wil onze huidige taal met krulletjes en ornamentjes â la Maerlant versieren. Welk een bonten
en wanstaltigen tooi van verouderde woorden verjaarde spreekwijzen en boersche afknottingen dringt hij haar cp! beuzelachtige
hulpmiddeltjes en kunstjes, om een schijn van ouderwetsdie doq'
lijkheid aan nieuwerwetsche nietigheden te geven!,.. Droombeelden en wilde wanorde, gekleed in een geheimzinniger sluijer van
mystikerij, tracht hij als eene proeve van ontwikkeling en vooruitgang te doen voorkomen als een streven om zuiverder denkbeelden van Waarheid en Schoonheid bij ons in te leiden! » (2)

-

Wat Thijm in de romantiek aantrok, was een natuurlike, inheemse, volksaardige beweging:

(1) Brief aan Thijm, 3 Oct. 1872. (Bibl. Thijm.)
(2) Vaderlandsche Letteroefeningen, Dec. 1846, bl. 712/14.
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omtrent poëzie vervalscht en verward, en de echte poëzie-zelve
laten vervallen. Dié met deftigen tred, met een voornaamheid,
blinkende op zijn weldoorvoed gelaat van onder den breedgeran
den of opgetoomden hoed, naar zijn dichtgenootschap stapte, en,
bij zich~zelven de Alexandrijnen nog eens deklamerende, waa: ée
hij den laureaat van dien dag begroeten zou, over de sluis ging,
waar een liedjenszanger of straatventer van « den ouden Hil~
debrant » zong, of de lijdzaamheid van de « goede Vrouw Griseldis » erg de < standvastighe Genoveva » gedacht — die meende
niet, dat eigenlijk de geminachte zanger en speelman de tolk van
beter en verhevener poëzie was; dan er dien avond in het Ge .
nootschap zou opgesneden worden,. al riep men er al de Goden
en Godinnen van Hellas en Latium bij ter hulp ». (1)
,

Of bij zijn verweer tegen de renaissance misschien
ook de wrok van een autodidact, die zich « vreemd aan
d'oud-Latijnsche zwier » moest noemen, (2) onbewust
meesprak ? Dan was hij in ieder geval wijs genoeg om,
ver van zijn onkunde op de antieken te verhalen
deze meesters bij de romantiek in te lijven door de erkenning, « dat de klassieke Homerus met even veel
recht romantiek genoemd kan worden », wat de aca~
demies gevormde Van Lennep graag herhalen zou. (3)
Trouwens het nationale en autochtone van de romantiek leverde hem een positief argument, dat hij met
godsdienstige gronden een historiese en psychologiese
kracht kon bijzetten.
« Het Hart kreeg zijn warmte terug en zong;
de Romantiek, de Christen Kunst, was herboren ». (4)
Daar ligt de oorsprong, daar de rechtvaardiging van de
beweging, die een onmetelik uitzicht op de bloeiendemiddeleeuwen won. Dus kon hij voor zijn bundel « Pa-let en Harp », met de bijnaam « Romantiesch Dichtwerk » aangeduid, als motto het ontdekkerswoord kiezen : « Il y a là tout un monde á reconquérir, pour
1'histoire, pour la poésie ». Zijn bezielende liefde had'
zich opgetogen verklaard
< Romantiesch is het onbedwongen en door de behoeften van
Dichter en Volk alleen te voorschijn geroepen lied, dat door de
zangers der middeleeuwen gezongen werd... De Romantiek heefhare jongelingsperiode van ontwikkeling en strijd doorleefd: hebben wij het recht niet nog iets groots van haar te verwachten?». (5)

(1)
(2)
(3)
(4)

De Gids, 1851, 1 701 /2.
Palet en Harp, 1849, bi. 4.
De Klok van Delft, 1846, bi. XXI, XXIV.
Het Voorgeborchte, 1853, bl. XI.

,
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Met het licht en de kracht, in gezegender tijden opgedaan, wil hij vooruit, altijd vooruit :
« Neen ! wij zoeken niet in de Middeleeuwen alleen het schoonti
en groote ; veel minder nog (de dwaasheid laat zich bezwaarlijk
zonder glimlach neerschrijven) willen wij de geschiedenis, de natuur geweld aandoen en de Middeleeuwen herinvoeren. Zij zijn
voor ons een geliefd studieboek ». (1)

Ook waar hij onwillekeurig archaïzeert, wat de dub',
dele bekoring voor deze dichter en kenner van eez,
groots verleden is geweest, omdat hij daarmee de Tousr
saints en Potgieters met nog ouder klank overstem.men kon, blijft hij volop modern van bedoeling, want
hij laat terstond doorschemeren, dat de romantiek voor
hem de 'dageraad van een nieuwe dag betekent na de
puriteinse periode :
« Al geef ik toe, dat ons volk, wegends invloeden van lucht en
grond, en wegends nog andere invloeden van historischen aard,
te veel om hier te noemen, maar die nog steeds voortduren, het
gemoed niet zoo wijd geopend heeft voor de verrukkingen der
hooge Kunst, als volken, welke altijd onder andere omstandigheden verkeerd hebben, daarom verlies ik toch niet uit het oog, dat
de geringere prikkelbaarheid, die ons volk toegekend en waar zijne
onverschilligheid voor Poëzij aan geweten wordt, wel eens niet
anders dan het gevolg kan zijn geweest van invloeden, welke lang
zamerhand hunne kracht verloren hebben, en eindelijk zelfs door
andere invloeden vervangen zijn ». (2)

Hij was Bilderdijk gevolgd, om zijn volk verder voor
te gaan. Vaag leek de beweging van de dwalende ro
mantiek, tot Alberdingk Thijm, « hoe langer hoe meer
tot in het diepste zijner ziele Katholiek en tevens tot
in het merg van zijn gebeente Nederlander », (3) er
een vaste richting aart gaf in de « Heilige Linie », waarheen liet hoogste leven zich gemeenschappelik leerde
oriënteren. Vandaar merkte Huet terecht: « In de
woorden romantisch en roomsch steekt meer voor hem
dan enkel eene overeenkomst van klank ». (4)
Thijm was ook meer individualist dan zijn beroep op
de traditie laat denken. Hij bleef de romanticus, die de
renaissance afweerde met de « reconstructie » van een
vroeger wereld, waardoor hij, als de edelman met
zijn voorgeslacht, boven zijn tijdgenoten zocht uit te
-

(1)
(2)
(3)
(4)

Werken, IV 300; Klaasje Zevenster, I 39/40.
De Spektator, 1850, IX 449.
De Spektator, 1845, V. 374.
Prospectus van de Volks-Almanak voor Ned.-Katholieke, 1857
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« Holland hoog wilde opstoten midden in den vaart der
volkeren». Daarom was hij gevaarlik in't oog van tegenstanders, voor wie zijn middeleeuwse klanken de ba~
zuintoon van een naderende zegetocht leken. Achter
deze ridder kwam een leger aanrijden, gewekt door de
muziek van een onvergetelike Moederkerk, waarvan de
wiegeliederen door vreemden zo vertederend waren opgehaald en waarvan de strijdzangen nu vanzelf in 't
hart van de kinderen terugkwamen. De S te gevaarliker
was deze tot kruisvaarder uitgegroeide minnestreel,
omdat zijn stem zuiver de taal van zijn volk wist te
spreken en omdat zijn moed eerlik op de rechtvaardigheid van zijn landgenoten vertrouwde. Wanneer hij
vrijheid voor zijn geestesverwanten eiste, dan beriep hij
zich eenvoudig op hetzelfde beginsel, dat liberalen van
Protestanten geleerd hadden. Na de derde stand durfden, in gezelschap van de Grieken en al de volken,
waarvoor het liberalisme warm getuigde, ook de Roomsen het wachtwoord emancipatie uitspreken. En Thijm
was allergevaarlikst, toen hij deze ontwikkeling vastberaden als een stuk vooruitgang van de nieuwe tijd
aandiende:
« Wij beleven het tijdvak, waarin de voorkinderen, tot heden
stiefmoederlijk behandeld, hunne emancipatie, hunne heroprichting,
hunne gelijkstelling, hunne assimileering met de kinderen uit het
tweede huwlijk vieren gaan ».

Hij naderde in zulk een vanzelfsprekend broederlike
geest, dat hij met geen voorrechten meer terug te dringen viel. Ontegenzeggelijk was hij niet te wraken als
deelgenoot van de beschaving en als medeburger van
het vaderland. Waar hij ontzag voor de middeleeuwen
vroeg, begon hij met eerbied voor de gouden eeuw te
tonen :
« Het ware groote, dat de laatste, eeuwen in Nederland hebben
opgeleverd : godsvrucht, liefde, trouw en moed, reine zeden, waakzame vlijt, zuivere kunstvruchten, ook waar zij gevonden worden
bij onze andersdenkende broeders — wij waardeeren het, wij beminnen het, wij bogen er op als hunne landgenooten ».

I_, i drukkelik « voelt hij zich, wat men ook zeggen
moge, op meer dan een punt innig verwant aan de
vaderen der XVIIe Eeuw », waarvoor hij onmiddelik
naar zijn eigen opstellen over zeventiendeeuwse bouw
kunst en over standbeelden van zeventiendeeuwse fi-guren kan verwijzen. (1) Het voldoet zijn fierheid om

-

(1) Litt. Krit. en Fant. 11143.

'i5I vurige kolen op het hoofd van zijn vijanden te verzamelen ; en als oudste zoon in het nationaal gezin, mag
deze geboren Katholiek nergens de mindere zijn, waar
het een wettig familiegevoel te handhaven geldt. Dat hij
wezenlik een kind van den huize is, daarvoor komt hij
in alle toonaarden op ; hij werkt zich in 't openbare
leven zo volledig in, dat niemand hem verdenken en
de gemeenschap hem onmogelik meer missen kan.
Maakten de seminaries nog de indruk van spelbrekers,
hij begon zich liever van de leiding meester te maken.
Zijn optreden was vrijmoediger en doelmatiger meteen:
hij annexeerde of liever assimileerde 't goede om
zich heen en vertoonde 't volk de kostbare krachten uit
zijn eigen kring, waardoor alles een gunstige wending
naar de zonnekant genomen heeft :
« Wij zien gaarne, dat men een uit ons. midden (Royer) belast
om den edelen, den grooten De Ruyter, om den onovertroffen
Rembrandt, om den Staatsman Willem van Oranje, den schran~
deren Grondvester der Republiek, een standbeeld te boetseeren.
Wij zien gaarne, dat gij de kunstwerken van onze Van Brees,
onze Verhulsten, onze Schelfhouten, Van Hoven, Schmidts, Van
Beverens en anderen op hun prijs stelt... Wij herdenken met
vreugde, dat het grootendeels Protestantsche Nederland aan den
Katholieken Laurens Coster en Katholieken Erasmus een eere~
beeld oprichtte ». (1)

Vooral die laatste zet is meesterlik, wanneer we ons
herinneren, hoe de herdenking van de boekdrukkunst
aanleiding had gegeven tot een antipaapse wervelwind.
Hier kon alleen het onverstoorbaar vertrouwen ontwapenen, hier alleen waardering voor anderen de nodige
erkenning voor eigen krachten winnen. Thijm was niets
minder strijdbaar dan zijn geloofsgenoten, integendeel
was hij hun allen vooruit als verkenner van het eijan~
delik kamp, maar hij toonde zijn meerderheid, door de
tegenstanders met wetenschap en met edelmoedigheid
te overstelpen. Elke gelegenheid om katholieke energie
met protestant talent samen te vlechten, elke kans om
de roem van een Protestant te laten weergeven door
een Katholiek was hem welkom ; en prees hij de Hol
lander geworden Vlaming Royer als beeldhouwer, hij
prees hem liefst in het beeld van een predikant: « Men
moest den avond van Van der Palm, in den buuste
door Royer, eens gaan bestudeeren : dat is de humaan
ste, de lieflijkste, de keurigste redenaar van zijn
tijd 1 »(2) (Slot volgt.)
(1) Het Voorgeborchte, 1853, bl. X-XII.
(2) Een Hollandsch woord aan zijne landgenoten, 1851, bl. 12.
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Stil Leven
door
STEPHANIE CLAES-VETTER
(Vervolg.)
We moeten nu Jacques zeggen, Toto beweert dat
hij te groot is om «Toto» genoemd te worden, en hij is
maar een vingertje grooter dan ik. En daarna rijden we
weer door het Bosch en ik mag naast U zitten, en
Mama en Toto...
En Jacques, hij is , immers al groot.
... Mama en Jacques achterin, en dan gaan we
koffiedrinken in Waterloo, en blijft U dan 's avonds
ook nog bij ons?
Welja, viel Alice hen in de rede, dat zal een prettige dag wezen. Zullen we vragen of Tante Miete en
Zuster Mathilde ook meegaan, de dokter heeft zoo'n
groote auto.
Ze kon niet weg van den drempel, haar voeten waren
als vastgeklonken aan den vloer : ze . keek naar den
grooten donkeren stoeren man en het fijne, teere, blonr
de kind en het was als schouwde ze duidelijk een geheimzinnigen band, die tusschen hen beiden steeds had
bestaan.
Tante Miete en Zuster Mathilde, allebei mee?!...
Welneen, Mamaatje, hoe komt U er bij? Dan hebben
we er zelf niets aan! We gaan heerlijk onder ons vieren,
niet waar dokter, alleen maar onder ons vieren ?
Alleen maar onder ons vieren, beaamde Dehaeze
plechtig.
Alice preste de lippen opeen. Waarom was Toto er
nog niet? Zou in den zoon het kind van zijn vader niet
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instinctmatig gesproken hebben. Zou Toto's nuchtere
persoonlijkheid niet dadelijk de vreemde bekoring ver~
broken hebben?
Maar Toto was er nooit als je hem noodig had. Toto
had dan altijd strafwerk, of moest schoolblijven of vechten tegen een kameraadje.
Nu ga ik weg, Bébé, maar je moogt me wel brengen tot aan den hoek van de straat, denk ik. En wat
zei je daar net? Is Mama onlangs niet goed geweest?
Hij keek Alice onderzoekend aan.
Dan zal Mama dezer dagen wel eens bij me komen.
Maar niet met jou, hoor. Als ik iets van keelpijn verneem, komt er het heele jaar niets van de autotocht,
begrepen?
III.
Zoo juist had Miete de soep opgediend. Het was lastig 'alles zelve te moeten doen, maar enfin, een meid
houden, dat zat er niet meer aan in deze dure tijden;
gelukkig dat de bovenverdiepingen van haar huis goed
verhuurd waren en met deze werkvrouw, die geregeld
op tijd kwam, al was het dan maar voor een paar uur,
kon ze het werk best klaar spelen. Het zou veel gemakkelijker wezen als ze van die kokerij af was; maar het
dineeren in een restauratie deugde nu eenmaal niet
voor Mathilde. Ze hadden het een paar maand samen
geprobeerd, maar Mathilde, zoo nauwgezet en punctueel om te twaalf uur thuis te zijn, keek op geen half
uur, op geen uur zelfs als ze in het Restaurant Raoul
of Anspach of Universel aten. Dan kwam ze moe,flauw,
bleek en afgejaagd aan het tafeltje zitten, dat . Miete al
bijna op het punt was te verlaten, had daarna geen tijd
of vond het de moeite niet waard naar huis te gaan om
zich wat op te frisschen en uit te rusten en trok na het
eten zoo maar weer dadelijk op haar bezoeken uit, om
nog het noodige te kunnen afdoen eer zij naar de Raadpleging voor Zuigelingen ging «wegen en meten».
- Neen, dat buitenshuis eten deugde niet voor werken~
de menschen; nu ging alles weer veel geregelder en or
delijker, alleen zij Miete, zat natuurlijk met de gebak ken peren en kreeg leelijke handen van de heete pan.nen en het afwaschwater, dat was een nadeel. En nu
ze geen dienstbode meer hield, was het toch eigenlijk
ook erg gebonden : je halven dag werd in beslag genamen door het denken aan wat je zult eten, het inkoopera
,
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zooveel practischer inrichten, en vooral zooveel ge.
makkelijker. Maar lang niet zoo gezellig, daar had Alice
gelijk in. Nu ze weer net als vroeger altijd thuis was
op vaste uren, nu konden ze elkaar weer treffen ook
bij haar en niet enkel in de Seutinstraat.
Zoo Mathilde, wat heb je nu boven weer getreuzeld? De soep wordt koud en ik zit hier maar te wachr
ten en te suffen en intusschen gaat er in de keuken natuurlijk weer iets te hard. Wacht, ik kom dadelijk en
doe meteen de rest op.
Mathilde zette zich aan tafel, bad en at haar bord
leeg.
Neen, 't is allemaal perfect, hijgde Miete voldaan
toen ze met het dienblad binnenkwam. Nu moet je van
daag eens goed eten Mathilde, je bent weer zoo stil en
verstrooid. Trek je nu al die arme kinderen niet zoo aan,
je doet er voor wat je kunt en daarmee basta. Als ik
later nog eens rijk word, wat niet waarschijnlijk is, aangezien ik te veel geld aan poeder en parfums verknoei
zooals jij in je hart denkt, maar het kan toch zijn dat
ik nog eens rijk word, dan sticht ik «Le Foyer des Re
buts Het Tehuis der Uitgestootenen» en daar breng
je dan al je arme stakkertjes heen, die het aan moeders pappot niet zoo fameus hebben.
Mathilde keek naar den warmen blos, door het keukenvuur op Miete's wangen gebracht.
Miete, terwille van mij heb je eigenlijk veel last
in huis.
En of, dat was ik daarnet ook juist aan het denken. Als je indertijd bij Alice gebleven waart, zou ik
het nu veel gemakkelijker hebben, maar lang niet zoo
gezellig, hè? En dan riskeerde jij altijd dat je de een
of andere ziekte bij hen in huis smokkelde en de kinderen aanstak, en dan riskeerde ik, dat ik zoo mogegelijk nog uithuiziger, en lawaaieriger, en ondegelijker
werd, dan ik...
Maar Miete, je slaat weer door.
Dan ik reeds ten onrechte den schijn heb, vol tooide Miete. Neen, kindlief, alles is juist zooals het zijn
moet. Je hebt goed gedaan toen je toch maar liever bij
mij kwam. Instinctmatig kiest een vrouw altijd den goeden weg en den verkeerden man.
Hoe bedoel je?
Bedien je goed van vleesch en let verder maar
,

,
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eens op. Als we de keuze hebben, links of rechts, dan
gaat de vrouw rechts, van rechtswege, zooals de man
links marcheert, van natuurswege. Liefde of plicht? De
vrouw kiest plicht, daar heb je mij als levende illustratie,
en mijn man als illustratie van het tegendeel. Maar, en
hier bewijzen we het zwakke geslacht te wezen, noodra
de man in het spel komt kiezen we den verkeerden,
altijd, eeuwig, ervig en fataal... het is ons noodlot. IIt
heb het gedaan uit verliefdheid, Ghislaine de Ramac
heeft het gedaan «faute de mieux», Alice Dumoulin
heeft het gedaan....
Mevrouw Dumoulin...
Nu heb ik mijn mond weer voorbij gepraat. Enfin,
het is er uit en het blijft er uit! Of ze indertijd den
goeden of den verleerden heeft genomen, dat laat ik in
't midden, maar zooals ik nu den rechten moet weigeren
omdat ik voor mijn leven aan den verkeerden vastzit...
Toe Miete, praat nu niet zoo lichtvaardig over het
huwelijk.
Slecht van klap, maar deftig van gedrag, zeggen
de Vlamingen. Ik blijf altijd dezelfde, dat zie je. Hoe ik
er over praat doet er niet toe, maar wel hoe ik handel.
Maar omdat ik eens uit verliefdheid een man heb genomen die niet echt van me hield, moet ik nu uit plichtgevoel een man die wel echt van me houdt, afschepen,
met een kluitje in 't riet sturen, een blauwtje laten loo pen, zooals je 't noemen wilt. En ten pleziere van jou
en Alice moet ik bovendien mijn huis nog bestieren en
in eere houden en gezellig maken, en zelve een goede,
degelijke vrouw blijven, zoodat de rechtmatige eigenaar
van mijn persoon op een goeden dag kan terugkeeren
alsof er niets gebeurd is. Maar dien dag zul je hem zien
vliegen, dat beloof ik je, hij heeft zelf de echtscheiding
gewild, ik heb ze lang genoeg tegengehouden. Maar dan
zullen jullie weer afkomen met plichtgevoel, huwelijks~
onverbreekbaarheid, en wat dies meer zij! Nu voorloopig denkt hij niet aan me, laten we er ons dus niet naar
over maken. Neem liever nog wat appelmoes en een
klein flittertje kalfsvleesch.
Miete bediende zich zelve nog eens met smaak om
het goede voorbeeld te geven, blij dat ze zoo over zichzelve had kunnen ratelen om het gesprek van Alice
af te leiden. Miete at tweemaal zooveel als Mathilde;
haar gezonde eetlust en kwikzilverige slankheid vorm~
den een grappige tegenstelling.
Mathilde staarde voor zich uit. Dus ook hier in dit
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huis, ook in de vrouw tegenover haar speelde zich we.derom de inwendige tragedie af, de strijd tusschen
liefde en plicht, tusschen het hart en het geweten.
Wat zei je daarstraks van Mevrouw Dumoulin?
Ze was met Miete heel eigen geworden in de jaren
van hun samenwonen. Zij noemden elkander bij den
naam, bespraken hun geldzaken en zorgen, hun kleeding
en ontspanning, lazen dikwijls dezelfde boeken, gingen
een enkelen keer samen uit, het was de echte prettige
kameraadschappelijkheid, hartelijk en onbevangen, zon~
der een zweem van terughouding in de uiterlijke dingen van het leven maar aan elkanders innigste raakten
zij niet. Met Alice Dumoulin was Mathilde nagenoeg
op denzelf den voet gebleven, als tijdens haar verblijf
in de Seutinstraat.
Miete draaide haar kopje in den nek. Was het niet
beter haar mond te houden, nu het over eens anders
zaken ging? Maar tenslotte had Alice haar geen woord
gezegd, geen enkele vertrouwelijke mededeeling gedaan,
en ze was dus wel beschouwd, ook niet tot discretie
verplicht. En als ze in Mathilde's eerlijk gelaat keek,
dan kon ze er geen doekjes om winden, nu ze eenmaal
een woord had losgelaten.
Nu ja, dat een vrouw altijd den verkeerden kiest,
of den verkeerden opoffert, zooals je 't noemen wilt. Ik
zal nu precies niet zeggen, dat Jacques Dumoulin, géén
goede man was, maar Alice maakt er heusch een beetje

te veel be°slag over.
Miete, hij is dood.
Dat is jammer, ik ontken het niet, maar het is geen
reden om aan een middelmatigen afgestorvene een uitstekenden levende op te offeren. Ik verklaar het alleen
uit onze instinctieve neiging om de voorkeur te geven

aan den verkeerden man.
Welken uitstekenden levende bedoel je?
Miete zette haar beide ellebogen op tafel, vouwde de
handen, legde haar kin er in, kneep de oogen haiftoe
en begluurde Mathilde door haar ooghartjes.
Als je een beetje doorzicht had, Mathilde, een
beetje ondervinding als vrouw bedoel ik, of een klein
weinigje flair, dan zou jij, die er bijna net zooveel komt
als ik en bovendien Dehaeze zoo dikwijls ontmoet, dan
zou je zelf, zonder dat iemand er een woord over had
losgelaten, wel gemerkt hebben dat dokter Dehaeze
Alice Dumoulin ten huwelijk heeft gevraagd.
Mathilde schrok.

-- Wat zeg je daar : Dokter Dehaeze?
Maar ja : dokter Dehaeze. Waarom val je zoo
,uit de lucht? Vindt je het zooiets onmogelijks? Hij is
wel wat ouder dan zij, maar een heel schappelijke partij
-.en hij houdt van haar.
Denk je wezenlijk, dat hij van haar houdt?
vorschte Mathilde.
Waarom niet? Alle mannen houden van Alice, en
.als ik een man was... Neen, dat is nu weer ontzettend
.ongepast, en het doet trouwens niets ter zake. Als ze
:.zich gewoon had gedragen, net als jij of ik, of iedereen,
dan had het nu al sedert jaren huwelijksaanzoeken ge-regend en dan zou ze wel voor den een of anderen be~
zweken zijn. Doch ze is zoo'n heel stil leven blijven lei~
den met Toto en Bébé; soms , kreeg ik het gevoel of
wij de eenige menschen waren die er aan huis ,kwamen.
Ze zaten met hun drieën, net als de heiligen, in een
. stralenkrans van ongenaakbaarheid! Maar alles 'heeft
zijn tijd, hè, zelfs de rouw en Alice is te verstandig om
niet te voelen, dat die eenzelvigheid haar en daardoor
ook de kinderen op den duur schade zou doen. Heb je
niet gemerkt dat ze zich het laatste halfjaar niet meer
in 't zwart kleedde en een beetje begon uit te gaan.
Onlangs was ze ook op het diner bij de Ramac; weet je
niet meer, dat ik het je vertelde? Ze zag er beeldig uit
en al de heeren zwermden om haar heen. Ze was opgewekt en vriendelijk, al deed ze haar best zich bij de
oude dames te houden, wat niet lukte. Maar Dehaeze,

die er ook altijd uitgenoodigd wordt, en die naast me
zat aan tafel, was zoo mogelijk nog saaier en stijver

dan gewoonlijk. Alice en hij hebben den heelen avond
zelfs vermeden elkaar aan te zien, en anders knikken ze
altijd heel vriendelijk tegen elkaar. Alleen als 't niet an~
ders kon spraken ze hoogst vormelijk over Toto en
_ Bébé, maar van de plagerijen en de grappen en de .gekheid, die je thuis hoort als hij komt, en hoe dikwijls

hebben jij en ik nu al niet bij Bébé's bedje gezeten, was
er geen sprake. Nu heb ik Dehaeze nog - nooit aan een
diner bijgewoond, zelfs niet bil de Ramac, of hij wordt
weggeroepen, of laat zich wegroepen, omdat het hem de
keel uithangt, veronderstel ik. Maar dezen keer was hij
na een driekwartier terug, de gastvrouw keek on~
.middellijk naar Alice en toen dacht ik bij mijzelve
« Daar heb je 't! » Want een vrouw die van een man
houdt weet sommige dingen bij intuitie en Ghislaine
._heeft altijd van Dehaeze gehouden, reden waarom ze
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verpleegstertje, nu hoor je een anderen meer opwekkenden kant van de edele geneeskunst, je moet denken, ik
heb niet als vaklui met die menschen te maken, maar....
-- Als vrouw, glimlachte Mathilde weemoedig, en
ik nooit als vrouw daar heb je gelijk in. Ik blijf de verte
pleegster, verpleegster of non, iets onpersoonlijks, altijd
hetzelfde in den grond.
Wel neen, jij bent de collega, en je kunt je ergeren
aan hun ongepaste moppen naast de vakkundige beschouwingen, dat voorrecht genieten Alice en ik weer
wiet.
En verder? vervolgde Mathilde ongewoon gretig.
-- Nu, vervolgde Miete half onwillig, toen ik een.
paar dagen daarna bij Alice kwam, hoorde ik een heel
opgewekt plan van Toto en Bébé over een autotocht,.
die met dokter Dehaeze gemaakt zou worden, alleen:
Alice ging er niet op in, al sprak ze het niet tegen. En
als ik een paar keer het diner bij de Ramac ter sprake
bracht, dan ging ze daar ook niet op in; en als ik iets
over Dehaeze zeide, dan ging ze daar zoo mogelijk nog
minder op in. En intusschen wordt ze weer stil en peinr
zerig, net zooals jij den laatsten tijd Mathilde, maar jij
bent immuun tegen dwaze gevoelens.
Ik hoop niet, dat je Alice van dwaze gevoelen&
verdenkt?
Het feit, dat een man haar ten huwelijk vraagt is
voor Alice natuurlijk al net zoo iets ongerijmds als...
--- Als het voor jou zou schijnen, wanneer iemand mij
bijvoorbeeld een aanzoek deed.
Miete schaterde het uit :
Neen, dat zou ik heelemaal niet zoo gek vinden. .
integendeel, erg plezierig zelfs, maar als jij zoo eerweg
in gedachten bent, dan denk je niet aan huwelijksmo
gelijkheden, dat zie ik te goed.
Waaraan zie je dat?
Aan de kleur van de toiletzeep, die je gebruikt,,
oordeelde Miete prozaïsch.
Vertel nu eens verder wat je weet over Mevrouw
Dumoulin.
Hoe kwam Mathilde zoo nieuwsgierig, zij die nooit
begeerig was naar de geheimen van anderen?
Er is verder niets te vertellen, besloot Miete kortaf. We hebben met al dat gebabbel ons dessert verge-ten, en het is nog wel amandelpudding, waar je zoo dol.
op bent.
'
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Mathilde voelde zich moe, te moe om dien middag
aait te gaan. Ze had nog een heelera stapel rapporten in.
te vullen en verslagen op te maken, en daar ze den
ganschen morgen aan huisbezoeken besteedde, zou ze
voortaan wat meer schrijfwerk in de namiddagen doen,
als er geen raadpleging was. Miete had misschien ge-lijk, de boog kan niet altijd gespannen blijven, ze werkte een beetje te hard. 's Avonds was het beter te lezen
of te borduren, of eens uit te gaan, maar ze kwam er
zoo noode toe. Misschien was ze te lang uit de beweging geweest. De eerste tijden, toen ze pas vrij was,
had ze het zoo heerlijk gevonden, elke week twee, drie
romans te lezen, en ze had daarbij nog tijd gevonden
'om in de bibliotheek de tijdschriften te volgen, lezingen
bij te wonen, vooral wanneer het ging over onderwer~
pen buiten haar vak, zaken van algemeen belang, sociologie, vrouwenrechten, economische en politieke toestanden, kunst, de nieuwere wetenschap, electriciteit en
radiographie. Langzamerhand was ze gaan schiften,
had alleen bijgehouden wat haar werkelijk in den grond
van haar ziel belang inboezemde, niet meer alleen uit
zucht naar frisschen wind en lichaamsbeweging van
wie te lang binnenskamers vertoefd hebben. En ze had
ook ondervonden, dat uit die periode van vertiendubr
belde energie en levensdrang haar alleen bijgebleven
was wat gesproken had tot haar ziel, of wat betrekking
had op haar arbeidsveld en hedendaagsch bestaan.
Was zij als vrouw geschapen voor een kleinen werk
Zing, beperkte plichten, kon ze haar aandacht moeilijk
vestigen op wat buiten haar sfeer lag, of had ze ongemerkt het tekort aangevuld, stond ze op dezelfde hoogte
als de vrouwen, waarmede ze omging, was haar dorst
naar vrijheid nu gestild, haar voeling met de buitenwe~
reld voltrokken?
In ieder geval was zij sedert lang weer in zichzelve
teruggekeerd, vergenoegde zich dagelijks met de XX
Siècle, of De Standaard, of de Libre Belgique, of de
Matin, naar Miete's driemaandelijksch afwisselend
. abonnement meebracht. Miete beweerde dat je niet al~
tijd dezelfde kranten moest lezen, dan werd je net als de
mannen, dan kreeg je ook de gedachten van je krant
en « zeg nu eens Mathilde, of de gedachten van de
mannen, over zedelijkheid bijvoorbeeld, of matigheid
in spijs en drank, of oirbaarheid van tooneelspelen, zoo

.
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bewonderenswaardig zijn ? » En daarom nam Miete
elk trimester een ander dagblad, dweepte om de maand
met een anderen schrijver, en ging liefst zooveel mor
gelijk naar al de verschillende schouwburgen, zoodat
ze geen gevaar liep haar persoonlijkheid er bij in te
boeten. Miete meekrijgen naar een lezing of voor,dracht, daar was geen sprake van ; ze had al genoeg,
van den ernst van 't leven ondervonden en de preek.
'S Zondags in de Mis volstond haar, beweerde ze. Bo~
vendien, bij de sprekers sliep ze in en als 't een vrouw
was vond Miete dat zij het zelf veel beter zou kunnen,
althans veel amusanter voordragen. Den inhoud vang
je lezing kon je immers altijd wel door deskundigen
in elkaar laten timmeren.
Blijde luchthartige Miete, hoe had een man ooit
zoo'n schat van een vrouw kunnen verlaten, een vrouw,.
die alles bezat om een man gelukkig te maken... « Omdat je instinctmatig den verkeerde kiest zooals ik, had;
Miete beweerd, of den verkeerde opoffert, zooals Alice.
Kom, wat ging haar dat eigenlijk aan, ze had nog
zooveel lijsten in te vullen en zooveel rapporten op te
maken vandaag. Als ze eens een uurtje op bed ging
liggen, misschien zou het werk nadien beter vlotten...
Maar bij de strenge tucht, die ze nog altijd tegen.
over zichzelve in acht nam, kon Mathilde er niet toe
komen de gordijnen te sluiten en wat te rusten, zelfs,
niet den laatsten roman van Bordeaux te nemen, dien
Miete eenige dagen te voren gehaald had'. Ze zou het;
vlugschrift van het Nationaal Werk voor Kinderreelzijn met de voordrachten van Mevrouw Crutzen over
de Raadpleging voor zuigelingen en de taak der ver.pleegster-bezoekster eens doornemen, dan luierde zeniet heelemaal, dan bleef ze toch in haar werk.
Hoe wonderlijk, dat ze in het klooster zoo zelden
die aanvallen van ontzettende, Lamslaande vermoeienis{.,
had waargenomen, die zich bij werkende vrouwen zoo
dikwijls voordoen. Och, maar in het klooster was alles ook zoo precies geregeld en afgebakend met rust en
recreatie, met werk en maaltijden, met gebed en verpoozing ; daar ging het dag in dag uit hetzelfde sleur-,
gangetje, daar vond men handen genoeg. En er waren
er die niets anders hoefden te doen dan te regelen en
te bevelen, en er waren er die zich om niets anders te,
bekommeren hadden dan om te volgen en te gehoorzamen...
En vooral, klaagde het zacht in haar, was daar dew
,

,
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levensblijheid geeft ondanks een groot gezin en kleine
inkomsten, het stille geluk dat ze diep in hun hart ver~
bergen, voor de eene de liefde, voor de andere de roe
ping.
Wrevelig nam zij het dunne gele boekje terhand en
sloeg dadelijk de bladzijde op, die haar het meest in~
teresseerde :
HUISBEZOEKEN.
Het geneeskundig toezicht der raadpleging wordt voortgezet
ten huize door de bezoeken, die de verpleegster aan al de be .
schermelingen dient te brengen. De dienst is onafscheidbaar van
een goed ingerichte raadpleging. En hier komen we op het arbeidsveld der verpleegster~bezoekster.
Waarom moeten wij onze beschermelingen ten huize bezoeken?
Ten einde met kennis van zaken te kunnen spreken over de
heerschende toestanden.
Ten einde te weten « waar » en in welke omstandigheden onze
kinderkens leven.
Ten einde het a waarom », de diep verdoken rede op te sporen
van ziekte, ellende, physische of moreele minderwaardigheid van
het midden.
Ten einde de opleiding, die wij onze moeders dienen te geven
op het gebied van kinderverzorging, te voltooien, is de verpleegster aangesteld om de kinderen ten huize te gaan bezoeken.
,

Mathilde las onbewogen voort : het was allemaalzeer waar en zeer juist en voor haar niet veel nieuws.
Maar vanmiddag wilde ze toch de brochure uit lezen.
Ze was er gisteravond aan begonnen en had het moeen opgeven onder de plagerijen van Miete, die baar
modebladen, schouwburgprogramma's, prijscouranten
van den Bon Marché en de Innovation over de tafel
toeslingerde, en tenslotte de bontmantels uit den omzendbrief van de Grands Magasins de la Bourse had
uitgeknipt en over haar boekje gestrooid met de vraag:
of de moeders die naar de kostelooze raadpleging kwa~
men ook zulke mooie houdingen aannamen.
,

Niet alleen zieke of verwaarloosde kinderen zal ze ontmoeten._
Gezonde kinderen, ja gezond, niettegenstaande het ellendige midden, waarin ze vertoeven, maar die door ziekte beloerd worden,.
zal ze in bescherming nemen.
Nevens de wieg van de kleine zal ze een ziekbed ontwaren,.
waar vader, teringlijder, aan 't hoesten en spuwen is.
De voorbehoeding eisent zulke schrandere maatregelen; tem
fz
einde de afzondering
der zieken te bekomen is er zoowel handigheid als overreding noodig.
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In een ander gezin ontmoet ze een abnormaal ouder zusje ; in
een ander nog, een zieke moeder uitgeput door opeenvolgende
zwangerschappen ; verder zal ze schoolgaande kinderen ontdekken,
die de klassen verzuimen en op straat zwerven, terwijl de ouders
buitenshuis werken, oude versleten groot-oudjes, ten laste gevallen van een gezin waar de karige inkomsten nog ontoereikend
zijn om de jongeren in 't leven te houden.
Een heel wereldje van miserie en verdriet dat het hare geworden is, van den dag waarop zij het mooie ambt van verpleeg.
ster-bezoekster gekozen heeft.

Mathilde sloot peinzend de oogen. Veel nieuws stond
er niet in dit kleine simple boekje, maar hoeveel waars,
hoeveel wat zij zelve ondervonden had en wat haar
soms moede en droevig maakte, zonder dat zij er zich
onmiddellijk rekenschap van gaf, omdat er op het eene
bezoek altijd weer dadelijk een ander volgde.
«Het mooie ambt van verpleegster-bezoekster » zoo
noemde de schrijfster haar vak. En die dit geschreven
had was een jonge voorname vrouw, Mathilde had ze
twee of drie maal ontmoet op het bureau van het Na~
tionaal Werk voor Kinderwelzijn, een mooie, voorna-me, elegante vrouw, die helaas haar kindje verloren
had en ofschoon rijk en begaafd de zware taak van
verpleegster-bezoekster jaren lang had vervuld.
De achterbuurten en oude steegjes, de zolderkamers en kelderkeukens, de nederige voorstadswijken en de kleine armtierige arbeiderswoningen, dat is haar arbeidsveld ! Alleen zij die werkelijk
nuttig opgetreden is kan daar ongedwongen en goed onthaald
rondloopen ; de verworven populariteit die haar begeleidt zal ras
de deuren voor haar ontsluiten.

Inderdaad, nu is ' het niet langer de frissche kliniek-zaal, waar alles tot in de puntjes in orde is. Nu zijn
het niet meer de lichte gangen en heldere trappen, de
vroolijke overloopen met het beeld van het Heilig Hart
of de Onbevlekte Ontvangenis. Nu zijn het niet meer
de rustige kamers met bloemen en portretten, waar welverzorgde vrouwen U vriendelijk toelachen als ge binr
nenkomt, vrouwen in fijn batist en kanten ondergoed,
bij wie de zachte geur van Origan en Quelques Fleurs
toch niet heelemaal door de medicijnlucht weggestuwd
wordt.
1

In het ziekenhuis dient de verpleegster te verplegen, te helpen
genezen. Ten huize doet zij meer nog en beter dan verplegen
en genezen. Zij is de verpersoonlijking van heel de moderne organisatie die zich toelegt op de bescherming der publieke gezondheld.
Het is haar opgelegd de gezondheidsleer te prediken: zij is de
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zendelinge die het goede zaad zal rondstrooien en de vereering
der gezondheid, van het volle levens verspreiden zal.
In het Tijdschrift van het Roode Kruis lezen we deze kernachtige woorden door Dr. Sand uitgesproken tijdens een studiedag
en die een heele les van sociale verpleegkunde bevatten : « Zieken
verplegen is goed, de gezondheid beschermen en bewaren is beter.
Het mooie gebaar van den Samaritaan blijft edel en indrukwekkend, doch hoeveel diep-menschelijker is het nederige en gestadige
werken van den geleerde, van den geneesheer, van de bezoekster,
die den reeds geheven arm van de ziekte tegenhouden, en die het
kind sterk maken, den man opbrengend, de vrouw kloek en
vruchtbaar »
Het is ten huize, dat de verpleegster die opleiding in gezondheidsleer moet aanvangen.
Het goede zaad rondstrooien, altijd hetzelfde zeggen, en herhalen, onder welken vorm ook!

Mathilde zuchtte even : « de gezondheidsleer prediken »,... « het goede zaad rondstrooien »,... « de barm hartige Samaritaan » ... Het Evangelie, altijd de beelden uit het Evangelie, en ook de geest van het Evangelie. En nu volgden die bladzijden over de opvoedende taak der verpleegster-bezoekster, niet alleen in gezondheidsleer, in zuigelingen~ kinder- en ziekenverpleging, maar ook in huishoudkunde en gezinsvoeding,
die zij gisteravond reeds doorloopen had en waarbij
Miete, over haar schouder leunend uitriep : « Stel je
voor dat alle verpleegsters zulke toonbeelden waren
de gewone vrouwen zooals ik en mijns gelijken zouden
t

zich niet meer op straat durven vertoonen ! »
De verpleegsterstaak was niet gemakkelijk, maar

hoevelen maakten er zich niet gemakkelijk van af. Er
lijn verpleegsters en verpleegsters, zooals er geneesheeyx ç- , -.- e1R ^, . - : i j.
..velen gold niet d
Evangelische waarschuwing : 'Wee de lauwen !...
Maar als men vermoeid is van de dagtaak, die behoorlijk volbracht werd, als men de verplichte bezoeken heeft afgelegd, en den dienst op de raadpleging
nauwkeurig verricht, dan is - er moed toe noodig om ook
nog de nalatige moeders te gaan opsporen en toch
vindt men bij haar meestal de verwaarloosde kinderen..
Ja, daar is moed toe noodig, en liefde voor het beroep,
en ijver, en geduld, en volharding. Dan heeft men somma
wel neiging de zaken wat optimistischer op te vatten:
dat kleintje zal wel genezen zijn,... die moeder zal geen'.
hulp meer noodig achten,... dat kindje zal wel zijn natuurlijken dood gestorven zijn,... dat voedsel zal wet
aan de belanghebbenden gegeven worden... Geen won der, dat de verpleegsters, ook de menschiievende, ooi,
,
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-Hoe dikwijls zou zijzelve dat niet gedaan hebben, als
niet in zulke oogenblikken voor haar oprees het beeld
van den Goeden Herder met het kleinste, het armste,
het honderdste lammetje op Zijn schouder, die haar
tevreden zou aanzien, als zij voor dat kindje gezorgd
had, er beter voor gezorgd dan voor de andere. En wie
dien troost of dien drang niet voelt, wie enkel als drijf~
veer en als belooning kent de innerlijke bevrediging
van den volbrachten plicht, die moet wel vermoeider
zijn soms dan zij op dit oogenblik, zooals zij vroeger
in den vrede en de liefdessfeer binnen de kloostermuren
toch nooit zoo vermoeid was geweest als nu.
,

Al de bekomen ,Inlichtingen zullen door de verpleegster in hare

verslagen aangeteekend worden ; die verslagen wezen duidelijk
doch kortbondig opgesteld en moeten getuigen dat zij doelmatig
werk geleverd heeft. Het is niet voldoende, naam en woonst,
datum van bezoek en een « ja » of « neen » te pennen. Alles wat
eenigszins in _verband is met het welvaren van de bezochte kinderen en ook wat het bijzonder karakter der omgeving doet uitkomen, zal door een gewetensvolle en opmerkzame verpleegster
aangeduid worden.
Buiten de individueele verslagen zal de verpleegster ook wekelijks aan den voorzittenden geneesheer een beknopt verslag onderwerpen. Dit is vooral van nutte om een spoor te laten van het
getal uren objektief werk, geleverd door de verpleegster.

Geprikkeld legde Mathilde het vlugschrift neer. De
lijsten en verslagen waren het vervelendste van haar
taak vond ze, en gewoonlijk zulk overbodig werk. Namen de geneesheeren de wenken en aanduidingen ter
harte, die de verpleegsters dikwijls trachtten hun zoor
doende op zeer bescheiden wijze te geven ? Allerminst.
Hield de voorzitter rekening met wat de verpleegster
noodig, nuttig of overbodig achtte ? Lang niet altijd.
De paperasscrie was héelemaal tijdverlies beweerde
Miete, « dat doen ze maar om te zien, of jullie je dagen
niet verknoeit of in dancings en tearooms doorbrengt ».
Inderdaad, bleek het niet uit de laatste alinea, dat de
verslagen en rapporten als controlemiddel op den ar~
beid der verpleegster gebruikt konden worden, zoo ze
in 'oorsprong dan al niet als zoodanig bedoeld waren.
De moderne verpleegster-bezoekster is aan haar zelve overgelaten. Is dat niet een productie van onzen tijd ? De sterk aangelegde persoonlijkheden voelen zich onmiddellijk getrokken tot die
naij uitstek individualistische levensbaan. Haar initiatief, haar organisatiegeest mogen hier vrijen teugel vieren en zoodoende bij
bekomen uitslagen, mag ze met de grootste voldoening op haar
werk terugzie*.
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Dat leek wel speciaal voor haar geschreven en een
"beetje verzoend las Mathilde verder om onmiddellijk
weer de lichte ontstemming te voelen oprijzen.
Doch welk gevaar indien zij mangel gaat aan evenwicht, indien
zij hare bevoegdheden overschrijdt... Zij is niet meer onderworg
pen aan het onmiddellijke toezicht van de geneesheeren, van de
`bestuurster, zooals het in de ziekenhuizen geschiedt, doch geheel
aan haar zelve overgelaten.
Zij moet dus, met een diep verantwoordelijkheidsgevoel bezield,
het als een moreele plicht aanzien, zóó te handelen alsof ze op
ieder oogenblik gadegeslagen wordt. In eigen beroepswaardigheid
zal ze dat zelf,-controol putten, en de volheid van haar ambte
vervullen tot in de kleinste bijzonderheden toe.
Wij twijfelen geen oogenblik aan haar goeden wil, doch laat
]iet me toe nogmaals te drukken op het stipt uitvoeren van de
voorschriften door het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn ken.'baar gemaakt aangaande haar rol en bevoegdheden.
Als men de gunst heeft gehad een beroepskeuze te doen, zooals
. zij het deden, dan is men verplicht daar eere aan te doen.

Mathilde was juist op het punt zich boos te maken,
toen ze bedacht dat de , schrijfster der brochure, die
zelve zoo lang als bezoekster gearbeid had, thans alge.meene inspectrice der verpleegsters was, en bijgevolg
tot taak had het werk te controleeren, geheel België
door : deze ' moest dus wel uit eigen ondervinding sprer
ken. En dan, hoe dikwijls had zij het zoo juist gelezene
niet zelve gevoeld en gedacht. Dat het bij de algemeefl
ne inspectrice geen vrouwelijke betweterij tegen sexe~
genooten was, dat was haar eens gebleken toen zij op
zekeren dag onverwachts op de kostelooze raadpleging
verscheen en lachend zeide : « Het is zeker wel goed
voor de verpleegsters dat er dokters zijn om toezicht
te houden, maar mij dunkt dat ook de geneesheeren
hun werk zooveel beter en nauwkeuriger verrichten
(dit met een zijdelingschen blik op de weegschaal) ser
dart de verpleegsters de fiches invullen ».
De beide doktoren glimlachten toen toch een beetje
zuurzoet, en ze waren . de keeren daarop niet meer zoo
eensluidend in het voorschrijven van dezelfde genees-#
middelen voor al de zuigelingen, als eenige weken te
voren. Och ja, iedereen had controle en toezicht noo~
di g, de liefde tot het vak, de aangeboren ijver, het
plichtgevoel, het nauwgezette geweten zijn niet altijd
voldoende wanneer men eenige jaren in den tredmolen

gaat.
(

Wordt voortgezet.)
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Zij leesden enkel maar,..
door Cl. VAN DER STRAETEN.
Zij leefden enkel maar voor Godservaren,
en, luidde 't Angelus Maria's groet,
dan keerden zij die in de wouden waren,
en stapte naar het koor hun blanke stoet.
Hun prior was Ruusbroec de Wonderbare,
En zie! op eenen meidag wonderzoet,
dat hij in 't lommer zat der eikenbláren,
was plots de boomenkrim in rooden gloed l
En daar zijn beégestoelte ledig beef,
en al de broeders, bij het avondduisteren,
de heimenis doorkruisten van den nacht,
-- 't geritsel van een blaadje deed hen luistren, --ontwaarden zij opeens, met bang gebeef,
den Heilige in het licht der vlammenpracht.
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Overzicht van Tijdschriften
Tij vinden twee belangwekkende studiën in « Roeping ». W.
Nieuwenhuis teekent de eerste; over <De nar en de wijzes, (frag.
ment uit een studie over G. K. Chesterton) én Henri Bruning neemt
voor zijn rekening de studie over Strindbera's Damaskusrtrilogie.
Verdient zeker opgemerkt te worden het zeer fijn, vreemd-voornaam
warm verhaal Jantje den schoenlapper en zijn Weensch kindje
door Antoon Gooien. Karel Van Den Oever gaat in zijn onnavolgbaren stijl de brusselsche letterkundige « pages met polka-haar > te
lijf. Als Jan Van Nylen, die de prijs voor Letterkunde won, door
zijn Brusselsche ministerie~kameraden werd gevierd, mochten dlaatste -- het is zeer waar -- niet vergeten dat Jan Van Nylen
van Antwerpen is en zijn eerste litteraire stappen in «Vlaamsche
Arbeid > zette. [.Inde ira en het stukje : « Het brusselsch geflikfloi
rond Jan Van Nylen> waarin Karel Van Den Oever kostelijkst is.
De BOEKZAAL, het nieuwe tijdschrift dat ons met zijn drie
eerste nummers Pater Gielen's Boekenschouw die in vrede ruste,
reeds geheel heeft doen vergeten, bevat niets dan alleszins merkwaardige bijdragen. Over Bernard Shaw's laatste veelbesproken
werk « St-Joan » hooren we een katholieke stem, die van Dr.
Jos. Vandervelden. En Vandervelden is diepst in het werk doorgedrongen, heeft het juister gesitueerd in het geestelijk gedachten~
kader van den ondanks alles uitzonderlijk-grooten schrijver die
Shaw is, juister dan Chesterton zelf. Jan Engelman heeft het over
Pissarro en het impressionisme en eigen redakteuren van de Boekzaal kronijken de Tjecho-Slowaaksche en de Zwitsersche literaturen. De aanvang der eerste kronijk : « Van de Slavische volkeren hebben de Tsjeken naar verhouding op cultureel gebied ontegenzeggelijk het meest gepresteerd. Van hen ging de groote
stoot uit eener intensieve streng-wetenschappelijke bestudeering
van alle takken der Slavistiek wier stichter en pionier de Tsjech
Dobrovsky is. Reeds v®ór 1848 kan Mickiewicz in zijne parijsche
lezingen beweren dat in Bohemen meer boeken het licht zien dan
"bij alle overige Slaven te zamen. En de zwitsersche kronijkschrijver resumeert zichzelf aldus : « Het letterkundig leven in
Zwitserland staat momenteel vol beloften. Alom heerscht blijde
opgewektheid en levendige bedrijvigheid. Schrijvers en uitgevers,
-allen zijn druk in de weer, vol geestdriftige liefde voor hun
taak. Bovendien wordt ook het nationale bewustzijn van dag tot
dag sterker en intenser ».
Jr L. Van Bergen schreef het hoofdartikel van DE BEIAARD.
.Zeer ernstig, overwogen, mooi. We moeten enkele gedachten
eruit los uit hun verband lichten om zonder veel plaatsruimte
te vergen toch een overzicht van den rijken inhoud te geven.
«Niet onbeschaafdheid is de vijand des beschaving maar de valsche
beschaafdheid. Beschaving beteekent meer dan verwerving van
kennis. Een der kenmerken van schijnbeschaving is een verwis.selen van middel en doel. Zoo verwart ze vooruitgang met geldverdienen, geluk met comfort, wetenschap met techniek. Een der
toetssteenen voor echte beschaving is de waardeering der taal-kunde en taalstudie. — Twee zeer schoone sonnetten van J. J.
'Van Geuns. En even roerend is het piëteitvolle in memoriam Prof.
Em. Vliebergh dat Flor. Van Der Mueren in dit nummer plaatste.
En daarbij blijven nog te vermelden een leuke novelle van Marie
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Gijsen, twee mooie gedichten van Willem De Merode en het
eerste deel van een flinke studie over Bosboom door G. Brom..

DE BIBLIOTHEEKGIDS publiceert de geestige rede gehou^
den door dichter P. N. Van Eyck, aan een maaltijd ter eere van
Albert Verwey, bij gelegenheid van dezes intrede als hoogleeraar
in de geschiedenis der Nederl. Letteren te Leiden. C. G. N. De
Vooys maakt bekend dat hij een document ontdekte hetwelk de
voorgeschiedenis der Vlaamsche beweging betreft.
Het oudste stuk in de Bibliographie van den Vlaamschen taal.
strijd, door Coopman en Broeckaert, Verlooy's Verhandeling op
d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden, dagtekent van,
1787 ; de in handschrift bewaarde Oordeelkundige Verhandelingen

op de noodzaeckelijkhegd van het behouden der nederdurytsche
taele, en de noodige hervormingen in de schoolen werden ge.
schreven in 1780. De schrijver was de Oostenrijkse regerings.
ambtenaar G. F. Verhoeven, die dit rapport uitbracht < aen Z. E.
graaf De Neny, president van den geheymen raed van haere°
apostolike Majesteyt, de keyzerinne Koninginne weduwe, in Naere
nederlanden ».
Het geschrift is verdeeld in zes hoofdstukken met een besluyt.
De hoofdstukken : 1) De geleerde van de oudheyd schreeven in
hunne moeder taele 2) Het verzwym van de taele en het invoeren van eerre vreemde, brengt groote onheilen en gevaerelijke
beurtwisselingen in den staet. 3) Middelen om de gemeyne taele
te herstellen. 4) Van de Leer-meesters. 5) Van de schoolen voor
de dogters. 6) Van de scholasters en hunne pligten.

Aug. Van Cauwelaert huldigt in e BOEKENGIDS > Ernest
Claes :
e E. Claes heeft de veertig bereikt ; zijn groote kracht is gekomen. Hart hebben onze Vlaamsche schrijvers over het algemeen;
humor een enkele. Maar geen tweede in Vlaanderen die ze beide
in zoo rijke mate samen heeft als E. Claes. Wat hij geeft is :
echte goede, gezonde kunst voor de gemeenschap. En zie maarr
of het volk er naar grijpt :
Oorlogsnovellen beleefde reeds vier uitgaven ; Namen 1914
vier ; Bei uns in Deutschland drie ; Sichemsche Novellen twee;
Charelke Dop twee ; De Witte drie. De Witte is namelijk aan
zijn 16e duizendtal >.
Om nu, uit wat ons onder de hand ligt ook maar een zeer
bondig overzicht te hebben gegeven van de meldenswaardige
geestesuitingen dezer maand zouden we nog hoeven stil te blijvenbij Dr. Tetters' studie over geestelijke stroomingen in de Letterkunde, in WIL EN WEG en bij de twee merkwaardige laatste.

nummers der REVUE DES JEUNES doch we moeten ons willens nillens beperken. En de lezer wille er vrede mee nemen.

Reeds komt in het vierde nummer van DE GEMEENSCHAP
de redactiesekretaris het gekende mooie pleidooi houden dat em-.
digt op de volgende zinsneden : < Ons orgaan mag niet onder de
lauwheid versmoord worden. Wij moeten in de gelegenheid blij ven ons woord te zeggen. Helpt ons. Iedere abonnent zorge...
enz... Nog enkele honderden abonnenten en het bestaan van < De
Gemeenschap > is voorgoed verzekerd >... En we weten weerom.
waaraan we ons te verwachten hebben. Welk zal de naam van
het nieuwe tijdschrift zijn? Hoe jammer voor de prachtige bijdragen die hier zijn verschenen. Ditmaal weer een studie van Bernard Vethoeven over < De weg naar God in de hedendaagsche.
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individueele tachtigers. Het < wordt vervolgd » is hier een blijde
belofte. Van dictie fel en sterk is het stukje « Zeiltocht » vafl
Albert Kuyle, maar niet iedereen zal er aan hebben wat Albert
Kuyle er aan heeft. Ik begrijp maar vagelijk wat bedoeld wordt
Wat geen compliment beteekent voor < De Gemeenschap » waaraan de gemeenschap wel te recht wat te hebben verlangt. Onder
titel « De zwarte Muze » heeft het Lou Lichtveld, iemand die blijkens het slot van 't stukje in Zuid~Amerika geboren is, tegen < die
beschaafde melomanen die zwijmelen van Beethoven, metaphysiek
worden van Mahler, driftig van Strauss, die in extase raken van.
Mengelberg en zich ergeren aan Strawinsky » ; dit alles ter verdediging van de « alledagsmuziek > van foxtrott en dergelijke.
Verzen, waarvan een, c Stadsrand », andermaal niet voor de gemeenschap begrijpelijk, plaatst Henk Kuitenbrouwer die dan verder den verzenbundel van B. Verhoeven, ' De Pelgrim ' niet zoo'
goed vindt als Verhoevens litteraire essays.

,

In dit tijdschrift heeft dezelfde H. K. het niet onnuttig geoordeeld"
de lezers verkeerd in te lichten over D. W. en B. De moedwil-^
ligheid van het stukje is escident en het is zoo duidelijk geïnspireerd door de valsche voorstelling van zekere Vlaamsche zijde,..
dat we er verder misprijzend zullen over zwijgen.
Een van ten onzent, de borgerhoutsche schepene J. Grietends
zet het BEIAARD-concert van April in met een novelle die nog
a vervolgd wordt ' over Sinte-Dimphna. Raak en los verhaal vol'
drpma. Waarna Dr. L. Trieluls in een flinke, diepzinnige studie
welke tegelijkertijd vlot en aangenaam leest, met Rousseau afrekent over diens staatsidee. Kees Mekel levert het laatste deel zij.
ner Ahasverustrilogie en Gerard Brom het laatste deel zijner
studie over Bosboom. Een historisch overzichtelijke bijdrage vare
L. Lob over de fransche leekenwetten, studie die om haar dege
lijkheid en aktualiteit al even goed eerste als laatste mocht ge-

plaatst zijn, besluit dit interessante nummer.
Vooraf de gewone kortere besprekingen geeft BOEKZAAL
eenige uitgebreidere recensies over onderwerpen als : boeddhistische kunstt javaansche legenden, drie literaten . (Ronsard. Flaubert en France) Benedictijnsch monnikkenleven ; en kronijkt de
italiaansche hedendaagsche litteratuur. Na de korte vaststelling dat
-

er geen verheugenis is om een hopgen bloei, twee rake typeeringen

van d'Annunzio en Papini. De eerste te resumeeren is haast niet
doenbaar ; ieder wordt ze warm ter lezing aanbevolen. Wat Papini den laatsten tijd heeft uitgericht vernemen we hier. Hij gaf
uit met Ginliatti een < dizionario dell Omo selvatrio », boek dat
reeds vergeten is en publiceerde in 1924 slechts twee introducties
tot uitgaven van werk zijner vrienden.
Drie jongste hollandsche verzenbundels nl: de Sirke van H.
Bruning, Seinen van Albert Kuyle en Stroomversnellingen van
•

Matthias Kemp worden door Wies Moeras in , ONZE JEUGD besproken.
Deze recensie is de eenige literaire brok in dit nummer aan te
stippen. Merkwaardig heeten wij volgende passage uit de bespreking:
r Een revolutionnaire houding altéén vermag nog, niet het gebruik van het vrije-vers te verrechtvaardigen.; men wil bij de dichr
ter voelen : zin voor tucht, en de eerbied van de kunstenaar vos'
.
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volmaaktheid van het ritme kunnen wij enige waarde hechten,
maar aan het adekwaat-zijn ervan met wat Emerson noemt a the
argument > van het gedicht, hetgeen de kern-vlam is van waaruit
,het gedicht stralend moet openwaaiëren : < a thought so passionate
and alive, that, like the , spirit of a plant or an anirnal", it has aa
architecture of its own, and adorns nature with a new thing >.
In « BOEKENSCHOUW » zegt de merkwaardige geniale criticus Sylvain De Rouck, wiens litteraire essays we reeds menigmaal de gelegenheid hadden uitbundig te loven, weeral het laatste
woord over Alice Nahom. Een e studie » voor een vijf-centen
blad van den buiten. Korte schetsen over Hugh Walpole, over
een boek van John Hargrave getiteld Harbottle en een vijg na
Paschen over het boek van Reymont dat den Nopelprijs won
zijn niet van aard om dit vervallen tijdschrift te ontmaken van
het diskrediet dat er op weegt.
Op gebied van Tijdschriften is er vast deze maand niets belangrijkers te vermelden dan het April-nummer van r GUDRUN,
orgaan der christene Vlaamsche meisjesbeweging. Na B. Verhoe
ven was het ieder geraden binnen de 10 e.k. jaren over deze
dichteres niet meer te schrijven. Alleen Verschaeve had zijn
woord nog niet gezegd. De lezer vrage geen résumé. Het is niet
doenbaar 50 groote. blz, druks van Verschaeve in een paar regeltjes samen te vatten. Op deze studie volgt een in memoriam
Prei Vliebergh door biechtvader van den overledene, E. P. Salsmans. Een objectief verslag brengt Thomas Van dèr Schelden uit
over Gedachten en Stroomingen in de Vlaamsche beweging.
Uit ons overzicht der verloopen maand vielen enkele bladzijden
weg die wij wel, wegens de belangrijkheid der besproken bijdra~
$en waardig achten hierna volgend hunne plaats te vinden.
G. W.
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Varia.
Varia
Tentoonstelling Flor. Van Reeth. -- Ter illustratie van het'
artikel van E. H. J. Baers over de tentoonstelling van Flor. Van.
Reeth, in ons laatste nummer, werden ons bereidwillig clichés in-,bruikleen gegeven door de Redactie van Averbode's Weekblad...
De afdrukken zijn echter een paar weken zoek geraakt... met
het gevolg dat we ze eerst in dit nummer kunnen geven.
Ook in c Opgang > verscheen een geïllustreerd artikel van Karel van den Oever over het werk van Flor. Van. Reeth.
Over Anatole France verscheen zoo pas het vierde « herins
nerings-boek. Het eerste gaf M. Gsell in 1921, toen France nog
leefde ; het 2e is dat van M. Le Goff : « Anatole France à La
Béchellerie, Propos et Souvenirs > ; — het 3e is van J. J. Brons .
man : (Anatole France en pantoufles'. Beide laatsten werden --en niet malsch — onder handen genomen in a La revue des auteurs et des livres > door Pater Hoornaert. -- Dit vierde is van
Nicolas Ségur en draagt voor titel : < Conversations avec Anatole
France ou les mélancolies de 1'intelligence z. De Fransche criticus
René Johannet schrijft hier omtrent in Les Lettres : < J. J. Bronsron nous présentait un France gaillard, affirmatif, égoiste, plus
sec que de 1'amadou ; Le Goff, un France énigmatique, heureux,
déjà mamifié. M. Nicolas Ségur nous offre un France < génial »,
planant avec tristesse au-dessus des homines et si haut si haat,_
qu'il n'apergoit plus en eux que des différences insignifiantes. Son
tivre se hit avec intérét. Il achève de nous fixer. --- C'est en le
pancourant, en réfléchissant à tels ou tels passages, que l'on ..
comnrend pourauoi France n'a cessé, en vieillissant. de s'abètir et
-

,

,

ae persre son peu ae naturel. tl vivait clans un milieu mediocre,
hétéroclite, relativement peu instruit.^ On s'en apergoit aux dé-

chainements de surprise ou d'enthousiasme que provoquent ses
anecdotes, ses citations, la plupart du tennps insipides ou rabatr .tues. Il n'est pas permis d'abuser comme cela de la flatterie. Le
fait que France se soit laisse aduler à ce point par des a minus
habentes s' caractérisés ou des sortes d'illettrés, ne peut que
m'ancrer dans la conclusion de mon < Anatole France est--i1 un
grand écrivain ? > (in welk laatste werk Johannet den. vualschrij-ver heel wat pluimen. van den hoed afplukt.)
Marie Koenen.. — Over deze begaafde. kath... schrijfster schrijft

F. Kertens in a Opgang > het volgende:
'5 Door haar allerinnigst geloof, haar kinderlijke, engelvrozne
devotie, is Marie Koenen verwant aan den Middeleeuwer. En vat .
dat levende, bloeiende geloof,, waaraan de twijfel volstrekt vreemd
-is, van die allerzuiverste devotie straalt de kaarsenblanke glans
uit over de honderden bladzijden, waarin ze vertelt haar heilige
spràken en legenden, haar verhalen. over de stille dorpsche menschen van het Roomsche Limburgsche land, haar visies in het
grijze verleden. Zij denkt en voelt met den sensus der Bruid
Christi en telkens weer spreken haar sproken, schetsen en novellen
van de Liefde en het offer-om-Godswil. Geest en gemoed worden
onder het lezen dezer innige, plechtige, blanke sprokentaal vervuld
van een zuiverheid, als door de nabijheid van iets heiligs, en men
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te doen leven de diepste geheimenissen van onzen godsdienst in
zijn innerlijkste wezen : de Liefde.
Nooit raakt zij uitverteld over « het wondere menschenleven ia
Gods handen » en bij voorkeur wijdt zij haar innigste gepeinzen
aan het stil concipiëeren van een verhaal, dat den groei eereer
ziel verbeeldt naar de kracht - van een liefde-offer. Het zal niet
moeilijk vallen deze lijn door haar gansche werk heen te volgen.
Hoe dieper zich onze godsdienst aan haar openbaarde, hoe meer
haar ziel opwaarts streeft naar het hart van God, hoe meer ze in
ieder werk voldoen moet aan de dwingende behoefte den held van
haar verhaal de eigen Godzoekende ziel in te: blazen.
Ieder verhaal, groot of klein, is met naar binnen Bekeerden blik
geschreven. Met de handen als een afsluitende koepel om de
oogen, schouwt ze in den tempel der eigen ziel, waarvan de teerste
roerselen geregistreerd worden. Vandaar de nooit te miskennen
toon en stemming harer verhalen, die zijn als van oude angelische
fresco's of van het borduurwerk van kostelijke oude kasuifels.
Zonder ook maar te durven denken, aan spottende geringschat.
ting, zou ik willen constateeren, dat uit talrijke verhalen van Marie
Koenen een handleiding tot een heiligenleven samen te stellen is.
En vanzelf dringt zich de vraag op : Hoe is het verklaarbaar, dat
Marie Koenen zich nog niet aan hagiographie gewijd heeft, waar
haar talent zich zoo duidelijk in deze richting heeft geopenbaard?
De vooraanstaande duitsche katholieke schrijfster Marie Herbert, schuilnaam van Therese Kellner, is vorige maand overleden.
Vincent Cleerdin schreef over haar in de < Maasbode », 7 April

o.m. het volgende:
« In de Duitsche letteren was Marie Herbert een figuur. Bijna
eer eenzame. Een school heeft zij niet gesticht ; leerlingen slechts
enkelen binnengeleid in het heiligdom der letteren. Zij arbeidde
dapper en krachtig, zonder zich al te veel te bekommeren oir
welslagen of oordeel der critiek. Maar wel beleefde zij veel vreug^
de eraan, dat zij haar kring van lezers ruimer en ruimer worden
zag, — niettegenstaande zij zich niet wenschte aan te passen aan
andere inzichten betreffende den vorm en vooral niettegenstaande
zij uit haar werk alles verwijderd hield wat een gevoelige ziel
zou kunnen hinderen.
De behoefte aan schrijven en vertellen, aan dichten en zingen
zat haar in het bloed.
Het stadje waar zij geboren werd (op 20 juni 1859) en haar
jeugd doorbracht, Melsungen in Hessen, zal zijn faam danken
aan Marie Herbert, die (o.a. in < Idealisten ») het leven in zoo'n
klein provincienest gevoelig wist te teekenen.
Zij schreef veel, -- sommigen zeiden : te veel. Goed is 't immers nooit voor de menigte ! Een schrijver is voor Jan Publiek
..altijd een luiaard of een overdrijver.
Herbert verdiepte zich in de geschiedenis, vooral van de Ita.liaansche renaissance.
Wat zij daarover geschreven heeft, stijgt dikwijls tot het vision-

naire.
Haar stijl had dien stillen gedempter toon verkregen, dien ook
onze Nederlandsche dichteres Marie Koenen rijk is: die waardige
i*getogenheid, waarvan ik verwacht,. dat zij meer zal worden
gewaardeerd naarmate het lawaai om ons heen toeneemt >.
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In < De Nieuwe Taalgids > (afl. I 1925) schrijft Dr. W. H.
Staverman, die promoveerde op het proefschrift « Robinson +Crusoe in Nederland », over Een Nederl. Bron van de Robinson
Crusoe, waarmede bedoeld wordt de Beschri j v Inge van het magtig Koninkrijk Krinke Kesmes door Hendrik Smeeks geschreven ee
in 1708 te Amsterdam uitgegeven. Deze Smeeks was scheepchirurg
geweest op het oorlogsschip « Het Wapen van Essen » en stierf
in 1721 te Zwolle. Zijn boek (1708) verscheen vóór de Robinson
Crusoe (1719) van Defoe. Maar de overeenkomst tusschen den
Hollandschen en den Engelschen Robinson is zoo groot, dat men
is gaan denken aan navolging. G. J. Hoogewerff wees in Onze
Eeuw ) 1909 erop, dat beide jongens o.a. zich een tak snijden
ter verdediging, hun hut tegen een heuvel plaatsen, slapen in een
hangmat, opteekenen wat ze beleven een kasteel en een fort houwen, een orooten arendachtigen vogel schieten, een wrak met proviand zien aandrijven, enz. Nu was er wel geen vertaling van de
Nederl. Robinsonade aanwezig, maar Hoogewérff komt op zeer
aannemelijke gronden tot de veronderstelling dat Defoe, die ons
land blijkbaar kende, onze taal heeft verstaan. En hij beschouwt
Smeeks als de feitelijke schepper van het Robinson-motief.
Het onderzoek is verder voortgezet door L'Honoré Nabar en
Leon Polak en Prof. te Winkel sloten zich aan bij Hoogewerff.
in 1921 nam Lucius L. Hubbard de conclusie over en bracht nieu~
we bewijzen in zijn boek Sjouke Gabbes. A dutch Source [or
Robinson Crusoe. Dr. Staverman heeft een afwijkende opvatting ;
hij meent dat de overeenkomsten grootendeels zijn te verklaren op
natuurlijke wijze en vindt de bewijsgronden van Hoogewerff dat
Defoe Nederlandsch zou hebben gekend niet overtuigend. Maar
;

het komt ons voor dat de partij van Staverman niet sterk stoot.

Zoo heel natuurlijk zijn die overeenkomsten niet en vervolgens
moet Staverman zelf in een noot bij zijn artikel erkennen dat
Defoe inderdaad Nederland heeft bezocht en de onderstelling dat,
hij onze taal heeft verstaan daardoor aannemelijker wordt.
De prijs van Amsterdam voor poezie. -- De jury heeft uitspraak gedaan. De jury waarvan Dirk Coster . deel uitmaakte.,
Kende bij eenstemmigheid den eerste prijs toe aan M. Nyhoff
bundel: «Vormen >. Werden tevens bekroond een gedicht van
onzen mederedacteur Marnix Gysen: «Mijn Vadertje » en een
van Albert Benard: « De Stad ».

s

Op het graf van Leen Blory te Bourg-la-Reine, werd - den 3n
Mei een eenvoudig monument onthuld: een simpel steenen Byzantijnsch kruis met bronzen bas-relief van 0. L. Vrouw vaffi
Salet. Het is een werk van Frédéric Brou.

Kritiek: Pater Friedrich Muckerman schreef in cie laatste Gralaflevering over kritiek, en geeft dezen goeden raad: De criticus
leere bescheiden te zijn. Hij beelde zich ook niet in meer te
beteekenen dan de dichter zelf. Want de literatuur wordt toch ten
slotte door den scheppenden dichter gemaakt en niet door den
kankerenden criticus.

-

-474--**

alt

L. J. M. Feber over dramatiek. — In een interview voor « De
Gulden Winkel », verklaarde onze redacteur Ing. L. J. M. Feber
'aan den heer G. H. Pannekoek, het antwoord op de vraag:
'Maar wat moeten dan, volgens u, de tooneelgezelschappen nu
brengen?
« Wij kunnen een repertoire formeeren op werk van vroeger,
de abele spelen b.v. en de stukken, die gedeeltelijk nu worden
geschreven. Vondel is m.i. weinig geschikt. Om iedereen te pak.'ken moet het tooneel tot grondmotief hebben het vechten van den
mensch om tot inzicht en geluk te komen. Dat is de mogelijkheid
om aanraking te vinden met het goedwillend deel van het publiek.
In de dramatische ontknooping moet gesuggereerd worden een
oplossing van de verschillende levensproblemen gezocht (Peer
'Gynt, Brand) . Maar hij en Strindberg — en dat lijkt mij het
meest ontstellende in hun naturalistische drama's — laten je naar
huis gaan met den eindindruk : waarom dat alles ? Ethisch geno
men moet de vernieuwing van de dramatiek in het suggereerea
van een : dààrom, gelegen zijn.
Wat de quaestie van de lyriek in het drama betreft, ook bij
Shakespeare heeft men lyriek, maar als daar de personen hun
lyrieg beginnen uit te zingen, is dat heel iets anders dan bij
Vondel. Shakespeare heeft de lyriek van anderen, van zijn dramatische personen weten te schrijven. Er zijn momenten in Vondel, dat de personen zich in die woorden moesten ontladen ; maar
gewoonlijk staat die lyriek, hoe mooi overigens, buiten de handeling en is zij alleen de lyriek van Vondel zelf.
Ik zou willen terugkeeren tot een spel, gebouwd op enkele
personen met terzijdestelling van elke coup de théátre, en trachr
ten te suggereeren, maar vooral niet te betoogen, dat het leven
van de handelende personen zich volstrekt als de verwezenlijking
van een wereldplan. Men moet trachten, als het ware mystieke
banden te suggereeren tusschen de menschen. Als voorbeelden
zou ik willen wijzen op de Contes cruels van Villiers de 1'Isle
Adam, de verhalen van Edgar Allan Poe, enkele drama's van
Maeterlinck, en m.i. ook de groote drama's van Shakespeare,
Hamlet bijvoorbeeld. Daar voel ik de suggestie van een mystieken
achtergrond ook In).
,

Maurice Ravel 50 jaar. — De 50e verjaardag van Maurice
.navel herdacht de Maasbode, schreef naar aanleiding hiervan
o.a. over Ravel's werk:
« Zijn onberekenbaarheid zou haar oorsprong in zijn grenzeloos
fantasme kunnen vinden, want niet de lyriek, noch de dramatiek,
noch het geestelijke, noch het mystieke is eigen aan Ravel's psy.
chische uitingen.
Er is fantasme : hevig en sterk, zwevend en dichterlijk, geestrijk en fijn, klaar en geordend, geconcentreerd en beheerscht; en
alles wordt voortgestuwd door de motorische kracht van zijn
genialiteit.
Alles klinkt in zijn werk met overtuiging van profetiën, alles
heeft structuur-sterkte van bouw, alles gloeit als zonnebrand en
alles is helder en doorzichtig als een kinderlach. Maar er is ook,
_in deze muziek iets spottends en sarcastisch als van een Grieksche
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wijze, ook iets trotsclh en hartstochtelijks als van een toréador en
veel van het , charmante, spiritueele en excentrieke van den•
Franschman-Parijzenaar ».
4

x

Louis Bouwmeester. -- Nederlands grootste tooneelspeler i
heengegaan, nadat hem door P. Boromeus de Ereene de laatste
H. Sakramenten waren toegediend. Het is voor Nederland een
nationale rouw. Alle bladen brachten den grooten doode roerend
hulde.
Top Naeff schreef over hem in « De Groene Amsterdammer »
0. m.:
K Laten we niet opzien tegen een gemeenplaats in deze dagen,
waarin de volksverbeelding treurt om wat koninklijk uitstak. Aan
de figuur van Louis Bouwmeester was niet alleen geen zweem
van banaliteit, zijn persoonlijkheid maakte het gemeenzame bijzonder, het versletene nieuw, ze verhoogde alle waarden in haar
eigen licht. In weerwil van de kolossale populariteit, waarin hij
zich wel gevoelde, behield hij deze distinctie, die, zichzelf onderscheidend, ook hetgeen hem omringde en betrof boven den aller
daagschen dag verhief in een sfeer van romantischen eerbied.
Van den « grooten Louis » zal men nog jaren gewagen, zondere
dat deze samenvoeging aan inhoud. beteekenis en glans verliest.
Een grandioos Bohémien, doch hoe ver bleef hij in zijn avontuurlijk bestaan van den Cabotin! Zeevaarder had hij moeten werden, en zeevaarder is hij ook aan den wal geweest, de zee van
het wisselvallige, onstuimige kunstenaarsleven weerspiegelde zich
in zijn vasten, naar onbereikbare verten lichten blik...
Wanneer wij aan Bouwmeester terugdenken, zal het niet minder aan dien bevoorrechten mensch zijn, dan aan den begenadigden kunstenaar; ze waren in ons, aan onafhankelijke figuren arm
land, een vrije, fiere eenheid, ontwassen aan de wetten der burgerlijke conventies, zichzelf onder alle omstandigheden, en zichzelf
genoeg).

Aug. Snieders herdacht. — De Kon. Vlaamsche Akademie
heeft Aug. Snieders plechtig herdacht, bij monde van Gustaaf
Seghers en Dr. J. Persyn.
In de N. R. Courant (2 Mei) schrijft Karel van de Woestijne
over zijne eerste kennismaking met Aug. Snieders:
« Het is in de Koninklijke Vlaamsche Academie, die hem op
23 April I.I. als haar oud-bestuurder huldigde, dat ik August Snieders voor het eerst zag, den dag, dat Prins Albrecht, thans Ko~
Hing Albert der Belgen, een plechtig bezoek bracht aan deze instelling. Dat moet geweest zijn in de tweede helft van de jaren
negentig. Als piep-jong dichter, was ik er uitgenoodigd, op te
treden onder de feestcommissarissen. Ik had opdracht, de mantels
te bergen van de hooge gasten, en ze naar hunne zitplaats te
leiden. Behalve den kroonprins en zijn gevolg, kreeg ik aldus den
bisschop van Gent en den gouverneur der provincie Oost-Vlaan
deren te behandelen. Wat ik van dien dag als de hoogste eer
blijf beschouwen is echter, dat ik het voorrecht kreeg, op de
soutane van Guido Gezelle dezes decoraties te spelden. Ook hem
zag ik dien dag voor het eerst. Het ontroerde mij diep, want ik
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August Snieders hij, gunde er mij een eersten blik op de drukke
'bezigheden van den journalist, en zoo heb ik dien belangrijken
dag van hein wel iets geleerd. Terwijl de andere academieleden,
in rok, witte das en al hunne eereteekenen op de borst, met ingetoomde statigheid wandelden, bogen en spraken, vertoonde hij
eene bekommerde vinnigheid, die mij wel treffen moest. Zijne
medeleden genoten het voorrecht, niets te moeten doen dan te
luisteren naar de woorden van de feestredenaars. Hij, de tot wer'ken gedoemde, zat op zijn hooge linkerknie nota's te nemen onder
het commandeurslint dat op zijne borst bengelde. Toen op de
woorden van den Kroonprins :
« Zij wilden wat was recht en wonnen, wat zij wilden >, de
vergadering een einde nam, kon ieder aan zijne Koninklijke
.Hoogheid zijn hof gaan maken. Hem, Snieders, martelaar van den
journalistieken plicht, zag ik naar het achtersalon van het prinselijke academiegebouw loopen om er gauw zijn verslag te gaan
neerpennen voor het Antwerpsche Handelsblad, waar hij de
hoofdredacteur van was. Ik benijdde hem toen die bezigheid;
ik kan hem thans niet meer benijden >.
-

R. Von Krakik. --- De katholieke Month tracht het leven
en werk van den grooten katholieken Oostenrijkschen dichter en
denker R. von Kralik in Engeland beter bekend te maken en
schrijft om. in het Februarinummer van dit jaar :
This practical expression of his own religious idealism, which
-runs as a clear stream hrough all Kralik's vork and writing, is
the more remarkable considering his enormous Iiterary productiveness, and the claims of the poetic temperament. An ardent
tholic in an age when few intellectuals pause to consider the
claims of the Church, an optimist in an age when pessimism has
become fashionable cult, a writer who persistently proclaims the
existence of God-Given truth, and God-eiven beauty, in a world
that ignores both God's truth and His gifts, Kralik with his
knights of the Grail presents a phenomenon worthy of interests
to catholics every where.
Te Helsingfors
ors by Söderström v Co, is verschenen « L'art religieux f inlandais au mogen âge >. Choix de reproductions de
monuments avec texte explicatif ».
Dit prachtwerk geeft ons een schitterend beeld van een kunst,
die tot nu toe zoo goed als onbekend was buiten Finland. Verschillende vereenigingen, vennootschappen en particulieren hebben
deze prachtuitgave gesteund.
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Boekbesprekingen
F. Leo Bittremieux (Scheut) : Magombsche Volkskunst, met Inleiding van F. Al. Janssens (Scheut), Leuven, Vlaamsche Boekenhalle.
In de wetenschappelijk flink gedocumenteerde inleiding die pater Janssens voor dit boek schreef, wordt de beteekenis van de
ethnographische documenten door den vlaamschen missionaris
Bittremieux hier uitgegeven, zeer duidelijk uiteengezet : de betee
kenis van de volkskunst in 't algemeen en van de kunst der natuurvolkeren in 't bizonder.
Eerst hebben we de poëzie der Mayomben : rouwzangers met
commentaar over het rouwbeklag bij de negers, kinderversjes, zegeningen, bezweringen, verwenschingen en een paar beschrijven~
„ gen van dichterlijke volksgebruiken. Geen stelselmatig bewerkte
documentatie ; het zijn losse grepen uit het volksleven uitvoerig
en duidelijk toegelicht, genietbaar en bruikbaar zoowel voor den
ethnoloog als voor den gewoon ontwikkelde.
De Mayomboche spreekwoorden en raadsels ; twee belangrijke
hoofdstukken. Hier vinden we den geleerden taalkundige in weer
van het « Mayomboch Idioticon » (werk bekroond en uitgegeven
door de Kon. Vl. Academie) . « Raadselspreuken, zegt de schrijver,
zijn het spel der Mayombsche jeugd. De spreekwoorden, de wijsheid der volkeren >, hoewel algemeen bekend of verstaan zijn
eerder hoofdmantaal, de echte leer der Ouden >. Van elk spreekwoord geeft hij den mayombschen tekst, eene letterlijke en eene
vrije vertaling met verklaring.
Na een afwijkend hoofdstuk over de cosmologische opvattingen
van de Mayomben « Het Mayombsch Heelal » hebben wij het
bizonder te gedeelte van het boek de vertellingen:
10 Mythologische Vertellingen : deze zijn steeds de belangrijkste documenten omdat zij ons het meest kunnen Zeeren over de
constitutie van den primitief--menschelijken geest. Hier hebben we
de meest directe gegevens over de opvattingen van de natuurvolkeren over de groote levensvraagstukken : de mensch, de wereld, het leven, de dood, het hiernamaals, het bovennatuurlijke.
2 0 Dierenvertellingen : Een welgekomen tegenhanger van de
onlangs verschenen « Kongoleesche (dieren-) Vertellingen > door
pater Ivo Struyf S. J.
30 Wonderbare vertellingen : Deze reeks begint met een
tnayombsche variante van het eeuwenoud en wereldverspreid thema « Van den Man die de Taal der Dieren Verstond ». Dit
sprookje geeft den inleider, pater Janssens, gelegenheid in eene
aanmerking van verscheidene bladzijden te wijzen op het belang
van de vergelijkende studie der Afrikaansche sprookjes voor de
volkskunde. Spijtig dat pater Bittremieux bij de overige wondersprookjes niet meer aanduidingen geeft over den oorsprong dezer
documenten: bizonderheden over den zegsman en over de om
standigheden van het vertellen.
Als laatste vertellingen en slot van het boek: « De Mayombsche Uilenspiegel en drie « Novelles ». Het hoogervermelde boek
van pater Struyf S. J. gaf ons een hoofdstuk « Congoleesche Rei aardyen ». De geest van Reiaaert de Vos en van Uilenspiegel is
Congo! dat is het probleem van het diep menschelijke in de
oerkunst van alle volkeren. M. D. M.
,

--- 478 -DE WREEDE MISSIE, door Edm. Verwimp S. J. — Uitgo,.
de S. V. De « Vlaamsche Boekenhalle », Leuven.
Sedert lang heeft geen boek me zoo aangegrepen als dit simpele,.
maar bloed-warme levensverhaal van broeder Frans . De Sadeleer,
medestichter van Zambesi en de Kwangornissie. Deze eenvoudige
broeder was een kerel zoo taai en pootig als die Kerel van
Vlaanderen waarvan Dr. Lauwers destijds heeft verteld in Bie
korf; maar met iets oneindig diepers daarbij, iets van die bovenaardsche genade die wonderen uitwerkt in de zielen. Een klaar
verstand, een ijzeren gestel en een gouden hart. Een gewikte,
uitgeslapen kerel die zich geen ooren laat aannaaien; een man
die alle stielen kende en weg en uitkomst wist waar anderen zonder
raad te dubben zaten; een Vlaming van 't echte, oude ras, met
karig woord en vaardige daad, bescheiden en zelfvergeten, en alle
uiterlijk vertoon en complimenten schuwend als de pest. Hij was
geen avonturier; hij heeft het gevaar niet gezocht om het gevaar,
maar hij is nooit een moeilijkheid uit den weg gegaan. Geen berg.
was te hoog, geen water te diep, geen tocht te ver, 't ging om
God en om de zielen. Elk bevel van zijn oversten was een Godsbevel; hij weifelde niet, hij bedacht zich niet; hij ging, blijmoedig
en vastberaden.
Uit deze keurig geschreven bladzijden, rijst de sublieme gestalte
op van een eenvoudigen Vlaamsche missiebroeder die een held"
was.

Uitg. Het Nederlandsche
Jaarlijksche Boekenschouw 1924.
Boekhuis, Tilburg.
Een echte schatkamer ! In korte recencies wordt de laatste
kundige oogst van Hongarije, Italië, Emigreerend- en SovjetRusland, Finland. Zweden, Denemarken, Polen, Tsjecho-Slowar
kije, Zwitserland, Spanje, Portugal en Ned.-Indië, doorwandeld.
Elke rubriek wordt door een kritisch overzicht, van de hand`'
van toonaangevende persoonlijkheden in genoemde landen voor.afgegaan. De nederlandsche literatuur werd behandeld door Bern..
Verhaeven (Romans) , Wies Moens (Dichtwerken) , Poelhekke
(Letterkundige geschiedenis) , Dr. J. Vandervelden (Toonvel).
Daarnaast komen de rubrieken over Godsdienst en Apologie, ingeleid, door F. Otten. 0. P. sociale wetenschappen door Mr.
Kropman, enz. 450 blz. compacte druk. Een echte testrum-uitgave.
--

Een boecxken gemekt van suster Bertken die LVII jaren besloten
D. W.

Standaard-Jaarboek 1925. --- Uitg. De Standaard, Brussel.
Een echt Standaard--Jaarboek voor het Vlaamsche volk. Meer dan
800 blz. druks op fijn geglaceerd papier. De meeste rubrieken die
in de vorige jaarboeken voorkwamen bleven behouden. E. H. J.
Eekhoudt overschouwde den letterkundigen oogst van het afgeloo..
pen jaar; terwijl de dagklapper over de gebeurtenissen in 1924
door P. Van Molle werd geleverd. Om dit aanhangsel alleen reeds
moeten alle politieke organisaties, bonden, kringen, jonge wachten
dit jaarboek bezitten. Vooraan werd nog de jongste huishuurwet
toegevoegd.
Mijn compliment aan den ontwerper en leider van het Standaard-Jaarboek Dr. M. Cordemans.
V.

,
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De Sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquina, door
Oscar Hu[. S. j. -- Leiter-Nypels uitg. drukk. Maastricht,
1924. — 4.50 gulden.
De welbekende Liturgist, Pater Huf, schenkt ons, bij 't einde
van St-Thomas Jubeljaar, een prachtig boek over de Hymnen uit
het H. Sacramentsofficie. Daar ik verleden jaar, rond Sinxen, in
D. W., de studie van Verschaeve over deze gedichten uitvoerig
besprak, vraagt de eerw. schrijver van dit nieuwe boek mij, zijn
werk hier te doen kennen.
Ik doe het met veel genoegen. Het is een ware schat, zoo de
ouden zeiden : een Thesaurus van al wat over die gedichten en
bij hun lezen ooit geschreven is of bedacht kan worden. Denkt
eens : na 25 blz. over de Instelling van 's Corpus-Christi-feest, na
30 blz. om de authenticiteit van het Sacramentsofficie voor StThomas te verdedigen, behandelt de schrijver eerst het Officie in
zijn geheel, en daarna, 283 blz. ver, een voor een, de hymnes
zelf, eerst prachtig overgedrukt en vertaald, daarna bestudeerd,
uitgepluisd mag men zeggen, in hun poëtischen vorm, in de
Schriftuurwoorden die ze ingaven of waarvan zij hier en daar de
omschrijving zijn ; in de leering van St-Thomas' Summa Theologica of andere geschriften die hun beste commentaar uitmaken;
in ontelbare aanhalingen uit Kerkvaders en Kerkleeraars die hun
tot toelichting kunnen verstrekken. Een echt Benedictijner~werk,
van een jesuiet, en door hem opgedragen aan den Magister-Ger
Heraal der Dominicanen.
Vinculum caritatis, sacramentum unitatis.
Waarlijk, wij werden, dit jaar 1924, mild bedeeld, wij Nederlandsch-sprekende christenen, met H. Sacraments-boeken : Twee
uitgaven met overvloedige verklaringen, van Vondels Altaargei
heimnissen, en nu dit Repertorium van St-Thomas' Eucharistische
leering : want zoó komt mij het werk voór : om en om de
Hymnen, dóór en in die Hymnen, al wat St~Thomas ons in zijn
werk brengt over het Allerheiligste geheim des Altaars. Mocht
.ik nu nog de jongens leeren en die hymnen verklaren, wat een
schat ! Ik meende voorwaar al veel daarover vergaard te hebben,
maar 'k zou nog wel doen lijk St-Bonaventura die, zoo vertelt men
ten minste, zijn handschrift scheurde toen hij St-Thomas het Officie dat deze kwam te dichten, hoorde voorlezen.
Toch doet het genoegen, bij de esthetische beschouwingen aan
St-Thomas' gedichten gewijd, nopens de meening van Verschaetve
dezelfde bedenkingen te lezen, die ik hier het vorig jaar uitbracht:
niet om gelijk te halen, maar om de billijke waardeering der
Sacramentshymnen eens te meer in hun waar licht geplaatst te
zien. Met allen eerbied en ware hoffelijkheid wordt het onzen
criticus getoond, dat hij tijd, doel, en liturgische karakter van
deze gedichten niet voldoende in 't oog heeft gehouden bij zijn
dichterlijke bespreking.
Onmogelijk, zang na zang, de toelichtingen van Pater Huf uit'.
voerig te volgen en weer te geven. Schoon doet hij van elk ge
.dicht het bijzonder karakter uitkomen: Pange lingua, vesperzang :
bij eene van geloof s- en aanbiddingshulde. Geloof aan dat éénig
stoute liefdegeheim, dat onder den sluier van brood het ware
menschelijk lichaam schuilt, uit Maria geboren. Aanbidding, met
de tonen der Apocalypsis, in de slotstrophe Ver:erernur cernui -laus, jubilatio, nalus, honor et virtus Deo notro!

-480Sacris Soleinniis, metknzang ; Instellingshymne .: Mis, priesterschap, communie. Het offer van de heele Kerk, door de priesters
der Kerk, om met ééne offerspijs het geestelijk lichaam, de Kerk,
te kunnen voeden.

Verbum supernum, lofzang, hymne van Christus algeheeie
wegschenking .-« se tradidit discipulis » se nascens dedit so
ciam ; convescens in edulium ; se moriens in pretinne, se regreans

dat in preaeniinne ». Hij geeft zich geheel, en aan den heelen
mensch : ziel en lichaam, vleesch en bloed.
Adoro Te, aanbiddingsgebed van geloof, hoop en liefde. Deze
zang behoort wel niet tot het eigenlijk officie der Kerk, maar
wordt toch als Aanbiddingslied voor 't uitgestelde Allerheiligste
alom gebruikt. Hij is Thomas' eigen godsvrucht, den Engelachtigen leeraar weerdig en hem geheel uitsprekend, met zijn ootmoedig geloof, trouw verlangen en vurige liefde...
Lauda Sion eindelijk, <leerstellige feesthymne Eucharistische
hooglied des geloofs », zoo betitelt hem de schrijver, en wel terecht. Hij heeft het goed gevoeld en betoogd, zooals ik 't geluk
had het hier te doen, dat de godsgeleerde, die in dit lied dogmatiseert, dit doet als dichter, met koele woorden niet, maar met
teedere bezieling in de leerende taal zelf. Hier vooral kan me
't verschil merken, wanneer men, naast het leergedicht, St-Thomas'
bloot-leerend proza ziet, uit de auma bij ieder punt der Eucharis ische waarheid aangehaald...
t

Men moet ook den schrijver danken, omdat hij, hier en bij
de andere zangen, Vondel gedurig aan 't woord laat. Het doet
ons trotsch voelen: Vondel en St-Thomas samen te hooren.
Hoogst belangwekkend, overal, die gelijkluidende plaatsen uit
oudere en gelijktijdige dichters, naar den geest der Middeleeuwen
wel aangewend maar naar eigen zin en aard verwerkt in de
hymnen. Eéne plaats, uit een ongenoemden dichter door Thomas
zelf aangehaald, vind ik echter niet: die namelijk, voorkomend
ki de Summa Theol. III. qu. 81 art. 1 « quidam metrice dixerunt ».
zegt de Heilige:
« Rex sedet in coena turba cinctus duodena,
Se tenet in manibus, se cibat ipse cibus »
waarvan woord en klank in Pange lirzgua, 3e stroof, en Lauda
Sion 2e stroof weergalmen.
Is het waar, wat ik in eene recensie las, dat het boek e des
gutes zuviel » geeft? Daarom niet gekibbeld, veelmin geklaagd.
Wij bezitten thans, in een prachtboek, volledige, overvolle stof
tot belichting van St-Thomas Sacramentshymnen, ons allerliefste
zangen om Jesus in zijn Lichaamsgeheim te loven en te liefkozen.
Wij kunnen ze nu doorgronden, doör en doôr verstaan, in sa
menhang met oude dichters. Zeggen wij: God dank en dank aan
den wakkeren, onvermoeiden schrijver. In onze taal alleen be
staat dat nu. God loone 't hem 1
A. WALGRAVE.
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Jozef Alberdingk Thijs
•+ en de Romantiek .,
door
Prof. Dr. GERARD BROM.
(slot.)
Het tijdschrift « De Katholiek » mocht reden hebben
voor opzettelike en uitsluitende polemiek, Thijm verklaarde met grond : « Ik heb nimmer bij voorkeur het
tijdperk der Nederlandsche Beroerten, noch zelfs dat
van den Tachtigjarigen Oorlog in behandeling genomen ». ( 1 ) Aan deze takt dankte hij een plaats in 't
vaderlands leven, waar hij zijn geloofsgenoten telkens
prachtige diensten bewijzen kon.
Als organisator van het taal~ en letterkundig congres
ontving hij dan ook deze waardering van de Vlaamse
Prof. David, de eerste priester die hem, misschien ook
door de afstand onbevangen van blik, tegemoet kwam
« Ik keur het volkomen goed dat gij den last van secretaris hebt opgeladen. Ik houde het daervoor dat gij
een ware trait d'union kunt wezen tusschen de Room,~
schen et leurs frères séparés ». (2) Hij stond vast genoeg op zijn stuk, om personen aan elke kant de hand
te reiken. Nauweliks had hij de Spektator veroverd, of
hij bezette vrij zijn plaats in Kunstkronijk, Aurora,
Gids en ontelbare organen, waar hij geestdriftig zijn
kruiswimpel plantte. Zo'n veerkracht uit trouwe toe~
wijding, zo'n veelzijdigheid die alles behalve dubbelzinnigheid was, zo'n kijken naar links en sturen naar
rechts werd voor de lenige geest van Huet een genot:
« Die veine van u is benijdenswaardig; en evenzeer als mij walgt
van de voorgeslacht-verheffing à la S. J. van den Bergh, en zelfs à
la da Costa, evenzeer boeit mij uwe opvatting van dat onderwerp.
In uwe positie als « arbiter » ligt eene poésie, die de anderen, in
hunne kwaliteit van « panegyristen », te eenemaal missen ». (3)

Waarom een Thijm bereikte wat wijze priesters als
Broere niet eens konden bedoelen, is geen raadsel.
De theologen zaten, achter oude folianten verschanst,
levenslang het Protestantisme te bestrijden, toen de
(1) Een Hollandsch woord, bi. 7.
(2) Brief aan Thijm, 9 Mei 1850. (Bibl. Thijm.)
(3) Brief aan Thijm, 24 Dec. 1864. (Bibl. Thijm.)

482 dichter, door persoonlik verkeer tot zielsgemeenschap
gekomen, de Protestanten als broeders leerde winnen.
Zijn gedicht « Het Voorgeborchte », vlak vóór de
Aprilbeweging verschenen, is eigenlik een doorlopende
litanie tot bekering van Nederland. Broere kende de
Hervorming, Thijm kende de Hervormden, levende
mensen boven een papieren leer. In de Vrijdagse Vereniging, een besloten gezelschap, waar de leidende
koppen van de hoofdstad elkaar wekeliks voor gedachtewisseling over actuele vraagstukken ontmoetten, stond
hij zijn man met de kracht van de liefde. Zonder de
klare stellingen op te sommen, die hij daar achtereenvolgens verdedigd heeft, krijgen we op deze vertrouwelike kring van tegenstanders een kijk, wanneer we
hem een enkele herinnering laten vertellen:
« Daar is veel sectehaat in het spel tegen de katholieken, maar
nog meer onkunde. Ik heb eens, in een particulier huis, eene rede-voering door een katholiek hooren uitspreken : eene redevoering
over een punt van geschiedenis. Hij had noodig voor zijn betoog
enkele katholieke leerstukken te ontwikkelen ; niet te verdedigen,
maar eenvoudig den inhoud er van mede te deelen; en het trof mij,
met hoe veel welwillenden en belangstellenden ijver een paar uitstekende protestantsche toehoorders opteekenden wat de katholiek
gezegd had. En dit laatste beval zich toch volstrekt door geene
schoone form aan; maar behelsde eenige eenvoudige waarheden,
die wij allen erkennen en belijden. Toen dan ook die protestantsche
heeren den katholiek bedankten voor de van hem vernomen inlichtingen, zeide hij : « Ik ben blij, dat de heeren mij de eer hebben
gedaan te luisteren; maar wat ik gezegd heb, staat beter en beknopter
te lezen in den eersten den besten katechismus, die à 10 cents bij
elken roomschen boekverkooper te krijgen is. ' (1)

Geen wonder dat zulke ervaringen hem bezielden tot
een apostolaat in onrechtstreekse maar dubbel doeltreffende vormen, waardoor het begrijpelik wordt, hoe
de kordate Schaepman zijn meester en leider in Alber
dingk Thijm gevonden heeft, die niet ophield zijn positieve methode bij de angstig afgezonderde katholieken
aan te bevelen
« Men moet niet de kampplaatsen vermijden; men moet geene
Rubensfeesten en taalkongressen prijsgeven aan de beschikking van
slechts een deel der natie, hetzij hier, hetzij ginds. Men moet zich
met de zaken bemoeien, men moet optreden, en niet denken, dat men,
door wech te blijven, op indrukwekkende wijze protesteert. Men
moet het woord altijd en overal klaar hebben, en zich niet verge
noegen in « besloten plaatsen », waar niemand ons tegenspreekt,
ons geluk te wenschen met ons licht, onze braafheid, en onze
bekwaamheid. Voorwaards, opwaards, en naar buiten treden ---dat is onze roeping ». (2)
(1) De Protestantsche Katholiek. Niets nieuws, 1852, bi. 5~6.
(2) Volks-Almanak voor Ned. Katte., 1880, b1. VI.
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Hij bewaarde of verhoogde het kontakt met zijn
tegenstanders, die uiterst zelden zijn persoonlike vijanden waren, door duizend natuurlike aanrakingspunten.
Hij was 't en geen ander, die de doorslag tot het on~
dernemen en later weer het voortzetten van een vaderlands belang als het Nederlands Woordenboek wist
te geven. (1) Met verschillende geleerden hield deze
koopman, die 't door eigen studie tot hoogleraar zou
brengen, uitwisseling van gegevens. De Utrechtse Brill
waardeerde hem om een grondige kritiek op zijn
spraakkunst, de Leidse Oudemans raadpleegde hem
over meerdere taalkwesties, zoals hij op zijn beurt
Acquoy en andere vorsers om inlichtingen vroeg. (2)
Zijn bijdragen tot de algemene beschaving verzekerden
hem het oor van de natie, zo dikwels hij katholieke
beginselen besprak. Hij was de eerste of de enige, tot
wie andersdenkenden zich wendden om literatuur over
het Katholicisme ; hij leende delen van «De Katholiek>,
blijkbaar op geen openbare bibliotheek te vinden, aan
Potgieter en Da Costa in Amsterdam, Van Vloten in
Leiden, Ter Haar in Utrecht. (3) Het lukte hem intussen
niet, Broere in de Maatschappij van Letterkunde opgenomen te krijgen, wat hij tenslotte zijn medeleden
openlik verwijten zou. (4)
Juist omdat hij nooit zijn overtuiging verborg,werd
hij een figuur in 't volle geestesleven. In Jonckbloet's

Geschiedenis der Letterkunde of in mondelinge lessen
van een hoogleraar bleef hij openlik de katholieke
Thijm heten. Wist de wereld dan niet genoeg, hoe volbloed Rooms deze belijder was? Geen landgenoot zou
't nodig vinden om een Groen van Prinsterer aan te
dienen als Kalvinist, maar de liberalen raakten moeilik
over hun verbazing heen, dat er uit Nazareth ook wat
goeds kon komen.
Met deze uitzondering, geloofden ze heilig, was het
intellectueel vermogen van Rome uitgeput, zodat de
dichter zelfs in beginselvragen, waar een theoloog van
« De Katholiek » veel eerder recht van spreken had.,
(1) Quack : Herinneringen, bl. 506.
(2) Brieven van Brill, Oudemans, Acquoy in Bibl. Thijm, Vgl.
Karolingische Verhalen, 1851, bl. VIII, v. v.
(3) Thijm aan Potgieter, 14 Aoril 1848 (Univ. Bibl. Adam)
Da Costa aan Thijm, 4 Sept. 1852. Van Vloten aan Thijm, 3
Dec. 1951 ; Ter Haar aan Thijm., 10 Oct. 1862. (Bibl. Thijm.)
(4) Leemans aan Thiim, 12 Juni 1851. (Bibl. Thijm) ; Levensberichten Letterkunde, 1868, bl. 6-7.

484 zijn Kerk moest vertegenwoordigen. (1) Hij was immers door zijn uitdagende vrijmoedigheid de andersdenkenden tegemoet gelopen, die geen geloofsgenoot
wisten te benaderen en die zonder hem nauweliks zouden achterhalen, dat het oude geloof nog levenskracht
bezat. Zo kon hij Katholiek Nederland openbaren en
't tegelijk ontdekken aan zich zelf, want hij was de
voorganger die 't fiere woord « civis Romanus sum »
geroepen heeft op een toon, vrij genoeg om weerklank
bij vreemden te vinden. Zijn ridderlikheid werd door
Multatuli aan de vrijzinnigen tot voorbeeld gesteld:
« Een man die ik hooger schat dan de meesten mijner zoog.
geestverwanten... Hij is één geheel. Uit elken regel van zijne hand
ademt ons een middeleeuwsche wierookgeur te gemoet. Zijn politieke en godsdienstige gevoelens, de architectuur zijner (razen,
de eigenaardigheid van zijne bewijsvoering, de keus der onderwerpen die hij behandelt, zijn stijl — hij is namelijk een der zéér
weinigen die'n stijl hebben — z'n spelling, zijn oordeel over ge.
schiedenis, zijne opvatting van kunst, en nog iets dat ik nu niet
noemen wil, maar dat ik hem zelf wil zeggen, als hij 't verlangt...
alles is gotisch in dien man, alles consequent, erge : alles eerlijk,
dat is, in hooge, zuivere beteekenis : liberaal ». (2)

Thijm gebruikte 't woord van Chateaubriand : « Un
principe vaut mieux que cent mille hoormes », maar het
beginsel was zeldzaam beminnelik en daardoor onweerstaanbaar in hem geworden. Mag Lesage de patriarch
en Broere de profeet van de katholieke volksherleving
in Holland heten, Thijm verdient de naam van de
apostel, die tot allen ging, wanneer allen niet tot hem
kwamen, terwijl hij altijd zich zelf gebleven is. Geen
ander handhaafde zo'n eigen karakter tot in de spelling
van zijn sprekende stijl en de letters van zijn zwierig
handschrift, geen ander omvatte toch zo'n ruime kring,
want zijn vastheid van standpunt opende hem die vrij~
heid van beweging.
De geesteliken onder zijn vrienden begrepen wel,
wat een bemiddelaar als deze vrome leek voor de
godsdienst waard was. Vandaar Broere's dringende
waarschuwing:
« Wat ik u rade is voorzigtig te zijn. Want het zou kunnen
gebeuren, dat men u uit den kring, waarin gij nu toegang hebt en
uwe godsdienstige gedachte zoo ridderlijk uitspreekt, niet meer
duldde ». (3)
(1) Fruin : Verspreide Geschriften, X 76, v. v.
(2) Divagation over zeker soort van liberalisme, 1870 (Verzamelde werken X, Garmond : editie) . Multatuli en Thijm hadden een
wederzijdse vriend in de bekeering Herman des Amorie van
der Hoeven maar Multatuli nam Thijm's kritiek op Vorstenschool.
erg kwalik (Noot van 1876 bij Idee 962) .
(3) Brief aan Thijm, 27 Mei 1851. (B. Th.)
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Thijm nam de waarschuwing ter harte, toen hij in
t zelfde jaar benoemd werd tot consul van de Kerker
like Staat en deze onderscheiding afwees, omdat het
_hoogste belang vergde dat hij niets uitlokte wat hem
voorgoed de letterkundige organen, voor een enkel vertegenwoordiger van' de Katholieken open, kon laten
sluiten. (1) Maar alles wist hij van zich te verkrijgen
behalve de reserve van een diplomaat. Wel schreef hij
aan een geloofsgenoot:
« Ik zou mijne geheele pozitie in het maatschappelijke en littéraire
aan een stelligen val blootstellen, zoo ik mij mengde in een overigens zeer loffelijke bekeeringszaak. Gij hebt geen denkbeeld, hoe
ik nagegaan en beluisterd word, door Protestanten die mij vijandig
zijn; en ik mag niet op de individuus, ik mag alleen, op de beginselen en op de massaas werken, op poene van mijne (ons aller) zaak
te bederven. Bidden ja, dat kan ik doen, en ik heb het reeds met
U gedaan; maar ik getuig met de hand op 't hart, dat zoo de
verhooring van 't gebed zich regelde naar de verdienste van den
bidder, mijne bede bezwaarlijk zou aangenomen worden : doch God
is louter genade ». (2)

Een half jaar verder berichtte hij intussen al: « Heden
is Dekker, de nieuwbekeerde tot de H. Tafel toegela^ten. Hij knielde tusschen Cramer en mij ». En voor
het einde van 't jaar stuurde hij op eigen hand een
prospectus voor deze Dekker, waartegen Broere hem
zo dringend gewaarschuwd had, als redacteur van een
katholiek weekblad rond. Hij kon nu eenmaal van zijn

apostolies hart geen moordkuil maken, bracht ook de
Amsterdamse hoogleraar Martinus des Amorie van
der Hoeven in kennis met Broere, die vroeger Martinus'
broer zo schitterend beantwoord had, al zou deze ont-moeting op zijn eigen teleurstelling uitlopen. (3) Hij
hield een biezondere zending naast Broere, de vereerde
meester voor ingewijde' broeders, terwijl hij als een onr
verdacht en onbevangen leider uit ging om te zaaien.
Daartoe voelde hij zich meer en meer geroepen, naar
gelang hij voeling met andersdenkenden, ja vat op an dersdenkenden kreeg. Deze voldoening betekende een
weldaad voor het zelfvertrouwen van de paap, een
r rme schooljongen, zo lang gestraft en gekweld, tot
al'e moed en lust er uit gegaan waren. Ook de Roomse
gemeenschap had in zijn groeijaren een beetje zonnen
schijn nodig, en een zegen was 't dat de vitale Thijm
,

(1) Cath. Alb. Thijm, bl. 62.4.

(2) Brief aan Willem van den Bergh, 19 Febr. 1852, 15 Aug.
41852; prospectus in November (B. Th.) .
(3) De Beiaard, 1920, jg. 5, dl. 2, bl. 166-172.
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het gelukskind is geworden. Hij alleen wist immers
de kentekenen van de middeleeuwen als seinen van de
toekomst op te vangen, hij doorzag de betekenis van.
zoveel verschijnselen, die ver boven de persoonlike bedoeling van een bewerker kon uitgaan ; hij vertrouwde
bijdragen van vreemden, omdat hij begreep dat ze on~
bewust de triomf van zijn beginselen voorbereidden.
En ofschoon zijn kritiese geest op onderscheiden en
ontleden bleef aangelegd, ofschoon zijn toon meermalen scherp mocht klinken, scherp als de noodkreet van
een getergd lijder, hij bleef opmerken wat anderen ontsnapte, hij bleef aanmoedigen wie hij overal ontdekte,
want de omvang van zijn waardering was evenredig aan
de inhoud van zijn eigen waarde.
Hij hield zijn post midden op de brug : zoals hij zich
door andersdenkenden zag aanvaard, wilde hij ook
andersdenkenden bij zijn geloofsgenoten inhalen. Het-•
zij dit gebeurde om zulke Protestanten de invloed van
een Rooms milieu te laten ondergaan of andersom om.
de Roomsen een vorming door deze schrijvers te gunnen of misschien om zich met een bont gevolg van pa.
ladijnen te omringen, in ieder geval speelde hij weer
open kaart. Vandaar nodigde hij Sam jan van den
Bergh, die op dat ogenblik heftig aan 't geuzen was, in.
deze termen uit :
-

4 Gij weet, ik geef een Volksalmanak voor R. K. uit. Nu hebben
De Bull, Schimmel en Hofdijk, ofschoon de inhoud van dat boekje
NIET in hun geest kan zijn, mij een klein bijdraagjen toegezegd`
(ook Brester) -- als een blijk van persoonlijke schatting : ik zal dit
als zoodanig in de VOORREDEN aangeven -- zoo - dat hunne
leerstellingen in 't minst door die medewerking niet gekompromiteerd
worden. Zoudt gij me nu ook niet, een regeltjen of twaalf willen
zenden? » (1)

De Almanak werd, zoals het een andere keer bon~
dig heette, « wel voor Katholieken, maar niet uitsluitend door Katholieken geschreven ». (2)
Inderdaad bevatte 't eerste exemplaar een klooster ballade van Hofdijk, een sonnet van Sam Jan, heel toe•passelik « Verbroedering » genoemd met uitgesproken
strekking naar « de eenheid van 't geloof », en een lang
gedicht, dat Van der Hoop al vroeger had geleverd
bij de inwijding van de Haagse Theresiakerk en dat
eindigde met de bee om één herder en één kudde. De
redacteur dankte « in 't bijzonder de Protestantsche
,

(1) Brief 17 Oct. 1851 (B. Th.) .
(2) Brief aan J. Van Lennep, 11 Jan. 1865 (B. Th.)
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vrienden, die ons een blijk van persoonlijke welwillendheid, buiten betrekking tot hunne Godsdienstleer, hebben willen geven », zodat ieder misverstand uitgesloten
was. Om zich even duidelik alle vrijheid voor te belhouden, waagde hij daarbij een volstrekt onnodige uitval, door op de datum 7 December in de kalender te
zetten : « Paus Luther staat den Landgraaf van Hessen 2 vrouwen toe, 1539 » i Ook zonder deze hatelikr
heid verstaan we, hoe een van de medewerkers hem
antwoordde : « Wat uw Almanak er toch zonderling
uitziet voor een Protestant ! 't Is mij ten minste of ik
in een heel andere wereld ben met zoo'n boekslee » (1)
Toen enkele jaren later de Dietsche Warande werd
gesticht, was 't weer niet zonder on-katholieke krach~
ten, b.v. de hoogleraars De Vries en Van Vloten, de
predikant TenKate, verder Hofdijk en Huet. Hij
stond in gedurige wisselwerking met andersdenkende
geleerden, waardoor zijn herdenking van Stalpaert aanleiding tot Van Vloten's uitgaaf kon geven, terwijl zijn
bundel oude Kerstliederen Acquoy tot een baanbreken
de studie van het geestelik lied bezielden. Omgekeerd
was de verhouding even vruchtbaar, zodat Thijm zijn
Vondelportretten moeten we 't bescheiden noemen
of ondeugend ? als een laatste aflevering van Van
Lennep's standaarduitgaaf aandiende, waarvoor hij
doorlopend al de voornaamste inlichtingen had geleverd. (2) Hij verwerkte de gegevens van de vorsers en
bezorgde hun de ervaring van de gelovigen. Want de
geschiedkundigen zochten als echte geleerden in de
middeleeuwen het onbekende aan 't licht te brengen,
waarbij ze telkens niet bleken te weten, hoeveel oude
elementen krachtens de overlevering van de Moederkerk nog bij hun katholieke landgenoten leefden. Dezen werden dan verleid om hun eigen onkunde van het
verleden spottend te wreken op de onbeholpenheid van
zulke kenners, die heel ver uit handschriften haalden
wat dichtbij te krijgen was, vooral wanneer hun ver
klaring bovendien verkeerd uitviel. Maar behalve dat
de filologen zich nooit zoveel moeite zouden gegeven
hebben voor dergelike wetenswaardigheden, wanneer
re die bij ongeletterde Roomsen voor 't grijpen von~
clen, hebben ze allerlei kerkelike schatten verzameld en
toegelicht, om daardoor ongemerkt de erfenis van het

(^ 1 Volks-almanak voor Ned. Kathol., 1852, bi. VII, 150, 205, 212
(2) M. E. van Lennep : Leven van Jacob van Lennep, II 108.

488 Katholicisme te helpen herstellen, waarvan teveel bij de:Katholieken zelf verloren en vergeten was. Naast de
godgeleerde beschouwingen van «De Katholiek», die het
ontoereikende van losse documenten, waarvan dikwels
met of zonder opzet misbruik werd gemaakt, grondig
aantoonden, moest daarom « De Dietsche Warande »
dankbaar aansluiting zoeken bij de werkers, die een
verschillend doel hadden met hun onderzoek van dezelfde middeleeuwen, waarvan Thijm door de organir
satie van geregelde samenwerking partij wist te trekken. Hij drukte deze bedoeling na drie jaargangen nog
eens uit:
,

« Onze landgenoten maken geene zoo groote uitzondering op geheel het beschaafd Europa, dat zij gants achter zouden blijven in
het streven om de Studie der Christelijke Voor- en Middeltijd
dienstbaar te maken aan de Nieuwe Nederlandsche Kunst en geheel
het verjongde Nederlandsche Leven. In dat streven meê te gaan
en velen meê te lokken, ziedaar den wensch van den Bestuurder
der « Dietsche Warande », en de verklaring van zijn arbeid en
richting. > (1)

Het slagveld van de geesten lag voorlopig op kunstgebied en op histories terrein, zoals Thijm in een open
brief aan de jonge Schaepman verklaarde :
« Il y a bien dans fair comme un courant qui rassemble les
chrétiens et les mèn.e en phalange au combat. Les armes sont dans
les poètes et dans l'histoire... Dans ces études nous pouvons donner
la main à tout adversaire de bonne foi. Rassemblons des matériaux -- le résultat décidera si les armes qu'ils nous fourniront vont
à noire poignet ou à celui de l'ennemi. Voilà, comme vous le savez,
le principe vital de ma revue « De Dietsche Warande ». (2)

Deze loyale samenwerking met andersdenkenden,
dat onbevangen ruilen van gegevens, waardoor Thijm
zowel Protestanten als vrijdenkers in zijn tijdschrift
toeliet en op zijn beurt bijdragen aan andere periodie~
ken leverde, maakte hem aangewezen als verkenner,
maar zou hem als voorloper en vrijbuiter soms pijnlik
van zijn geloofsgenoten scheiden.
Het feit zelf dat hij de Katholieken, om ze vooruit
te drijven, hun achterlikheid moest laten merken, vergrootte meermalen de afstand van de massa, die hem
onvermijdelik volgde. De priesters voelden zich, afge-scheiden van andere beweegredenen, door de zielzorg
niet alleen gedrongen om voor eigen parochie te preken, maar ook om biezonder rekening te houden met'
de zwakken en kleinen. Thijm, gevoed door de leer'
(1) Dietsche Warande IV, 1.
(2) D. War., bulletin périodique, t. X, No 1, p. 10.
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489 van denkers en dichters in heel de Kerk, gevormd in
het verkeer met buitenlandse leiders, persconlik van
nature op het absolute gericht, zag de dingen in hun
verband, zag de dingen in het groot. Een heilig ongeduld bezielde hem allereerst tot zuivering van het heiligdom, waarbij een botsing met de ambtelike bedienaars van het altaar niet kon uitblijven. Het is later
toegegeven, waarom Thijm het meest alleen stond,
toen hij 't diepst uit de ziel van de Kerk gesproken
heeft :
( Kunst was een woord dat onder onze geestelijkheid nog geen
gemeenzaam woord geworden was. De « Dietsche Warande » had
schaarsche lezers, nog schaarscher bewonderaars en volgers. Het
was bijna goede toon er de schouders voor op te halen.
Om dit tijdschrift, dat anders wilde en anders deed dan men gewoon was, hing een zwavellucht, een lucht van revolutie. Het streed
voor romantiek en gothiek ; wat dorperheid tegenover de Fransche meesters, tegenover de heilige klassieke kunst !... > ( 1)

De lafheid spande met de domheid samen, om het
heerlike boek over de Heilige Linie, het door verschil~
lende Protestanten bewonderde meesterwerk in de Ner
derlandse romantiek, dood te zwijgen, omdat het bij
de kruistocht voor het heilige der heiligen hier en daar
een heilig huisje van pastoors , had durven aantasten.
`Toen iemand, die telkens op de vriendschap van de
meester grootping, een naar eigen bekentenis te late
beschrijving van Thijm's levenswerk in een populair
weekblad leverde, dorst hij het hoofdwerk, nog wel het
zuiver kerkelik meesterstuk, niet eens vermelden. (2)
En de zotheid van 't geval ging zover, dat dezelfde geloofsgenoten, na Thijm zijn baanbrekende taak in cl
eredienst gedwarsboomd te hebben, hem zijn terugkeer
naar de schouwburg zouden verwijten, een wending die
volgens buitenstaanders wel een onberekenbaar verlies
voor de cultuur meebracht, (3) maar die de Katholieken toch de laatsten waren hem te mogen aanrekenen,
omdat zij er vooral de schuld van droegen.
Of is 't een anachronisme om te spreken van schuld ?
Hij moest de Katholieken eerst zo ver brengen, dat ze
hem begrijpen konden, vóór ze hem waardeerden. Het
woord schuld hebben anders ook tijdgenoten gebruikt,
toen Schaepman's mooie schets van Thijm's « kunst
en karakter » volgens een voorzichtig kloosterling « ei-

,

(1) Schaepman : Verzamelde dichtwerken, 5e druk, bl. XIX.
(2) Pater Allard in De Kath. Illustratie, 1873, bi. 363.
(3) Jan Veth: Derkinderens wandschildering. in het Bossche
"Stadhuis, 1892, bl. 10.
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delijk in een Katholiek Tijdschrift eens eerre zeer oude
schuld heeft afbetaald ». (1) Maar dan was 't een
zwakke schuld, want als een refrein klonk de klacht
van Thijm, dat zijn geloofsgenoten nog geen lezerspus
bliek konden vormen. Zeldzaam was de Brabander, die
hem schreef ; « Gij hebt niet slechts de waarde der
middeleeuwsche kunst diep doen gevoelen, hoog doen.
schatten, maar Gij hebt ook het eerst de oude poëmen,
wier form en taal voor velen vreemd is, genietbaar gemaakt voor den tijdgenot ». (2) Een bewijs van gees^telik onvermogen gaf Thijm aan de Katholieken, toen
hij de uitgever voorstelde, Ten Kate's Tassovertaling
door een prijsvermindering onder bereik van 't Roomst
publiek te brengen ; en 't pleitte evenmin voor zijn
geestverwanten, dat het restant van Van Vloten's
Vondeluitgaaf op naam van een Jezuiet, die een inlei
dingkje leverde, aan de man gebracht moest worden.
Dat de meeste lezers van de Warande Protestanten
zouden geweest zijn, heeft Thijm zelf weersproken; (3)
maar het doet er weinig aan toe, want het bedenkelik
kleine getal lezers was toch een oordeel, zoals Thijm's
wonderlike veelzijdigheid ook een aanklacht tegen zijn
geloofsgenoten vormde, die hem tamelik onverschilligal het werk lieten opknappen.
Nu de gevoeligheden over zulke wanverhouding
vrijwel verdwenen zijn, heeft het alleen zin deze feiten
op te halen, voorzover ze Thijm's onvergelijkelike bes
tekenis bevestigen en meteen de verbazing, de teleurstel'~
ling, de ergernis toelichten, die de nog altijd antipaapse
meerderheid van zijn tijdgenoten toonden bij zijn on^gehoord optreden: « De ultramontaansche klant, begroet met slijk en steenen », zoals hij zich glimlachend'
noemde, heeft een verzet te lijden gehad, helaas door
geen evenredige steun vergoed van zijn geestverwanr
ten, die zijn vermetelheid grotendeels met angstige
ogen aanzagen. Buitenstaanders menen teveel, dat paus
en bisschoppen onmiddelik iedere beweging van Ka~
(3) Van Hoogstraten 0. P. aan Thijm, 23 April 1876 (B. Th.) .
(2) J. C. Hezenmans aan Thijm, St. Lucasdag 1856 (B. Th.) .
(3) De klacht van 1870 aan Allard, dat het publiek voor 2/3
Protestant was. (De Katholiek, 1920, dl. 158, bl. 133), strijdt
met de bewering, dat de Katholieken 98 0/0 vormden (brief aan
Nuyens, 1 October 1867) . Dok zou Huet de neutrale leesgezelschappen niet opgewekt hebben tot intekenins, als het tijdschrift
bij Protestanten zo doorgedrongen was. (Litt. Krit. en Fan?. II 162))
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tholieken bevelen, besturen en bedwingen, dat ze even.. .
tjes een teken met hun sta£ geven, om een of ander
handlanger aIs een afgerichte jachthond te zien op . .
-sprinqen naar zijn prooi, en dat van eigen initiatief hij
personen geen sprake is. Wie zo'n voorstelling van de
verhoudingen heeft, bewijst geen zier te weten van AI.. .
berdingk Thijm, katholiek vrijwilliger of liever vrijbui.. .
ter van jongsaf, die Rome overreedde om de hoofdstad
-van het Sticht en niet het aangewezen Amsterdam
.als middelpunt van de hierarchie te kiezen, tot hersteI
waarvan niemand zoveeI had bijgedragen als deze leek,
In wie 'de verschillende krachten van de romantiek, de
historie zo goed aIs de poezie, hun resultante vonden.
Hoe graag Beets en andere dichters ook Utrecht voor
-de schilderachtigheid als de grijze bisschopstad hadden
aanqeduid, ze droomden nooit dat hun woord met deze
grootse daad beantwoord zou worden. Volgens Thijm's
denkbeeld, door de paus overgenomen, kwam de op . .
volqer van Sint Willebrord in 't overoude Trecht zete.. .
len, om te bewijzen dat de Kerk in Nederland e niet
van gisteren» was.
Thijm verdiende dan oak het voorrecht, in de dolle
dagen van de Aprilbeweging een rijmsel thuisgestuurd
te krijgen, dat een dichterling voor tien centen als
overdruk van « De Tijdspiegel » liet rondstrooien. Hier.. .
in werd hij schuldig verklaard aan «verguizing van
.het voorgeslacht », hi] die het voorgeslacht aIleen
ouder en groter wilde beschouwd hebben dan zijn land.. .
genoten, voor - wie hoogstens drie eeuwen zichtbaar
waren. En de beschuldiging luidde als voIgt:
«Moest dan een basterd, eerverqeten,
Den voorzaat in het aanschijn slaan? ..
Wat wilt gij met uw duister streven,
Den middeleeuwschen nacht ontleend1
Wenscht gij den tijd te doen herleven,
Toen bloed en tranen werd geweend?»

Het bleef niet bij louter vraqen : er klonken uitda.. .
gingen, weI een tikje vreemd gericht aan de vurige be,..,
strijder van de beeldstormersgeest, hartstochtelik liefhebber en degelik kenner van aIle vaderlandse schoon...
heid :
«Vemiel de schoonste kunstqewrochten,
Op Neerlands bodem voortqebracht,
Die immer kunstnaars scheppen mogten
Als offers aan het voorqeslacht s.

Dat leek allemaal niet geIloeg, hij moest onder
.klinkende verwensingen zijn doodvonnis hebben :
~

Spreek vrij de taal, die wi] doen hooren,
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Gij moogt in Holland zijn geboren,
Gij zijt geen Nederlander, gij ! » (1)
Het zou weinig kosten om een dikke bundel te verzamelen van dergelike miskenning uit onkunde. Maarwaartoe het straatvuil bijeenvegen, dat Roomsen gewoon waren naar hun hoofd gegooid te krijgen en dat
gelukkig de meeste Protestanten niet meer hanteren ?"
Helemaal gemist kunnen de tekenen van papehaat hier
moeilik worden, want ze staan in oorzakelik verband
met de waardering, waardoor ze meermalen werden
uitgelokt. Het succes van Thijm moest wel een sterke
reactie oproepen, omdat de angst voor terugkeer van
de inquisitie, gewetensdwang, priesterheerschappij en
hoe die machtwoorden verder heten, opnieuw voedsel
vond. Het griezelgevoel voor spoken vormt immers een
begeleidingsverschijnsel van de romantiek.
De paapse Thijm joeg ontelbaren de schrik op het
lijf, hij had evenals de joodse Da Costa nog het geprikkelde van een pas bevrijd volk en maakte 't zijn
tegenstanders niet erg makkelik. Hij kon best een
toontje lager blazen, zeiden zijn eigen geloofsgenoten,
maar hij riep met de apostel, dat niemand zich voor de
oorlog uitrustte, als de trompet een onduidelik geluid
gaf. En oorlog, moest er zijn, oorlog was er al, eer
hij die verklaarde. Voor zijn dertigste jaar had hij zich
bij Ten Kate al te beklagen, dat hij in de Hollandse
Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen geen
voordracht horen kon, zonder als Katholiek gegriefd te
worden : « Ze spreken als of wij, protestanten, en wij,
Hollanders, hetzelfde was... en brengen den Voorzitter
telkens in de gênante noodzaaklijkheid mij' zijne excuses te komen maken ». (2) In zulke genootschappen
speelde zich, ondanks Potgieter's ergernis over al het
lege « verhandelen », een stuk geschiedenis af, dat door
de even weinig bekende jaarboekjes wordt geïllustreerd.
Thijm droeg « De Klok van Delft » binnen verschillen~
de maatschappijen voor, wat geen gunstige ontvangst
van de uitgaaf waarborgde. Want de kritiek was in
handen van naamloze schrijvers, die hun valsheid ach~
ter het masker uitvierden tegenover de ridder met open
(1) J. Tideman: De vers izina van het voorgeslacht, 1853/2,
bl. 6-11.
(2) Nederland, 1893, IV 64/5.

493 vizier. Thijm's vriend Beynen, een van de edelste Protestanten, verfoeide « die hatelijke en nietswaardige
recensie van de Klok van Delft in die ellendige Letteroefeningen » en verzekerde :
« Die R9dactie haat U, omdat Ge Catholijk zijt en daarvan getrouw belijdenis aflegt. Dit durven zij echter niet ruiterlijk zeggen
en beschimpen U daarom over zaken, die zij zelve niet begrijpen.
Die redactie is zeer ongeloovig en daarom charakterloos en onmannelijk en sticht veel kwaad in den lande. » (1)

Wat vooral verbijsterde in het gedicht, was de symboliek en de wijding van de kunst, zoals de fijne schets
« De Organist van den Dom », die Thijm op zijn best
vertoonde, binnenkort opnieuw te genieten gaf. Het
motief werd door zijn meest vertrouwde geestverwant
overgenomen in een kinderlik verhaal, waar de toonkunstenaar getuigde
« Alles zal vergaan met het leven, maar de poëzij en de muziek
zullen blijven, als wij in den hemel zijn; daar zullen wij dichten en
zingen, wat God ons zal ingeven. » (2)

Thijm maakte alleen opgang met zijn luchtige « knoedelverzen », die hij als een lasso hanteren kon, en dat
hinderde deze werker, voor wie zulke improvisaties
maar een spelletje waren:
«Ach Hemel !. als we wat maken met onze ziel en onze konscientie
Dan roepen de Kunstrechters : wat een duisterheid ! wat een
stroefheid !wat een eigenaardigheid! wat een pretentie!
Of ze roepen in 't geheel niet — zoo als de Gids, zaliger memorie,
Die dood is voor allen, behalven voor politiek, en zoo wat
godsdienst, en zoo wat historie / » (3)

Het bleek dat de oude Tollens het bij zijn nijdige
uitvallen tegen de romantiek bepaald op Thijm had
gemunt, (4) die als voorman van een opkomend Ka~
tholicisme wel zo'n afvallige pijnlik in de ogen moest
steken. De erfgenaam van Cats en de volgeling van
Vondel sterker tegenstelling is nauweliks denkbaar,
maar uitersten raken elkaar immers. Zo kreeg Thijm
een keer het verrassend nieuws: « Ik heb een verzoek
aan U van TOLLENS! maar dat is alles te lang
om nu te schrijven ». (5) De verdwijnende soort kon
het jonge geslacht niet tegenhouden in zijn vaart, zodat
(1) Brief aan Thijm, 30 Juny 1847 (B. Th.) In «De Recensent»
werd Thijm door Beeloo doorgehaald volgens S. J. Van den Bergh.
(Brief aan Thijm, 11 Febr. 1847).
(2) H. J. C. van Nouhuvs : De Wapensmid en zijn zoon, 1852,
bl. 63.
(3) Brief aan S. J. van den Bergh, 31 Okt. 1848 (B. Th.).
(4) Brief van S. J. van den Bergh aan Thijm, 28 Nov. 1848
(Bibl. Thijm).
(5) Brief van Hofdijk, 14 Nov. 1850 (Bibl. Thijm) .
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de redactie van « Aurora » herhaaldelik aandrong op
het uitbeelden van een « liefdezuster » als pendant van
de Organist, waarvoor Thijm zich op de mystieke
Geetrui van Oosten inspireerde. (1) Nu werd het velen toch te machtig, en De Tijdspiegel vroeg, of de
schrijver werkelik al die onzin geloofde, ja zelfs De
Gids , hoe gevoelig ook voor de schoonheid van 't ta^
fereel, vond het onderwerp alleen thuis « in het verjaarde Legendenboek, waar ze de sancta simplicitas
moge verteederen» of anders in een psychiatries werk.
(2) Thijm zag zijn altaarbeeld « in de maandschriften
zoo veel mogelijk ontheiligd... met de stellingen van een
halfrgesluyerd rationalisme » ; en een katholiek orgaan
troostte hem hiermee : « Zeker heeft Geertruide van
Oosten bewezen, dat een zoodanig geschrift nog het
hart weet te vinden van vriend en vijand ; want door
den vijand kon het zoo niet gehaat en vervolgd zijn,
als hij er dien indruk niet van had gevoeld en gevreesd». (3)
Het publiek begreep , dat Thijm's middeleeuwers
tastbaarder en dus gevaarliker waren dan de bleke
schimmen van een Hofdijk. Ze werden ook gemodeleerd
op Roomsen van vlees en bloed ; en zou de opdracht
van een werk al geen getuigenis van ervaringen afleg-.
gen, de schrijver scheen in dit geval te voorzien, welke
levende kracht voor zijn geloof zou uitgaan van de
zielen, voor wie hij zijn verbeeldingen bestemde. Vier
jaar nadat de Organist aan haar was voorgesteld, hielp
de liefdadige Agnes Moormann de. deken van de Am'sterdamse balie, Mr. Samuel Lipman, de weg naar de
doopvont vinden : en vijf jaar na de begroeting van
Geertruide gaf de zangerige Antoinette Thijnn haar
hand aan de kerkebouwer Cuypers, voor wie ze Martha en Maria in één persoon zou worden. Thijm was
geen kwijnend vereerder van de vrouwen, die hij met
zijn edel voorbeeld tot heldinnen vormde.
Ook zijn andersdenkende vrienden sterkte hij met
een aanstekelike moed. Ten Kate opende zijn jaarboekje « Vergeet mij niet » in 1852 met het portret van de
als een roofridder gevreesde Thijm, terwijl geen veront~
(1) Brief van S. J. van den Ber nh. 25 April 1850, 8 Aug.
brief van Thijm aan. S. J. van den. Bergh, 2 Aug. 1851 (B. Th.)
1851 ; brief van Thijm aan S. J. van den Bercrh, 2 Me. 1851
(Bibl. Thijm) .
(2) M. A. P. C. Poelhekke : Een Pionier, 1895, bi. 84~5.
(3) Werken van A1b. Thi m, 1909. X 70; De Katholiek, 1854,

di. 26, bi. 164.
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waardiging van lezers of schrijvers de beide redacteurs
van de almanak « Aurora » weerhield om twee jaar zuir
ver Roomse schetsen van hem op te nemen. Toen de
antipaapse « Fakkel » met Grieks en Turks vuur op de
onschuld ge Geertruide was losgebrand, kreeg Sam
jan het eindelik wat benauwd. Hij stamelde verlegen
de boodschap, of Thijm asjeblieft voortaan de non~
netjes en begij ntj es thuis wou laten. Daar richtte de
meer door verraad dan door haat getroffen strijder
zich overeind :
4 Gij zoudt het recht hebben van den morgen tot den avond de
a Spaansche bloedhonden » te bezingen, gij -zoudt eene eerbiedwaardige minoriteit der Hollanders, zoo veel als 't u lust, mogen grieven
-- en als ik, uit den tijd waarin, Goddank, geen kinderen van
het zelfde vaderland elkaar met het woord Protestant en Katholiek
ten ondergang doemden, eene eigenaardige figuur schilderen wil
-- dan legt gij mij het stilzwijgen op, gij voorstanders van de
vrijheid des onderzoeks ».

Fier op zijn zelfstandigheid naar buiten en naar binnen, verklaarde hij tenslotte, na zijn recht op bewerr
king van gewijde stoffen uitdrukkelik gehandhaafd te
hebben : « Mijn Hemel, ik ben niet maniaque á l'en-dr'oit des béguines ! Ik behandel wat mij aesthetiesch,
niet wat mij kloosterlijk voorkomt ». (1)
Bij dergelike stormen leert een mens de karakters
onderscheiden. Niemand stond Geertruide van Oosten
verder dan Geertruide Toussaint, maar deze sterke
persoonlikheid kon de kracht van Thijm waarderen.
Ze had hem indertijd moedig als meewerker aan haar
Almanak voor het Schoone en Goede geworven, toen
hij in de pers veel te lijden had :
« Uw talent en uwe specialiteit — de handhaving der kunst, der
Katholyke kunst, gepaard met vurig geloof dat dieper gaat dan de
symbolen, en met de echte liberaliteit die van gezond geloof getuigt -- - doen mij juist zeer bijzonder prijs op stellen Uw naam
vertegenwoordigd te zien in mijn jaarboekje ». (2)

Hoe hield ze zich nu in de nieuwe crisis, nu de
Haagse « Tijd » deze brutale verdediger van het kloosr
terleven opvallend buitensloot ? (3) Ze stuurde hem
een gedrukte oproep aan de meewerkers, maar wou
't deze keer allerminst bij zo'n formulier laten. En zij
die Buskeu Huet de hand boven 't hoofd zou houden,
toen het hele land en vooral de hofstad, waar ze ge-vierd leefde, verbitterd tegen hem opstond, zij bewees
(1) Brief aan S. J. van den Bergh, 11 juni 1852.
(2) Brief aan Thijm, 2 Sept. 1848 (B. Th.).
(3) Kruseman: Bouwstoffen, 1 236.7.

dat protestantse vrijheid voor haar geen fraze was en
schreef er met haar dronken dragonderletters, die de
mannelike kant van haar teergevoelig wezen weergaven, kordaat achter :
« Het zou mij bijzonder aangenaam zijn zoo de Heer Alberdingk
Thijm aan deze uitnoodiging gehoor gaf. Dagbladen en personen
wier godsdienstzin bestaat in vinnigheid jegens andersdenkenden,
hebben mij willen intimideeren om van Uwe medewerking af te zien.
Ik heb geantwoord en wil bewijzen dat ik prijs stel op die medewerking... Ik twijfel niet of U zult het met mij eens zijn, dat dit
zonderlinge stelsel van uitsluiting moet worden tegen gegaan. » (1)

Het antwoord van Thijm was de inzending van zijn
groot gedicht « Het Voorgeborchte », dat velen als de
som van alle paapse stoutigheden moest doodergeren.
Het werd in de tijdschriften aangevallen « met eene
opgewondenheid, die aan partijgisting deed denken »,
(2) Deze uitbarsting was enkel het voorgeborchte van
de hel, waaraan de koele naam Aprilbeweging wordt
gegeven. De langvingerige «Aurora» vleide haar vrienden met een vloekgedicht aan Thijm's adres door dezelfde Beeloo, waarvan de redactie vroeger de geheime
aanslagen tegen hem had gesignaleerd !

Zonder Mevrouw Bosboom te huldigen voor een
dappere daad, die de Gids waardig zou geweest zijn,
liet Schimmel in dit tijdschrift zijn Potgieter nageprate
bewondering van Thijm afwisselen door verwijten,
waarvan de dichter het ongegronde heel afdoende be~
togen zou:
« Hij had het recht om de middenreeuwen te willen opheffen uit
het slijk der vernedering, waarin de onkunde-alleen haar had nedergeworpen; hij had het recht om het Katholiek element in onze literatuur te doen doordringen, en voor zich en de zijnen eene plaats
te vragen, die beiden toekwam, als meerderjarig geworden, als
ontheven van de banden der voogdij. Maar waartoe hij het recht
niet had en wat hij echter waagde, het was om zich niet te vergenoegen met de vrijheid, die hem door rede en wet was verze-kerd, maar inbreuk te maken op die van zijn naasten; het was,
om wel verre van alleen zijn verleden te huldigen, waarin hij zijne
eigene begrippen gehuldigd zag, tevens het verleden te ontheiligen, dat zijnen andersdenkenden broeders behoort... ». (3)

,

Thijm's taktiek was de blaffende honden terug te
drijven, door recht op ze toe te lopen met sterke blik.
Stuk voor stuk zou hij zijn tegenstanders wel aan zijn
program wennen, sinds een novelle zelfs de jezuiet
durfde behandelen, de jezuiet, hoor, de jezuiet, al krer
gen omstaanders het schuim op de mond, zo gauw die
(1) Brief aan Thijm, 6 juni 1852 (B. Th.) .
(2) Het Voorgeborchte en andere gedichten, 1853, bl. V.
(3) De Gids, 1853, 1 126.
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naam hun onder ogen kwam. Hij was zich van zijn
levensgevaar volop bewust blijkens zQn intieme verklaring:
« Die het woord Jezuiet gebruikt, anders dan om de Jezuieten te
exekreeren, is een verloren man... Een schrijver, zoowel als een
koopman, heeft dat ontastbaar ding, hetwelk men krediet noemt,
broodnoodig. En zie, mijn krediet is gekompromitteerd... a. (1)

Deze klacht of liever deze aanklacht is van 't beslissende jaar 1853, toen de razernij van het antipapisme
hem over zijn laatste voorzorgen heen dreef.. Voortaan
was hij onherroepelik getekend met het kruis ; zijn
verhouding tot de romantiek werd harteliker, omdat
hij er zoveel voor te lijden had. Want al de bezwaren
kwamen in 't vervolg op hem persoonlik neer, onze
« letzte Ritter der Romantik », die 't voor zijn ogen
zag afspelen, dat de vijanden nu «de nieuwe inzichten»
zochten te bestrijden, door de bondgenoten tegen hem
als katholiek op te jagen. (2) De romantiek was in
Rooms vaarwater gekomen, de romantiek werd meer
dan ooit verdachtgemaakt. Thijm kwam ongemerkt alleen te staan en hield de jaloerse machten op een eer
biedige afstand. Enkelen konden onbevangen zijn zenr
ding doorzien
« Gij Katholyken werkt in onzen tijd dapper voort aan taal en
kunst en geschiedenis. Onder de vruchten onzer eeuw zal eenmaal
moeten gesteld worden de openbaring van een R. K. humaniteit
zoo als vorige eeuwen ze op Germaanschen bodem niet hebben
opgeleverd. Onder de arbeiders daarvoor moet Gij geteld wor
den». (3)

Zo werd hem een vaste plaats in 't vaderland dus
toegekend. Hij had die plaats veroverd, en meer dan
zijn recht verlangde hij niet. Genade van de vrijzinni~
gen wees hij spottend af als een vernedering : « Ja,
heden krijgt men de tranen in de oogen over eigen
grootmoedigheid, daar men Schaepman, een Priester,
geen Ultramontaan, zelfs luide toejuicht ». (4) Het stelde hem alleen teleur, dat hij tussen beide kampen niet
genoeg bemiddelen kon en met stukken in 't ene or~
gaan de mensen van de andere richting nooit bereikte.
Toen hij zijn historiese verhalen, grotendeels in zijn
Volks~almanak verschenen, ging bundelen, kreeg hij.
in plaats van bepaalde kritiek op de inhoud, telkens

,

(1)
(2)
(3)
(4)

Cath. Alb. Thijm, b1. 86.
Een Hollandsch woord aan mijn landeenooten, b1. 3.
Beynen aan Thiim. 7 Febr. 1856 (Bibl. 'I'hijm.) .
Dietsche Warande, 1874, X 385.

498 algemeenheden te horen over zijn « ultramontaanse »
overtuiging, ofschoon hij die ruim dertig jaar geregeld
had uitgehangen. Hij besloot daaruit, dat zijn oude
werk volslagen nieuw was voor de meesten. (1) En
jan ten Brink, een van zijn vele maaksels, op wie Van.
Deyssel zou wreken dat hij in Leiden de katheder bezette die Thijm waarachtig toekwam, kondigde een le~
venschets met deze schuldbekentenis aan :
< Tot nog toe heeft de critiek — met uitzondering 'van Potgieter en Huet — uw arbeid zonder veel kennis en met groote
partijdigheid behandeld. Mijn schets is alleen maar een herstel
van grieven». (2)

Intussen was Thijm zijn liberale beschermers over
't hoofd gegroeid, zodat een ingewijde al vroeger moest
verklaren :
« Waar is het dat de Gids eenige jaren geleden begonnen was
teekenen van voos~ en veegheid te vertoonen: en dat een geestig Claegh- ende Vraegh-liedt rakende de gezondheid van het
tijdschrift, in de Dietsche Warande van 1860, door de redaktie
beantwoord is moeten worden met een raadzaam, doch in het ge-heel niet geestig zwijgen. Ook is het waar dat de heer Potgieter
en ik, in 1863 en 1864, de sporen der ontvangen tuchtiging zoo
veel mogelijk hebben trachten uit te wisselen ». (3)
,

Ook aan Bilderdijk is Thijm langzamerhand ontgroeid. Door deze meester was hij in de middeleeuwen
doordrongen, maar hij kon zich in geen enkele periode opsluiten. Hij merkte geleidelik het ritme in de
kunstgeschiedenis, waardoor het mogelik werd « dat de
majestueuze schoonheid van het eerste bloeitijdperk
van den griekschen stijl schier geheel oveneen-komt
met dat zelfde moment in den gothischen ». Hij had
zijn krachten in de eerste aanloop van zijn jeugd niet
verloren en liet zich evenmin blindelings in dezelfde
richting voortdrijven. « Wij verheugen ons dat de reaktie van het romantisme vorbij is, maar wij nemen
heden ten dage eene reaktie tegen het romantisme en
gothicisnle waar ». (4) De Openingsrede, die hij
1876 als hoogleraar aan de Rijksacademie hield, beze~
gelde zijn verruiming van gezichtskring met uitgespror
ken lof voor de renaissance, waaraan hij vroeger, tot
(1) Volks-Almanak, 1882, bl. V VI.
(2) Brief aan Thijm, 3 Mei 1885 (Bibl. Thijm).
(3) Buskn Huet: Aan Mevrouw Bosboom-Toussaint, 1865. bl.
37-38. Hetzelfde getuigt de Gidsredacteur Quack in zijn lijkrede
op Thijm..
(4) Dietsche Warande, 1864, VII, 151, 228.
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verontwaardiging van priesters als Broere, het begrip
heidendom onafscheidelik verbonden had. Met de ja.ren werd hij gematigder, tot hij aan de erkenning toe
kwam : « Middeleeuwen of Renaissance is toch in vele
gevallen slechts eene vraag van ornamentatie ». (1)
Deze wending uitsluitend aan de berusting van de
ouderdom toeschrijven is stellig een vergissing, want
zijn ontwikkeling was jaren lang voorbereid en zovkl
in de rede als in zijn aard geworteld. Wanneer het
waar is dat de barok een weergeboorte betekent van
de gotiek, dan valt zijn overgang van de middeleeuwen
naar wat toen altijd nog renaissance heette best te be-grijpen. En nadat hij de gotiek als inheemse kunst had
bepleit, was 't voor zijn nationaal hart een natuurlike
-drang om de oudhollandse gevels aan de Amsterdamse
grachten te verdedigen, wat hij trouwens eerder dan
wie ook had gedaan. Toen de zegevierende ridder zijn
harnas voor het fluwelen statiekleed ging wisselen,
moest hij onwillekeurig met zijn hoffelik wezen de
hoofse tijd van Louis XIV bewonderen, waarvoor zijn
groeiende liefde voor de universele Vondel, die zachtjes aan de fanatieke Bilderdijk in zijn hart verdrong,
hem allereerst hielp stemmen. Naarmate de middeleeu~
wen algemener gewaardeerd begonnen te worden, voel-

de hij zich bovendien minder gedrongen tot onthulling
van die geheimzinnige periode en gunde hij zich rustig
de weelde om zijn omgeving tegemoet te komen. Deze
toenadering onderstelde geen minder kracht en moed
dan zijn andere verkenningen. Zijn eerste stap in de
zeventiende eeuw, algemeen door de ]Protestanten als
privaat terrein bezet, gaf hem zeker het gevoel van
Daniël in de leeuwekuil. Ook hier waren ontdekkingen
te doen, ook hier schatten op te graven, eigendommen
op te eisen. Strijden en veroveren bleef hij, met rusti
ger en degeliker middelen, met gelijke geest, met trouwe wil om zijn volk te bevrijden door een aandeel in
de verblindende glorie van de gouden eeuw. Dat hoge
doel bezielde hem om een «omvangrijke kennis» van het
zeventiendeeuws Nederlands te winnen, « waarin geen
zijner tijdgenooten hem overtrof ». (2) Zijn baanbre-kend bestijgen van de toppen in de vaderlandse roem
liet hem tegelijk zijn hoogtepunt als kunstenaar berei,

1) Dietsche Warande, 1889, Nieuwe Reeks, II 249~50.
2) jan te Winkel in de Amsterdammer. 14 Augustus 1920.

500 ken en zijn eindoverwinning behalen als gelovige. Want
na Potgieter in zijn jeugd eenzijdigheid verweten te
hebben, bewees hij overtuigend zijn eigen veelzijdigheid. Bilderdijk had hem alles geleerd wat hij geven
kon, en met de studie, met de energie, van deze mees~
ter afgezien, ging hij zich wijden aan. Vondel. De gaven van de Protestant zouden dienen tot verheerliking
van het Katholicisme, wanneer hij Vondel als Katholiek .
en zijn geloofsgenoten als waardige burgers van Holland openbaarde. Zo beschouwd, wint de opdracht van
zijn Vondelportretten aan Potgieter dubbel in beteke
nis. Thijm leverde hierdoor zijn vriend het beste bewijs
van vriendschap, omdat de gouden eeuw voor de Gids
de maatstaf voor ieders vermogen vormde. Dat de
middeleeuwse Thijm ook opging in de zeventiende
eeuw, gaf Potgieter de rijkste voldoening, maar gaf
Thijm zelf de bekroning op zijn werk. Het kunstmatige
van zijn houding tegenover de vaderlandse geschiede~
nis vond immers een oplossing, nu hij aan Vondels
voet in 't hart van Holland kwam te staan. Dat hij
samen met Cuypers het standbeeld voor de grootste
dichter mocht oprichten, had in zijn levensplan daarom
de waarde van een volkomen katharsis. « Ik herinner
mij, voor mijn godsdienstig leven, geen heerlijker dagen », schreef hij « overgelukkig » aan zijn vrouw. (1)
Zijn Portretten, die het wezen van twee dichters tege
lijk uitbeeldden, hebben dat gedenkteken ver overtroffen. Bekende zelfs de koele Huet, die weinig van Vondel hield, niet openlik, hoe hem onder het lezen meere
dan eens de tranen in de ogen schoten? (2) En Potgieter, door wie en om wie dat meesterwerk eigenlik
begonnen was, van wie dus elke lof de hoogste prijs
voor Thijm moest inhouden, heeft de leerling, die zijn
vriend werd, even hartelik gehuldigd: « Ik tart u in
onze hoofdstad het Begijnehof langs te gaan zonder
zijner te gedenken; zonder, onroomsch als ge zijn_
moogt, lust te gevoelen, met den schrijver de plekken
op te zoeken, waar nog de indruk van Vondel's voet~
stap valt te zien». (3) Potgieter leiden naar het altaar,
waar Vondel knielde, het was meer dan Thijm hopenkon.
(1) Cath. Alb. Thijm, bl. 187.
(2) Litt. Krit. en Fant. XXV 181.
(3) Studiën en Schetsen van Bakhuizen van den Brink, 1875
II, bi. III.
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Hoe Thijm niet vastgegroeid was aan een oude vorm, ..
bleek uit zijn vermogen om het eerst van alle Hollanders Gezelle te vieren en met deze kenmerken zuiver
te tekenen : «even wars van onnatuur als ongeloof, en
de kunst bestudeerende in hare ware bronnen : het men~
schelijk hart, Gods groote natuur en die andere openbaring Gods de geschiedenis ». (1)
Is Gezelle's verdienste geweest, los te komen van de
romantiek, dan hield Thijm de verdienste hem daarin
te kunnen begeleiden en dus de beweging, die hij had
ingeluid, persoonlik uitgeluid te hebben. Zijn invloed
op Perk, de voorganger van een nieuw geslacht in.
Holland, bewijst nog meer zelfstandigheid, voorzover
deze jonge dichter niet alleen onbekend maar ook weinig verwant aan zijn katholiek wezen was.
In 't jaar 1876 werd Thijm door Ds. Perk geraadpleegd over de verzen van zijn zestienjarige zoon, die
als H. B. S. leerling onmiddélik welkom was op Thijm's

Donderdagavonden, waar hij een trouw bezoeker is geworden. (2) Door het eigen karakter kon het Roomse
huis voor zoveel vrijgevochten bezoekers een vruchtbar
re sfeer wezen, waarvan heel verschillende geesten
hebben getuigd. Boissevain verklaarde in zijn Handelsblad:
« (Het was) een merkwaardige kring van kunstenaars, die het

hoogere leven leidden, en wier streven den eerbied won van hen,
die als ik een andere levensopvatting zijn toegedaan. Maar die kring heeft ook onder die andersgezinden, wier overtuiging telkens
tegenover de hunne stond, veel goed gedaan. Want de kring van
Alberdingk Thijm en Cuypers heeft getuigd in een tijd van droog
en dor intellectualisme, toen gebrek aan gevoel en verbeelding en
kunstmin en liefde voor kleur en klank het Holland van vele achtenswaardige menschen grauw en dof en somber maakte. Die kring
bracht een geur van den edelsten tijd der Middeleeuwen onder
zonen van Puriteinschen huize. Hun overtuiging werd er niet door
geschokt, maar liefde voor kunst, verdraagzaamheid door eerbied
voor het schoone en verhevene dat de Katholieke Kerk adelt, werden gewekt door omgang met edele menschen van Roomschen
huize ». (3)

Albert Verwey bewonderde Thijm uit de verte:
< Hij kon middé'in deez'nuchtren nieuwen tijd
Veilig die vreemde Roomsche ridder zijn. (4)
(1) Dietsche Warande, 1860, V 608, Vgl. de briefwisseling van
Gezelle en Thijm, meegedeeld in De Béiaard, 1917, II 496-508,
1921, II 397-401.
(2) Betsy Perk: Jacques Perk, 1902, bl. 49.
(3) Aangehaald « In Memoriam Antoinette Cuypers-Alberdingk
Thijm », 1915, bl. 154.
(4) Verzamelde Gedichten, 1889, b1. 224.
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En Perk huldigde Thijm , zoals een aankomend
schrijver zijn verering betuigt, door navolging. Hij
paste in een lezing de verteltrant van de Vondelportret^_ten toe en toonde zijn mentor innerlik nader gekomen
te zijn, toen hij op zijn beurt Vondel op deze toon
aansprak :
a Wat zegt dat samentrekken uwer zware wenkbrauwbogen?
Brengt ge u te binnen dien smaad, dien hoon, dien gij verdroegt,
dien gij dulddet, gij, verbannene uit den Geuzenkring uwer vrien
den, om wille des geloofs? Of wel, gevoelt gij de grieven nog,
die men u aandeed, u, die zich niet waarachtig godsdienstig kon
rekenen binnen de koude, naakte en gewitte muren der Remonstrantsche kerken ; u, die voedsel zocht en hulp voor uwe phantasie, tot betere begripsnadering der Godheid, te midden dier versier-de, gloeiende wanden, te midden van dien plechtigen vormdienst,
te midden dier zielverheffende koorzangen der Roomsche Godshuizen ? »

Maar begin '78 bekende hij Thijm, vervreemd van
hem te raken, in een grote, mannelike brief, ingeleid
door een strijdbaar sonnet, waarvan de laatste regels
.luidden :

,

't. . . Met weemoed dank ik u, door diepen dank gestuwd
Voor wat uw hoog genie, uw min mij heeft bereid,
Doch 't hart krimpt heen van u, dat van uw richting gruwt! »

-

Ontwapenend hartelik antwoordde Thijm « mijn lieve jonge vriend » en sloot met een onweerstaanbaar
z tot wederziens i », waarop Perk weer schreef « geroerd » te zijn en « met verruimde borst » zijn wekelikse bezoeken graag te zullen hervatten : « in de schar
duw uwer vriendschap zal ik mij dan recht gelukkig

voelen ». (1) Een sonnet van de oude dichter inspin
reerde dan de jonge tot een eigen sonnet, waarvan hij
de tekst ter keuring stuurde. (2) Ofschoon hun correspondentie maar gedeeltelik is overgebleven, (3) we
verplaatsen ons licht in de worsteling, die de vroeg
rijpende, van huis uit vrijzinnige Perk met de kant
en klare persoonlikheid van Thijm te voeren had. De
domineeszoon moest zich heftig tegen de beginselen
van een Katholiek, vooral van zo'n principieel Katholiek
als Thijm , verzetten, en waarschijnlik heeft deze ben
wuste reactie tot zijn ontwikkeling bijgedragen . Hij
zag hier een afgeronde vorming voor zich , waaraan hij
zijn verschillende aanleg kon meten; en zou Thijm' s
(1) Betsy Perk, bl. 73-82.
(2) Van Onzen Tijd, 1916, XVI 291-2.
(3) Een schrijven van Perk aan Thijm, dat iemand toevallig ach
terh?aide en aan de Bibl, Thijmiana afstond, bevestigt dat de
kleine reeks brieven of briefkaarten daar zeker niet volledig is.

503 invloed enkel negatief geweest zijn, die invloed was
daarom niet minder werkelik.
Perk mocht de schoonheid van het zinnebeeld in zich
opnemen, de waarheid van het denkbeeld aanvaarden
wilde hij niet. Misschien heeft de katholieke kring van.
Thijm hem wel gestemd om de vrome Mathilde zo
gauw te verstaan in wat hem bevredigde en tegelijk in
wat hem onvoldaan zoet laten. Hij was verliefd op termen en vormen van de liturgie, om zijn pantheïsme te
versieren, dat zich in de klassieke regel openbaarde :
« De godheid troont diep in mijn trotsch gemoed ».
Hier klinkt de echt moderne toon, waaruit de tachtigers
hun rijkste motieven zouden halen, die één voor één. Da
Costa's, voorspelling vervulden : « Geen eerdienst meer
dan de eerdienst van 't genie ». Met deze kunstvers
goding . is de romantiek tot een tegengesteld uiterste
omgeslagen, waarmee de eeuwenlange schoonheidsver~
werping zich gewroken en de vrijzinnigheid zich even
noodlottig gestraft heeft, want de kunst om de kunst
beoefenen loopt op zich zelf verteren uit. De schoonheid`
was geen middel meer om het geloof te dienen, de
schoonheid werd tot vrijmachtige godsdienst verheven.
Had Potgieter nog gedacht : « In schoonheid zal het
heilige overwinnen », Perk voelde : « De Schoonheid
daagt met stralen om de slapen, en al wat knielen kan
valt haar te voet ». Het schone werd vereenzelvigd met
het heilige, het heilige werd aan het schone onderworg
pen, de verhouding volslagen omgekeerd. Geroepen om
drager van Gods Woord te zijn, maakte het menselik
woord zich tot een afgod. Potgieter zocht het volk, het
vaderland, de samenleving ; Perk trekt zich binnen zijn
ongenaakbare ziel terug, hij « weet dat hij voor zich
slechts waarheid vindt », al offert hij het vruchtbaar
kontakt met de maatschappij aan deze koningshouding
op. Met de eerbied van een gevoelig kunstenaar woont
hij Mis en Vesper in de Ardennen bij, hij ziet de schil~
derachtige kruisen op de graven, bezoekt een boetepre-kend kluizenaar, maar hij blijft alles achtereen genie~
ten bij wijze van bron van sensatie, emotie, passie, die
zich tenslotte als een bad behagelik om hem zelf heen
wikkelen. Hoe zal de eenling, die elke gemeenschap te
boven meent te zijn, opgaan in de gemeenschap der
heiligen? Hij vertegenwoordigt een ander geslacht dan
het romantiese, wanneer hij de wending naar middel~
eeuwse bezieling wil ombuigen met het verwijt aan
Thijm, « het volk kind te doen blijven en het terug te
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voeren naar dat tijdperk, dat de kindsheid der moderne
menschheid kan genoemd worden ». (1) We zien hier
-de kentering zich voltrekken, nu de romantiek, voor
Hofdijk pikant om het nieuw aroom, eindelijk zoetsap.pig begint te smaken.
En toch is Perk niet vreemd gebleven aan de nawerking van een beweging, die geest van ieders geest
geworden was. Zijn Mathildesonnetten lieten Kloos met
wellust denken aan de « bedwelmend zoete mystiek »
van de middeleeuwen ; , en een bloed~ en zielverwant
van de dichter geloofde, op Allerzielen in de Brugse
Onze Lieve Vrouwekerk geknield, zijn eigen stem in
het Miserere te herkennen. (2) Maar deze indrukken
zelf illustreren ook de onherroepelike omkeer van de gedachtewereld, want de middeleeuwse vroomheid was
tot louter ogenblikkelike of zintuigelike aandoening
vervluchtigd. Het gehalte van de romantiek, waarom
het Thijm te doen was geweest, bleef achteloos liggen,
wanneer de kleur en de geur er even afgestreken was.
De levenslijnen van Thijm en Perk lopen dus zo ver
mogelik uiteen, maar ze hebben elkaar trillend geraakt
en 't is daarom een harde onrechtvaardigheid, dat de
literatuurgeschiedenis, uitsluitend op de uitgaaf als do-kument afgaande, het aandeel van de een in de groei
van de ander vergeet. ( 3 ) ' Eerstens staat er bepaald
vermeld, hoe Thijm de vroegste ontwikkeling van Perk
volgde of misschien wel leidde, dat hij, tot verrassing
van de jonge dichter, zijn sonnetten in 't jaar ' 80 aan
de Academie voordroeg en het volgend jaar openlik
voor hem partij getrokken heeft. (4) En verder is 't
bitter wreed, dat Thijm 's miskenning in betrekking
tot Perk juist een gevolg is van zijn biezondere belang~
stelling voor hem. Twee verschillende malen heeft Kloos
immers bekend gemaakt, hoe Ds. Perk de hulp van
Thijm wou inroepen voor een uitgaaf van Jacques' ge~

(1) Betsy Perk, bl. 81.
(2) Betsy Perk, bl. 198-9.
(3) e Behalve Doorenbos, heeft Vosmaer alleen onder de ouderen
de schitterende gaven van Jacques Perk erkend en, voor zooveel
hem mogelijk was, recht gedaan.» (Kalff: Gesch. der Ned. Lett.
VII 654) . c Vosmaer was de eenige, die hem wel waardeerde.
(Prinsen : Handboek 2e dr., 677) .
(4) Betsy Perk, bi. 154, 181.

_ ó5 -dichten en hoe Vosmaer, alleen voor dat Roomse gevaar bang gemaakt, eindelik toestemde om zijn naam
aan de onderneming te lenen. Kloos zelf noemt het beroep op Vosmaer's antipapisme een krijgslist, die ook
werkelik nodig was voor zijn plan. Want Vosmaer erkende, enkel « zuchtende » 't voorstel aangenomen te
hebben, en gaf zich volledig bloot:
« Nu is de boel tenminste uit minder gewenschte handen gered, dat is de hoofdzaak ». (1)
Omdat dus Thijm de aangewezen inleider van de
verzen bleek, daarom werd hij opzettelik uitgesloten en
daarom heet hij nu onverschillig voor Perk ! Deze pijn~
like ironie van de geschiedenis schijnt wel het tragies
Evangeliewoord te moeten vervullen : « Wie niet heeft,
hem zal ook weggenomen worden wat hij heeft ». Maar
het laatste woord in de historie houdt Goddank het
recht, want recht is overvloedig gedaan in een afzonderlik boek, dat Kloos aan zijn vertrouweling Perk wijdde en dat misschien nog meer Thijm verheft dan Perk,
die voor dit geslacht geen verheerliking meer nodig
had. Een enkele uitspraak mag de betekenis van Thijm
voor de toekomst samenvatten:
« 0, was Thijm maar niet Roomsch geweest, of liever, had hij
niet zoo gevochten voor zijn geloof! het jongere geslacht had
dan niet zoo behoeven te strijden, want indien dan Thijm 's
dichtwerk, zooals in dat geval zeer stellig zou., gebeurd zijn,
reeds toen erkend ware geworden op zijn juiste waarde, had het
publiek, in zijn gedachten, Perk 's jonge kunst kunnen vastrknoopen aan de oude, en de huldiging van het nieuwe door publiek
en kritici zou veel spoediger tot stand gekomen zijn. » (2)

(1) Willem Kloos: Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1896,.
II 194. E. d'Oliveira: De mannen van '80 aan het woord, 2e dr.,

42~43.
(2) Willem Kloos : Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie
der Ned. literatuur, 1909, bl. 94-5.
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Karel van de Woestijne.
Invloeden (*).
LITTERAIRE STUDIE
door JORIS EECKHOUT.
Weinig historisch-litteraire problemen hoeven kiescher behandeld, want zijn ingewikkelder, dan het onr
derzoek naar de invloeden, welke een markante persoonlijkheid onderging. Geen ook verraadt zoo duidelijk
bij sommige kritici, het gemis aan klaar--uit-de-oogenr
zien. Op dit stuk wordt veelal, boud-weg, meer beweerd
dan precies kan verantwoord, en blijkt belezenheid-inschijn al te sierlijk een mom, die de ergerlijkste opper~
vlakkigheid poogt weg te moffelen.
Het is schier ondoenlijk behoudens het feit van
al-te-klaar-blijkend plagiaat i een scherpe scheidingsr
lijn te trekken tusschen de komponeerende elementen
van een kunstwerk, met het oog op hetgeen den auteur
natuur-eigen is, en datgene, hem van buiten aangebracht.
Wie zal in laatste instantie beslissen, wat vrucht is van
persoonlijke ondervinding en wat de schrijver aan lek~
tuur te danken heeft?.
Alleen kortzichtigen besluiten dadelijk tot overeenkomst, die ze al te gereedelijk aandikken tot bewuste
navolging. Waarom in meer dan een geval van overeenkomst, bewuste of onbewuste typische staaltjes
liggen in om 't even welke letterkunde voor de hand niet liever doen uitschijnen, hoe het werk van den na~
volger, het nagevolgde feitelijk in schoonheid overtreft!
en dus veeleer lof verdient dan blaam? Van hoer
velen kan inderdaad niet getuigd : « nihil tetigit quod
non ornavit »?
Wat doen we overigens anders in de litteratuur sinds
de Oudheid, dan voortteren op enkele overbekende gegevens. Beweerde niet reeds de Grieksche dichter Bac-(* ) Slot-hoofdstuk uit een uitgebreid essay over Karel van de Woestyne, dat eerlang in boek verschijnt.

Sol chylides (± 510.452) : «Dichter is dichters erfgenaam,.
nu én eertijds. Immers niet licht vindt er een de poorten
van liederen, nimmer gezegd.»
En is het de taak niet van iedere generatie, deze
thema's weer op haar manier te ontwikkelen? Onder de
oude melodie nieuwe woorden te schrijven?
De vraag mag zelfs gesteld, in hoeverre een auteur
van dezen tijd draagt hij in zich niet eeuwen kul~
tuur? nog kan heelemaal oorspronkelijk zijn! En zou
volkomen oorspronkelijkheid niet veel weg hebben van
volslagen barbaarschheid? Men sla er maar de dadaïsten op na !
Ook hier is de minst-belezen keurder alweer de streng~
ste. Fanatisme is, in elk domein, een blijk van onwetendheid! Een flink-beslagen zou gedenken, dat Pascal
schreef : « qu'on ne dise pas que je n'ai rien dit de nourveau; la disposition des matières est nouvelle » en Keats
het haast niet aandorst, zijn « Hyperion » uit te geven,
omdat hij er te veel Miltoniaansche reminiscensies in .
vond.
En nochtans, Pascal en Keats...
,

Welke invloeden op van de Woestijne werkzaam_
waren ?
Allereerst en hoofdzakelijk de invloed der Ouden : der
Grieken, en der Latijnen. Het is haast gemeenplaatselijk, daarop te wijzen. Daarbuiten kan immers geen kultuur-mensch, a fortiori geen artist. « Ausser den ewi.
gen Naturgesetzen wirkt in unserem geistigen Leben
nichts, das nicht griechischen Ursprungs ist. » (1)
Met deze uitspraak gaat men al dadelijk volkomen akr
koord, in zooverre hier de godsdienstige faktor wordt
uitgeschakeld. Deze toch, is hoegenaamd niet van Griekschen oorsprong; Christus' leer heeft niets gemeen met„
want staat duizend mijlen boven het diepzinnigste axioma uit de heele Grieksche wijsbegeerte.
Niet allen slaagden er in, zich de kultuur der Ouden.
zoo bloed-eigen te maken als van de Woestijne.
Hij wist wel, wat hij zei, Montaigne, toen hij van de
studie der Ouden beweerde : « il faut ° avoir les reins
bien fermes poer entreprendre de marcher front a front
avec ces gens-là ! »
-

(1) Richard M. Meyer. Die Weltliteratur im zwanzigsten jahrhundert. Stuttgart-Berlin, '13, blz. 23.

508 (Misschien hebben wel meer anderen het hem voor.gezeid; grooter piraat immers, ware in om 't even welke litteratuur bezwaarlijk aan te wijzen, wat dan eigenlijk niets afdoet aan zijn voorname grootheid. Komt het
idee niet uit zijn koker, de lapidaire vorm is wel van
hem, en van hem alleen! En daarop komt het eigenlijk
aan: de vorm kristalliseert de gedachte.)
't Ware al te gemakkelijk, zij het dan ook even ver~
nuftig, een spel, op grond van enkele stijl-eigenaardig~
heden of onderwerp-overeenkomsten, hier, met nadruk,
naar een of ander, bij-voorkeur-nagevolg model uit de
Oudheid te willen verwijzen.
Men kon met evenveel kans op... misslagen, aldus re~
deneeren : Catullus, Tibullus en Propertius door Sca~
liger « Triumviri amoris » genoemd hebben de liefde
bezongen, dus staat van de Woestijne onder hun invloed ! En waarom dan ook de namen van de Grieksche Kalinos, Terpandros, Archilochus, Mimnermus,
Corinna, Sappho en hoeveel andere nog, in 't geding
niet betrokken? ( Men staat bij 't lezen van 't weinige,
dat ons van die Grieksche dichters bewaard bleef, verbaasd, hoe dicht ze bij ons staan!)
De invloed der Ouden op ons geestelijk leven, grijpt
alleszins dieper in. Hij slaat niet alleen op enkele stilis~
tieke details ( 1 ) , maar is heel-en-al vergroeid met ons
psychisch wezen en vooral merkbaar aan onzen onafweerbaren drang naar synthetischen gedachtenbouw.
Wij streven naar eenheid, en brengen haast instinktmatig orde in de sterkst-op-elkaar af stekende of wijdstverspreid-liggende materialen.
Symmetrie en harmonie zijn begrippen, volkomen onr
bekend, wien buiten de kultuur der Ouden leeft.
En hoeveel ontvankelijker nog zal tegenover dien invloed staan : het verfijnde gemoed van den kunstenaar?
Is er wel iets bij machte zijn bewondering en meteen is de eerste prikkel tot den scheppings-drift ontr
waakt hooger op te zweepen, dan bijv. het euryth(1) Een verhandeling over de psychologie van Karel van de Woesr
tyne's taal, zou ongetwijfeld wijzen op de Grieksch-lenige hand,
welke het eerder-stugge Vlaamsche materiaal tot zulke heerlijke
woord kombinaties wist uit te beelden. Het blijft me a puzzle
hoe H. Padberg in zijn, overigens zeer degelijk, handboek «De
mooie Taal » het klaar weet te spelen, Karel van de Woestyne
niet eens te vernoemen!

509 ' misch lijnenspel in de Grieksche bouw~ en beeldhouw~
. kunst, zoo vol intens en tevens rustig leven?
Wij gewagen dan nog niet eens van den edelen wijs~
heidsschat, dien we den Griekschen wijsgeeren danken,
noch van der Hellenen zoet-bedwelmende elegieën of
extatisch-jubelende oden, noch van hun, van diepste
levenswee schrijnende tragiek en epiek, noch van hun
gulden welsprekendheid 1
En hebben we uit de Romeinsche geesteswereld dan al
één Groote herdacht? Alsof ook daar Seneka. Cicero,
Tacitus, Virgilius, Horatius, Ovidius, Lukretius en hoeveel anderen nog, onze leenheeren zij-zelf eerst der
Grieken cijnsplichtigen niet waren !
Wijdden de Grieken ons in tot heldere beschouwing,
de Latijnen leerden ons stalen volzinnen te schrijven.
« Pas de classique, beweert de moderne schilder Mau..
rice Denis, qui ne soit économe de ses moyens, qui ne
subordonne toures les gráces du détail à la beauté de
l'ensemble, qui n'atteigne la grandeur par la concir
sion. » (1)
Dit van-kant-schuiven van alle overbodige, want niet
tot het verstevigen van den Gesammt-indruk meêwerr
kende details hoe heerlijk ook op zichzelf was nu
heelemaal niet de karakteristiek van de « Antiquitas re~
diviva » : de Renaissance. (2)
Met eigen weelde wist deze meermaals geen weg. De
Renaissance-stijl zou dan ook al ras bij niet weinigen
ontaarden in 't grillig--zich-verslingerend gerank van marinisme, gongorisme, euphuisme of hoe die afwijkingen
ook heeten mogen ! In den vormenrlabyrinth was het
idee al dadelijk zoek geraakt.
De speciale levensbeschouwing der Renaissance-mannen kon ook met de tucht van de klassieke stijlleer
geen volkomen vrede hebben.
Hun individualisme kreeg het liefst gedaan zonder
boeien. Feitelijk ruilde men de ijzeren kluisters der or~
denende rede tegen de vergulde der speelsche fantasie.
En of deze laatste niet soms zwaarder wogen? In een~
en-hetzelfde individu was strijd ontstaan tusschen den
artist en den mensch, en deze laatste wenschte niet voor
den eersten den duim te leggen. Het leven werd ook hier
(1) Théories, Paris, '20, blz. 236.
(2) Moet er op gewezen, dat dit even rijk als verscheiden ver"
schijnselen-komplex hier alleen in aanmerking komt, met het
oog op zekere specifieke tekortkomingen?

510 of liever vervormde de leer naar
de leer te machtig,
eigen inzicht.
Ook in van de Woestijne zou de Renaissancist niet
zelden aan 't sputteren gaan tegen den klassikus. Vandaar soms de tweespalt in zijn leven en dus ook in zijn
kunst. De Renaissance~schrijvers spraken te zeer naar
zijn mond, dan dat ze van de Woestijne, tot in hun
zwakheden toe, niet fel bewonderen zou !
De Renaissance drong uit Italië tot ons door tot
onze litteratuur althans langs Franschen omweg.
Ook hier zou de Fransche Pleïade een vruchtbare slib
achterlaten.Van die groepeering kent Van de Woestijne
al de dichters, van Ronsard tot Agrippa d'Aubignë toe.
dat ze 't deden,
Ook, wie ze te onzent navolgden :
bekennen ze immers zelf, aldus bijv. Justus de Harduyn.
die als ondertitel van « De weerlycke Liefden tot Roo~
se-mond » vermeldt : « Eensdeels naerghevolght de
Grieksche, Latijnsche ende Franchoysche Poëten. »
jan van Hout, Carel van Mander, jan van der Noot.,
deze laatste vooral de Vlaamsche schakel tusschen
Ronsard en Vondel.
Ook tot het Vondeliaansche vers, dat hem misschien,
hier of daar, wat zwaar aan strakrideëelen inhoud heeft
gewogen, moet hem schier overal de pracht van kleur
en geur echt-Vlaamsche, Rubeniaansche vleesch~.
lijkheid ! warm aangetrokken hebben.
En hoe zou Hooft, de niet zoo weelderige maar hier
of daar wel verfijnder dichter, den Vlaming, dien men
een « onrustiger » Hooft noemde, niet bekoord hebben?
En de heele Nederlandsche minne-lyriek, zoowel de
zonnige uit de middeleeuwen als de zwoelere zeven~
tiende-eeuwsche !
Bibliotheken heeft van de Woestijne uitgelezen. Het
zal dan moeilijk zijn uit om 't even welke periode van.
onze litteratuur, alsmede uit de groote van andere, een
bekend auteur aan te halen, dien hij niet met eigen
deeg verkneed heeft ! Men smaakt het intusschen zijn
brood geenszins aan ! Wie overigens is het niet eens
met Prosper van Langendonck, als hij, juist à-propos
van Karel van de Woestijne verklaart : « Wij die zeer
hoog loopen met echt Vlaamsche kunst, weten wel dat
vreemde invloed, in een wezenlijk temperament ver.
werkt en vergroeid, zoodat daardoor aan eigen leven
versche voeding wordt verstrekt, het geestelijk wezen
-

-

-

-

511 -van ons volk uitzet en dit nader brengt tot meer algemeene beschaving en kunst. » (1)
vermoedelijk vooral dien der kleine liedeGoethe
ren las hij en Shelley, Schiller en Keats, Platen en
Rossetti, Vigny en de Musset, om nu niet eens te gewa~
gen van «les enfants perdus du romantisme» als daar
zijn bijv. Petrus Borel, Aloysius Bertrand, Amédée Pomr
mier Sully Prud'homme en Leconte de Lisle, Stephan
Georg en de Heredia, maar vooral-heet het-de Fransche
symbolisten, en onder dezen, bij voorkeur : Henri de
Régnier.
Wij zien deze bewering zoo wat hier en daar opduiken. 't Is dan maar best ze eens duchtig in huis te
-pakken; anders ontmoeten we ze morgen weer te allen
lçant ! Of praat ook hier weer de een den ander na ?
Geen intusschen die, voor-zichzelf-sprekende parallelplaatsen aanbracht. W at toch eerst en vooral diende gedaan, wilde men aantooneii, in welke mate de Fransche
symbolisten den Vlaamschen dichter beinvloedden.
Wij hebben jaren lang gelezen en zorgvuldig vergeleken, ontdekten intusschen bij enkelen, namen cir
teeren we niet! zelfs specifieke staaltjes van het duide-lijkste plagiaat nooit echter hebben wij bij de Fransche symbolisten ook maar een versregel aangetroffen,
waarvan de dubbelganger bij van de Woestijne te vin-.
den was!
Verwey meent, dat het niet bij toeval geschiedt, waar
het vers :
« Thans zijt ge beter daar ge vredig zijt en kuisch »
hem een naklank blijkt uit « L'homme et la Sirène »,
uit « Les Jeux rustiques et divins » door Henri de
Régnier.
Welk is het thema van rlit lange, Fransche gedicht?
Geen ander dan dit : vruchteloos zal men de sirene aanzetten. haar leven van verleidsterrverderfster prijs te
geven voor een kalm en kuisch wonen onder de menschen }
Luister hoe de jongeling de sirene aanspreekt
Voici l'été qui meurt et c'est l'autre saison,
Veuxrtu me suivre au seuil de ma haute maison,
Et t'asseoir, auprès de la table, sous la lampe,
Silencieuse et docte et un doigt a la tempe?
Veux-tu l'exil du songe ou ton pas va me suivre,
,

(1) Vlaanderen, Dec. '04, blz. 569.
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Pareillei ma pensée et la main au fermoir?
Veux-tu marcher en paix vers les routes du soir
Car tu pleures et tu renais de par ces larmes?
Et celles-lâ vont faire de toi une femme.
Men herleze thans de gedichten uit de reeks « Verzen
aan een Vrouw » uit « Het VaderS-huis, _ en oordeele
of Verwey gelijk had te beweren, dat « hier de toon
klinkt van een dichter die wel met name genoemd
mag worden : Henri de Régnier. »
Maar die « toon » - overigens een zeer vaag begrip
en des te elastischer van beteekenis ! - is feitelijk
ontelbare andere gedichten, uit hoevele litteraturen,
Er kan hier ten hoogste gesproken van éénze
eigen 1 Er
de thema - de sirene : eeuwig symbool der vrouw
- doch, op sterk van elkaar afwijkende manier uitgewerkt.
De atmosfeer, om beide gedichten, is totaal verschillend; en wel allereerst omdat het van de Woestijne te
doen is, om het verwoorden van een treurige ondervin
ding - een wonde in eigen zij geslagen, de indruk is
des te snerpender, - terwijl bij de Régnier daarvan
eigenlijk niets blijkt.
«L'Homme et la Sirène» is overigens een al te breed~
uitgesponnen gedicht, met overvloedige laf-zinnelijke
details, in zijn geheel en niettegenstaande zijn mythologisch beelden-vertoon, heel wat min klassiek van bouwdan van de Woestijne's gedichten-reeks.
De toon... ja, wat is dan ten slotte die toon, welke
beide gedichten zou gemeen zijn? of wordt hier allicht
bedoeld : het herhaald gebruik van zekere beelden of
zelfs van een specifiek soort beelden?
Maar welke letterkunde heeft die in alleenpacht? Zijn.
beelden niet het gemeengoed van alle litteraturen?
Sprekend over het opdracht-sonnet uit « De Boomgaard der Vogelen en der Vruchten»: «Leef voort Neem
deze toorts : ze is asch; ze en weegt... » merkt Verwey
op, dat die liefdetoorts, uit Fransche handen in deze
van den Vlaamschen dichter overging... Nu ja, dan
kan nen, met evenveel kans op gelijk, beweren dat de
dichter, ze uit Duitsche of Engelsche, Spaansche of
Hebreeuwsche handen heeft overgenomen ! Waarom
niet? Een nauwkeurig vergelijkende studie tusschen van
de Woestyne en de Régnier - elementen daarvan kon
den o. a. ontstaan uit het naast-elkaar-leggen van bijv.
van de Woestyne's « Voorzang » uit « Het Vader.
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huis », en het gedicht « Le Seuil » uit de Regnier's
« Poèmes » ('8é~'92) ; uit dit laatste deze enkele verzen :
Rien ne souriait dans la maison natale,
Grave de vieux silences accumulés,
Et jamais on n'ouvrait la porte, car les clefs
On les avait perdues,
Un soir que toutes les choses s'étaient tues
Les pas y glissaient dans les couloirs dallés
Qui s'en allaient mourir tout bas
Derrière les portes des autres salles.
Les visages étaient comme voilés
De ceux qui passaient par les couloirs
Et s'asseyaient dans la chalabre
Les yeux semblaient ne pas voir
Et les oreilles étaient si lentes pour entendre
Et les voix si longues à répondre
Qu'on oubliait d'avoir parlé
Et qu'on ne savait plus répondre
Et que les pierres des bagues luisaient aux mains dans
l'ombre.
« Thanatos en de Vreemdeling » en « Discours ex
face de la nuit », waaruit het volgende excerpt
Parce que c'est Ie soir et que mes pieds sont nus
D'avoir marche longtemps et d'etre revenus,
Je parlerai, debout et du fond de mon longe,
Comme quelqu'un qui n'est plus là et se resonge
En soi-même, non point. ce qu'il n'a pas été
Au f antóme de chair. que sa vie a hanté
Mais ainsi qu'il fut tel en soi levant soi seul,
Je parlerai dans 1'attitude du linceul
Que tisse le passé autour de la stature
Du passant funéraire et hautain sous sa bure
Ou se mêlent les fils du Temps et de la Nuit,
Je parlerai étant . à cette heure celui
Devant qui le silence a hausse son miroir
Et que la solitude orne du manteau noir.
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Accueille donc, o Mort, la palme . que j'apporte,
Et puisses~tu sculpter au fronton de la porte
Un masque bestial qui ne sourira pas
Ni de ses lèvres mornes ni de ses yeux las,
Et ou viendront hennir longuement, face à face,
Un á un, anxieux du masque qui s'efface,
Du masque fraternel qui les trouble aujourd'hui,

...

514 Les centaures cabrés en fuite dans la nuit
zou duidelijk wijzen op markanter verschilspunten, dan
eerst werden vermoed. Vooral, wat den geest betreft,
die beider kunst bezielt. De Franschman is de zinnelijke,
die zich in de perverste uitspattingen vermeit, een
waar heiden, die geniet zonder wroeging ; de Viaming is de sensueele, moe en afkeerig voor der zinnen
juk; de worstelaar met zijn driften; de gedoopte, die
struikelt en valt, maar telkens weer opstaat.
Bij van de Woestyne pulseert intenser gevoel, en 't
is dieper - en menschelijker; zijn poézie is vergroeid met
zijn leven; bij de Régnier is de kunst eerder iets, dat
buiten hem staat, het spel van een handig virtuoos met
beelden en rijmen, die er niet in slagen de naaktheid
van zijn ziel te kleeden (1), deze « opportuniste du sym~
bolisme », zooals hij ergens door A.Retté betiteld wordt,
is zich hoe langer hoe stelliger gaan toeleggen op den
stiel van verzenrhouwenden parnassiaan, wiens strakke
koelheid zich beroept op 't Verlainiaansche
Est-elle en marbre ou non, la Vénus de Milo ?
Er zal wel niet hoeven op gesteund, dat in de hierboven aangebrachte stukken

herlees abrakadabra4

verzen als
Et jamais on n'ouvrait la porte, car les clef s
On les avait perdues.
Of erger nog
(1) Fernand Gregh — wiens eerstelling «La Maison de 1'Enfance»
('96) niets gemeen heeft met «Het Vader-huis», vooral doordat
hij laboreert aan een gemis, dat de dichter er van, later en terecht, parnassianen en symbolisten, als een euvel zou aanwrijven (lees hier verder) -- beweerde in een bekend-gebleven
«manifeste> over «I'Humanisme> : « Ce qui a manqué souvent
aux parnassiens et aux symbolistes, c'est l'humanité. Ils n'ont
voulu être que des artistes, et ils furent tels. Il n'ont pas songé
que ce qui nous intéresse dans l'artiste, c'est l'homme, car c'est
1'humanité qui est la commune mesure entre lui et nous. Nous
qui venons après eux, instruits par leur exemple, nous rëvons
un art direct, vivant et d'un mot qui résume tout : humain.
Nous voulons une poésie qui dise l'homme, et tout l'homme,
avec ses seutiments et ses idées, et non seulement ses sensations, Ici plus plastiques, lá plus musicales. Tous les grands
poètes de tous les temps, en méme temps que des artistes, étaient
des hommes, c'est-á-dire des pères, des fils, des amants, des dr
toyens, des philosophes ou des croyants. C'est de leur vie
méme qu'étaient faits leurs réves. Après l'école de la beauté
pour la beauté, après l'école de la beauté pour Ie rêve, il est
temps de constituer l'école de la beauté pour la vie. (Figaro
12-XII-'02).

--- 515 -Mais aussi qu'il fut tel en soi devant soi seul
nog volop aan 't woord is : de vers-librist, bij wien
« les rimes et les mots, et les mots de l'ordre inferieur
(les épithètes) orientent la phrase, déterminent le vers»,
zoodat aldus « d'images fortuites et adventices découle
le sens général du poème, lorsque le poème of f re un
sens. » (1)
Waar in de Régnier's «Eglogue Marine» de triton be~
weert :
Je souf f le éperdument pour étourdir en moi,
L'intérieur écho de 1'éternelle voix.
dan denken we allerminst aan den dichter-rhetor zelf.,
wien niets vreemder is dan deze : «éternelle voix».
In «Péroraison» uit «Les Jeux rustiques et divins»
heet het bij de Régnier :
0 lac pur, ;'ai jeté mes flutes dans les eaux,
Que quelque autre, à son tour, les retrouve, roseaux,
Sur le bord pastoral ou leurs tiges sont nées
Et vertes dans l'Avril d'une plus belle année !
Dien anderen weet ik niet te noemen; 't is in elk geval
van de Woestyne niet ! Laten we verhopen, dat daarmee de legende : van~de-Woestyne-sterk-beïnvloede
door-de-Régnier, uitgediend heeft 1.
De Fransche symbolisten kent van de Woestyne van
haver tot gort; ten bewijze, de overvloedig-gedokumenteerde studies, welke hij schreef, o. a. over de technische
zijde van de moderne poëzie.
Hoe zou de jonge onstuimige dichter vooraan in de
jaren negentig, niet gejuicht hebben, waar hij verzen
las, als deze, uit Laf orgue's « Apotheose » (Le San.glot de Ia Terre)
En tout sens, à jamais, le silence fourmille
De grappes d'astres d'or mélant leurs tournoiements.
On dirait des jardins sablés de diawants,
Mais, chacun, morne et très solitaire, scintille.
of, in. Rimbaud's « Le bateau ivre »
strofen ontmoette
als :
Et, dès lors, je me suis baigné dans le poème
De la mer infusé d'astres et latescent,
Dévorant les azurs nerts, ou flottaison blëme
Et ravie, un noyé pensif, parfois, descend.
Ook met den hemelbestormer Verhaeren
die bij
(1) Charles Maurras. Vers un Art intellectuel. I. Barbarie et Poésie.
Paris, '25, blz. 7.
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beurten zoo elegisch--teeder aandoet
zal hij in zijn
schik geweest zijn. En met hoevele andere nog?
Dat hij ze grondig kent, wil daarom nog niet zeg
gen, dat hij Samain hooger stelt dan Lamantine of de
Régnier verkiest boven de Vigny. Hij zou de eerste
zijn, om die bewering tegen te spreken.
In welke mate dan, kan beweerd, dat Karel van de
Woestyne onder den invloed staat der Fransche sym^
bolisten?
Wij kunnen willen we niet verstrikt geraken in
de bramen van een laius hos hier alleen met zekerheid besluiten : Karel van de Woestyne is een symbolist, in zooverre hij, evenals zijn dichtersrtijdgenooten,
dus ook zijn Fransche kunstbroeders den geest van den
tjid ondergaat. In de litteratuur stuurt deze, reageer
rend op het realisme, dat de rechtstreeksche uitdrukking
van een uiterst-beperkte werkelijkheid voorstaat en dè
persoonlijkheid van den kunstenaar heelemaal buitensluit aan op het individualisme, dat een veel ruimer
realiteit

het domein der menschelijke psyche

alleen

te bereiken wenscht, langs den weg der beelden.
Het individualisme vindt zijn litteraire expressie in het
symbolisme, dat aldus te recht kan genoemd : het Eu•ropeesch karakter van de poëzie uit dien tijd.
Karel van de Woestyne is, in de Vlaamsche letterkunde, de vertegenwoordiger van dien Europeeschen
geest.
Dat echter het eigenaardig psychisch komplex-in-hem
van Germaan en Latijn overwegend blijken me de
Latijnsche elementen in zijn persoonlijkheid (1) dien
geest vooral bewonderde, waar deze in de Fransche
(1) Deze bewering zou heelemaal in den smaak niet vallen van
den Duitschen litteratuur-historikus (en chauvinist-bij-uitnemendheid!) Bartels, vermits deze in de Germaansche psyche vereenigd ziet alle de elementen, welke iemand tot een volmaakt
type op alle gebied adelen kunnen. In de inleiding tot zijn
<Geschichte der deutschen Literatur» heet het : «Alle Germanen bergen die schroffsten Gegensatze in ihrer Seele, solche,
wie sie nur eine riesenhafte Natur und wester ein vom Kampf
erfulltes Leben entwickeln kann : neben einer gewaltigen, ja
schrankenlosen Phantasie steht, der scharfste, die. Wirklichkeit
der Dinge unbarmherzig durchdringende Verstand, neben ungemessener Willenskraft eine seltene Gemutsweichheit, neben wilder Leidenschaftlichkeit ein streng gerechter, ja, die hochsten
sittlichen Forderungen erhebender Sinn, neben derbstem Ren
lismus die Sehnsucht nach Schönheit und edelste Askese. »('20, blz. 9.)

517 -kultuur tot uiting kwam, laat toe, op den Vlaming toepasselijk te achten, de uitspraak van Naumann over
Stefan Georg, als zou ook hij «an romanischen Mustern,
wenn nicht geschult, so doch an ihnen geweiht und
geheiligt » (1) zijn. Het verklaart tevens, hoe het gebruik van zekere beelden, soms, en onvermijdelijk herinnerend
want ook de beeldenschat is, zooals al wat
menschelijk heet, beperkt
aan enkele door de Fran
sche symbolisten gebezigde,
hoe specifiek-eigen de
Vlaamsche verwerking ook zij,
een soortgelijke stemming niet heelemaal uitsluit.
Bestaat er analogie tusschen de poëzie der Fransche
symbolisten en deze van K. van de Woestyne, zoo ontstond ze door parallelisme en heelemaal niet door recht~
streeksche beïnvloeding.
In den grond vertoont het individualisme van Karel
van de Woestyne
behoudens in zijn allereersten tijd,
al even weinig aanrar
zijn periode van « tasten »,
kingspunten met de Fransche symbolisten als met de
Nieuwe-Gidsers.
Bestond voor deze laatsten het « nec plus ultra » der
poëtische uitdrukking in een reactie op zintuigelijke,
vooral visueele indrukken, ook bij de Franschen kul-mineerde de poézie, in het uitvieren van de « aller.-indir
vidueelste expressie van de aller-individueelste emotie. »
Juist dit « aller-individueelste » bleek van de Woes~
en die zijn taltyne te eng. In zijn beste momenten
heeft hij dan ook een echo opgevangen van het
rijk
wereldgevoel en, als muzikale vertolker van de eeuwig~
is de dichter wel iets anders?
menschelijke psyche,
dien, in schoon geluid der wereld teruggekaatst 1
Waar Verwey een man met een scherp historisch~
litterair inzicht als weinigen, en zeer ingenomen, overir
gens, met van de Woestyne's kunst dan ook meent:
men zou dezen dichter « een prerafaëlitisch jongeling »
kunnen noemen, die na een kortstondig verblijf in Lon
den naar Parijs overgestoken, zich eerst later, op een
wandeling langs de Leije, bewust was geworden van
.zijn ingeboren Vlamingschap ; maar daar onmiddellijk
aan toevoegt : « hij zou daarmee nog onvolledig geteekend zijn » zullen wij vooral de ontoereikendheid
dezer typeering zoeken in het feit, dat hier weer geen

(1) Hans Naumann. Di edeutsche Dichtung der Gegenwart 18851923. Stuttgart, '23, blz. 289.
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rekening werd, gehouden, met hetgeen ook in Taine's
bekende theorie geen plaats vond, en, hoe moeilijk ook
onder woorden te brengen, ten slotte, toch de essentie
van het kunstenaarschap uitmaakt, dat «eigenste eigen»
waardoor de artist zich juist onderscheidt, van hem, die
het niet is -- heet het nu : aanleg, talent, inspiratie,
gave, « onmiddellijke en onverklaarbare aanblazing van
het scheppende leven», «deus in asobus» --r- om 't even,
als ge 't bij van de Woestyne maar bij zijn echten
naam noemt : genialiteit!
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Excubiae (1)
door JAN HAMMENECKER.
En deze Wake is voor Uw Mond,
is voor Uw Mond, Beminde...
'k Wou dat 'k in vollen bloei nu stond
gelijk een geurige linde,
waarvan naar 't zoet der honigbloem
de zindering zoude komen
van duizend bijen, wier gezoem
me duizelig zou brommen...
Ik wilde, dat ik ondervond
aan 't zomeren van mijn woorden,
dat al de trekjes van Uw Mond,
o Jesu, mijn behoorden!
Ik wilde, dat ik zeggen kon,
hoe 'k meer dan honderd keeren
mijn mond wou brengen aan die bron,
de minnebron mijns Heeren!
Maar hoe 'k dan deinsde, denkend: 0!
zij toch niet zou vermeten!
Eens kwam er een ten Meester zoo,
en hij bleef Judas heeten.
En Judas heeten, Jesu mijn,
ik: Judas: ik, ik.... Meere,
o mag,
ik min u!
mag dat zijn?
Dat's tegen minne's eere ! --Daarom, o Jesu, bleef ik staan
en aarzelen halverwege,
ik raakte nooit Uw lippen aan
uit erg voor Judas' plegen!
(t) Zie D. W. en B. Nov. 1924, April en Mei 1925.
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dat ik me zal vermeten
te zoenen, Heer, Uw heugen Mond?
Zal ik me zoo vergeten?...
Uw lippen staan van heeten dorst
oneindig klagend open,
bekrozen met een bruine korst,
waaronder koortsen loopen.
o God, Uw tanden en Uw tong,
geheel Uw Mond is koortse,
is wat Uw heilig Harte zwong:
een brandende Lief detoortse!
Er is hier kleur van bloed en vuur,
er is hier angst en hijgen,
om op den duur, den langen duur
den moeden Monden te nijgen,
zoo., dat de laatste liefdezucht,

het Sitio weg kan glippen;
een liefdevogel uit de vlucht,
der opene liefdelippen.
Ik heb hem lief, ik heb hem lief,
waaruit Uw Liefde blaakte,
Maar dit, o Jesu, blijft me grief,
dat judas' mond hem raakte.
Ik kom, ik deins, ik gruwel, en,
en 'k zoen U, 'k zoen U; maar ik ben.
O Mond, ik min, ik nader,
ik zweer het!
geen verrader.
Dit is mijn vierde Wake; en mijn verlangen
is om haar zacht hangen
gelijk een maagdelijk linnen
van zuiverlijk beminnen,
dààr, om Uw Wangen.
O Jesu lief, mijn liefde, grof geweven,
moge versoepelen even,
nu ik haar openspreide
om over Uw Wangen beide
webbig 'te beven,..

— 521 y-^gelijk het doek, dat met eerbiedig douwen
de teergevingerde vrouwe
Veronica, de goede,
Op Uw gansch overbloede
Aanschijn liet rouwen.
Heb ik die Wangen lief? Er is geen blozei
omtrent van fulpen rozen,
't Zijn pottebakkers borden,
waarop Uw tranen worden
schielijk bevroren.
't Zijn, Jesu, koude, koude, koude kaken!
Hun kou verwarmt mijn waken:
Gij laat om mijnentwille
de dood u met zoo kille
vingeren raken.
Om mijnentwil: was ik dat nooit vergeten!
Hier heeft de Pijn gezeten:
hier, waar die beenders puilen
hier, waar die schaduwen schuilen,
heeft zij gebeten!
Hier heeft de Pijn met heimelijke snokken

de spieren weggetrokken.
De minste zenuw trilde
alnaar de grillig wilde
smarten haar rokken.
Nu zijn Uw Wangen twee verlaten pleinen,
twee magere woestijnen,
waarop staat overende
de Neus in scherpe ellende
treurig aan 't kwijnen.
o God, ik lees zeer duidelijk op Uw Wangen
Uw hongerig verlangen
om mij dat maakt U mager,
o, doodvermoeide Jager,
ganschelijk te vangen.
Maar, Jesu, 't is ook 't doel van dit mijn waken
met krieuwelende kaken;
dat Gij me zoudt verteeren,
verteeren, en geneereni...
U wil ik smaken!
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De laatste dag van
den blinden koning.
door
JOZEF DE VOCHT.

Voor zijn hoeve zat Peer Lewies, de groote handen
plat op de armleuning van zijn krochstoel, en pa f f elde
met zware smakken aan zijn steenen pijpje waaruit
licht-blauwe wolkjes opspieraalden in 't ijle. Een warrelkroon van witte lokken kroezelde van onder zijn.
zijden klak over den kraag van zijn donkeren kiel.
Rond zijn zorg glimden, als margarieten
't gras,
de witte vlekken der voormiddagzon die door de ger
ren van den loofstillen kerseboom glinsterde, waarin.
keulemusschen aan de sappige witbuiken smulden.
Zijn geknobbelde mispelaar lag naast hem als een.
verworpen scepter in 't groes.
Soms hief hij 't hoofd op, en scheen te luisterennaar den zingzang der pikken ginder in zijn korenveld, 't gemoem van zijn vee, of den verren telgang
van een paard over de kalseide. En dan zaagt ge over
de wijdopengespalkte oogen een nevelgrijze vlies,
waardoor hij van ieder wezen slechts den vagen vorm
bemerkte, en nog een schemer van 't geweldig zonnelicht dat nu singelde over de vlakte. Over zijn grauwbruin wezen, had het kouter van den tijd zware voren.
gesneden, waarin een merkbaar restje van vroegere
kommer over zijn huis nog zat verscholen. Een grove.
rimpel stak als een wig tusschen de streuvelende wenk
brauwen, en binnen de knoezelige bakbeenderen kropen grove lijnen naar de natte puttekens van zijn tandeloozen mond, die steeds meer woorden verbeet dan.
versprak.
Zoo zat hij soms uren te vermijmeren, en zijn geheugen overlas dan met zeker welbehagen menig perkamenten blad uit zijn lijvig levensboek.
Oud en versleten was hij wel en wat suf geworden,.
maar volgens zijn ankervasLe meening die naar kop~
pigheid overhelde, nog dienstig en onmisbaar als een-
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als Keizer Karel van de oude schouderen allen last en
zorg had geschoven op jonge krachten, toch behield hij
't gezag, en wou zijn baasschap handhaven tot hij voorgoed het bijltje er zou bij neerleggen.
Zijn zoons en dochters zouden geen werk hebben
aangepakt, geen koop gesloten zonder hem eerst erover te polsen. Achter de toegetrokken blindekens zijner oogen raadpleegde dan zijn eenzame geest met de
aloude ervaring, en wat er besloten werd bleef onverbiddelijk beslist, al stonden ze op hunnen kop. Kon
hij boeren, ja of neen ? Wie had de Molderhoeve gemaakt wat ze was ? En in zijn tijd ging het zoo en
niet anders, en daarmeê : amen en uit. Ze hadden niks
te rettepetetten zoolang hij zijn beenen niet had uitgestoken ! Het was vaderlijke bezorgdheid die zoo
sprak, en waarop alle tegenstribbeling afschampte lijk
een bijl op nen weer.
De klink der voordeur klepte, en over den harden
veurft klavetterden de holleblokken van Tine, die de
steenen teil in een korf krombekken aandroeg en hem
overreikte.
Hier zie, vader ».
Pak mijn pijp meê, Tine ». Met onwisse handen tastte hij toe, nam de teil en schoof ze tusschen

zijn knieën.
Laf weer, vader ! :►
- « 't Zal katten spuwen, Tine, de wind zit West ».
En hij poolde.
De eerste karwei van den speelzieken jongen, en nu
't laatste gefrutsel van den ouden blinde, die tusschen
de twee stekken zijner lange levenskoord zooveel werk
'had afgelegd.
De erwten vielen lijk stille gedachten in den teems.
Waar is de tijd dat hij anno 49 zijn Stien hierheen
leidde? Alles en dalles had ze hem veertig stuivers
gekost voor de roepen. Zonder duit of stuit begonnen
ze te boeren.
't Vorig jaar was 't graan mislukt en de ziekte aan
de patatten gekomen, wegens den Franschen Polka,
zeiden de menschen. Voor allen uitzet gaf vader hem
een veertel koren mêe en een muntige koe.
Ze zaten er kreng voor, en tijdens hun wittebroodsweken smeerden ze zout en zoetelies op hun stuiten.
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kop en handen naar alle werk.
't Was ook noodig. De grond zat vol vogelvoet en
panen. Tist Ajuin, een vreemde keuterboer, had den
grond uitgepierd en 't land vogelwei laten liggen. En
toen Peer er op kwam, had de pezewever in de buurt
nog gelachen dat de nieuwe pachter lupinen kon zaaien. Maar hij zou dien krotter eens leeren hoe hij 't boeren verstond.
En wanneer hij voor den eersten keer zijn eigen land
ging palmen, en hij zag zijn koren voethoop staan,
malsch en dik als een groes, dan zong zijn geluk als
daarboven de leeuwerik in de lauwe lentelucht.
Suske Verelst, de fijnste pachter van de streek, wan~
delde juist voorbij en zei hem :
«Peer, gij zijt boer ! ik erken dien kavel niet meer»..
Peer krolde niet weinig zijn neus, net als dienzelfden
morgen toen de pastoor, aan wien hij zijn paaschbiecht
had gesproken, hem bemoedigde : boer zoo maar voort,.
vriend, ge zult er wel komen.
En er komen wilde hij, kost wat kost.
Nu, ze waren er met zijn tweeën voor, en zijn Stien,
och arme 't mensch ligt al zoolang onder de groene
sargie, moest voor hem niet onderdoen. Zij beridderde
stal en neerhof, deed de markt, trok Vrijdags te voet
net boter en eieren naar de stad, en keerde telkens met
zooveel , schijven, die ze in een afgelaten veurvoet tusschen de bedsponde stopte.
De wisseling der jaargetijden schafte hem verschei-denheid van bezorgden arbeid en groeiende vreugd-.
gevoelens, en 't grootste genoegen dat hij uit dien volmaakt verleden tijd nu nog naproefde was, dat hij met
Half.-Oogst zijn eerste pacht aflegde en tweehonderd
vijftig frank overhield.
« Dat is 't mijn... het onze » had hij gejubeld, met
Stien een flikker Beslaan, en de schijven rinkelend tus~
schen zijn vingeren laten vallen tot bekoorlijke stapeltjes zilver; het gesteriliseerde zweet van twee
nijvere menschen.
Hij kocht een tweede koe, en zijn vrouw een frisschen zoon.
Droomerig staarde zijn geest in 't ver verleden; die
dag vonkelde helder als een ster door de avondschaduw van zijn leven. Zijn handen lagen lusteloos in den.
teems, met een gepoolde peul tusschen de vingeren.
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hoofd alsof een dazerik hem kwelde, en pelde voort...
Als 't geluk in de berrie stapt bolt de wagen van
zelf. En in de kar, die voordeelig nu den kordewagen
verving, stond zijn eigen paard dat hij, naar zijn oudste dochter K Lis » doopte.
Zienderooge boerde hij vooruit, jaar op jaar bewon
hij meer land, vergrootte zijn stal, in stêe van een koer
pegger hield hij sedert lang een vollen gast, en over
de werf ravotterde zijn klein gerei zes aankomende
kleuters, over wier groei zijn wensch den tijd vooruitliep.
En wanneer hij 's avonds met zijn voer van 't veld
kwam en voorbij de weelde van zijn reuzelend koren
reed, dan steeg met den prikkelenden geur van den hor
nigklaver soms een bedwelmend gevoelen van trots naar
zijn hoofd en kon hij, van , puur plezier, zijn zweep
zoo doen klitskletsen en klakken door de diepe stilte,
dat men op 't hof wel eens vroeg waar er fooi was in
de buurt en zevenslagers werden afgestoken.
Was dit heerlijk veld niet zijn veld, en die oogst
zijn schat ? Wanneer hij in 't najaar met breede schrer
den door de voren der omgeploegde gewenten stapte,
en met wijden zwaai het goede graan over de glimmen~
de grondschellen slingerde, kreeg dan iedere korrel
niet den zegen van zijn zweet ? In de schaduw van
zijn gestalte wandelde zijn kommer die met de moederaarde , sprak over het kostelijke koren dat hij haar toevertrouwde. En als hij 't begraven graan in de harde
hoede liet van den vorst, dan dwaalde zijn bezorgdheid nog rond het stille graf, waarover 't gekras der
kraaien even akelig eschoode als 't geklop van zijn
eenzamen stap. En in den langen winteravond bad hij
den hemel dat ook zijn levenschenkend graan zou ver
rijzen in 't licht der glorieuze zon, en hem .en zijn huis
verblijden. Geen moeder is meer verheugd om den groei
van haar kind dan hij het was over zijn koren, wanneer
hij 't zag priemen en bloeien, en hoorde ritselen in den
v,Tind.
En jaar op jaar rees die rijkdom hooger, en niemand
moest hij nog naar de oogen zien tenzij Dien van daar~
boven die zon schenkt en zegen.
Maar een boer belt zijn voorspoed niet uit; zwijgen
is een regel dien hij leert op zijn land. En hij was
boer.

M.
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De oudsten van zijn kleuters kwamen stilaan in de
hand : Karel, een opgeschoten jongen van veertien jaren, speelde reeds voerman, Pol, de tweede, werd gepromoveerd tot koepeer en Lize, een forsige peet van
't zelfde bed als Karel, kroop onder de koe, en kon
melken lijk een van twintig.
Dat werd een ijverig legertje in actieven dienst,
waarover hij 't kommando voerde.
Tist Ajuin, die hem de kinnekes uit de oogen had
kunnen halen van afgunst had, zekeren dag, in den
werkwinkel van Sus Mus hem een doodwroeter genoemd, een duitenkliever, een vent zonder hart. Och,
hij bespeelde de clavecimbel van zijn jaloezie als een
scheldvirtuoos, en ontwikkelde 't motief dat jan Schort,
de ploegbaas der pikkers die Peer's oogst afdeden,
onlangs had voorgezongen. Niks van vernomen, Sus?
De mannen vroegen nog een kloon bier, en weet ge
wat de schrok zei ? Steekt u in 't stroo en bedankt de
wereld ! Een kop lijk een stuikblok als ik u zeg, Sus,
ge kunt er met geen kliefbijtel door.
En lieten ze hem zitten ? had Sus gevraagd,
waarop de scheldpartituur op een hu ! hu ! was uitgen
storven.
«Sapperdjip, Tist, laat Peer betijen, als hij zijn
eigen volk weet te plooien naar zijn hand, dan zit hij,
op zijn vijftigste, met de voeten in de assche,» beweerde
Sus.
Dat had Peer afgehoord. Hij zat in de herberg te
wachten op zijn rijf, die de schrijnwerker nieuwe tanden
instak, en de deur van 't belendend werkhuis stond
op een kier. Maar hij hield zich neutel en peinsde : 't is
lijk vader zaliger zei : goede raad komt ongenood.
Nu zijn volkje drillen kon hij wel. Vaderlijk bezorgd
was hij over hen, en hartelijk goed ; doch liever sneed
hij het tarwebrood van stevigen werklust, waartusschen
het sappig spek der deugdelijkheid, dan er te veel
eieren onder te leggen, wat maar kinderen kweekt van
fluitjeshout.
Ze moesten vooruit in de wereld, en springen als hij
sprak. Dat wisten ze, en verstonden hem tot in 't wippen zijner wimpers. Want als hij 't met één woord gezegd kreeg verspilde hij geen tweede. En wat hij voor~
had moest er door, al brak het. Een beetje koppigheid
ook wel, doch tevens doorzicht, dat de kans berekent
en het doel bereikt, alvorens een ander iets vermoedt.
Dat hij stilaan er dik in geraakte wou hij zelfs niet
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omziet naar de weelde die zijn dijen kittelt, doch geprikkeld wordt door den geur der zwaffelende haver
die 't krijgen zal wanneer het wordt gestald.
Toen, zekeren dag, de notaris hem deed inzien dat
hij iemand was geworden. Hij ging hem vinden om
de driehonderd roeden land, die hij op de Veurtjes be~
won, over te zetten op den naam van Lise, zijn oudste
dochter, die kortelings van den preekstoel zou vallen,
en ge kunt toch niet afzeilen zonder waar aan boord.
«En krijgt ze heel die plek?» hoort hij de notaris
nog vragen.
«Ja 't en duimkruid ook», had hij gezegd, terwijl
hij het toppeke van de sigaar beet die de belangheb~
bende notaris met zekere voorkomendheid had aange
boden.
't Is eigenlijk wel wat kiesch van mijnentwege,
maar ge hebt er nog vier in 't leven,» wou de notaris
inbrengen. Waarop Peer lachte dat hij geen enkel kind
in zijn hemd op straat zette. We hebben een potteke
bijeen.
«Zeg liever een zaanstoop,» jokte de notaris tegen.
En toen had hij de pen achter zijn oor geschoven.

Peer vlak in de oogen bekeken, en op den man af ge~
zeid :
«Peer, ge moest in den gemeenteraad komen.
Mannen van uw kaliber hebben we er noodig.»
«Daar moet ge me niet voor prengelen, notaris.
Ik ben wel niet veel van zeggen, maar een knikker toch
ook niet», had hij geantwoord.
En aan 't gebaar van Peer, die met zijn hand snukte
alsof hij dit voornemen met een patersknoop vastlegde, had de notaris wel bemerkt dat hij aan verder aandringen zijn tijd versnipperde.
Een lachje van ijdele voldoening bibberde over 't
zwaargerimpeld gelaat van den boer om de eer die men
hem destijds wou toekennen. Toen viel er een kers op
zijn klak, twee, drie tikten in de teil, en boven hem
hoorde hij den robber in de blaren ruifelen. Wss !
Brr! Brrha! Met een korten tureluut ritste de gele wee waal weg.
En de oude poolde voort...
Geluk is een aardig ding, ge denkt : ik heb het vast,
en miserie lotert aan de klink van uw deur.
,
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bloemekees die ze op 't kaske, van weerskanten het
crucifix hadden gezet, waren nog niet verslenst en, als
een streelende nasmaak tegen 't gehemelte, dreef de
geur van kalfsgebraad, lekkeremerten en abrikozen nog
langs de zoldering, toen de pachterse bleef liggen.
Ze kloeg over pijn in 't hoofd, zeer in de lenden,
lamheid in de beenen, en tusschen de lakens lag haar
gezicht als een zon in de mist. Het ploddeke, meende
de dokter, en zag er vooreerst geen erg in. Maar de
koorts klom en - Stien was na drie dagen zoo leelijk
afgevallen dat ook meneer pastoor het geraadzaam
vond ze te verzekeren.
Dien morgen, Peer kon hem niet vergeten. Een ekster tjakkerde in den notelaar, de boterhond jankte
eendelijk aan zijn kot, en op de ben rammelden de
koeien met den stalwis. Toen is 't gebeurd.
Stien lag te enteren, hij stond op zijn tanden te bijten, en de tranen te slikken die hem naar de oogen
schoten. De pastoor was nog eens gekomen. had Peer
in den arm genepen en een beteekenisvollen blik toegeworpen. Och, hij zelf zag ook wel wat er geslagen
was. Maar het doet alevel aardig wanneer uw vrouw
u de hand vastgrijpt als een drenkeling een dobberen
den stroopijl ; en ge ziet ze, met een hopelooze smeeking in de verdwaasde blikken u toesturen en zinken,
dieper, dieper, swenst dat ge met uw sterke schoft en
spieren daar machteloos staat tegenover de geheimzinnige macht die ze neertrekt in den bodemloozen afgrond van het ongekende. Ge zoudt u in stukken laten
snijden om ze te redden, maar een ongeziene hand
wurgt onbarmhartig dat worstelende leven onder uw
oogen. Ge waart getweeën één, hebt veertig jaren lang,
in volle vriendschap, samen geleefd en geboerd, last en
leed, vreugde en verdriet gedeeld als twee kinderen
hunnen boterham, en bots... op dezelfde plaats waar
ge staat, -hand in hand, leeft zij in andere gewesten,
ziet zij met andere oogen ongekende dingen in een
wonderbaar licht; en hoe ge roept of schreit, ze geeft
u taal noch teeken meer ; tusschen u en haar huivert
het monotone rijk der stilte. En zelf sluit ge de blinden
der gebroken oogen op dat onverklaarbaar mysterie
van den dood, en blijft alleen, alleen, alleen.
Ze mochten op haar doodbeeldekens wel drukken
dat ze een onberispelijke echtgenoote was..., pure
vjaarheid ; en de menschen konden zeggen dat we hier
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brave kinderen had en niets te kort zou komen, ja, ja.
maar hij was zijn Stiene kwijt, iets van hem, het beste
was weg voor immer.
och, sedert eenige jaren
Kon hij ze nog eens zien
zaten er pellen op zijn oogen, en de dokter had er al
zijn latijn ingestoken om ze er af te krijgen, 't baatte
geen zier: Maar, och, och, wist hij zijn Stien dan
slechts aan zijn zijde, hoorde hij haar nog maar zeg~.
gen : Peer dit, Peer dat, in elk van haar woorden
stak er meer ziel dan hij nu voelde in de heele wereld.
Voorovergebogen zat hij te knikkebollen. En op
zijn handen, die stillagen over den rand van de teil,
druppelden tranen als destijds de leekjes der wassen
kaars waarmede hij zijn Stien uitlichtte.
Plots werd hij uit zijn droom geschud door den stap
van Tine die een halfelfje bracht, en dadelijk bemerk~
te dat vader zat te duizeneeren. Die vlagen had hij nog
wel.
Vader, zijt ge misselijk ? » vroeg ze.
Nee 'k, Tine, maar mijn oogen loopen weer ».
Toe, drink een kommeke koffie, 't zal u be~
kwikkelen. Geen schuddekul, hoor, 't is er een met een

.. ,

dubbelen frak aan ».

In twee geuten lapte hij 't gesuikerde brouwsel naar
binnen.
« Mijn stok, Tine, 'k ga zien of ze wel aanpooten
op 't stuk. Vandaag moet het binnen ».
Maar, vader, 't is zoo stikkend heet dat de
kraaien gapen! »
« 't Kan geen kwaad, Tine, 't sap is er uit ».
Meêgaan ? » stelde ze voor.
Mêegaan! toe maar al, 't is amperkes vijf
minuten ver, en ik ken den weg als mijn tesch ».
Hij pakte zijn stok, stak hem tastend voor zich uit,
en met stijf geheven hoofd, sjoefelde hij van de mes sing.
Tine ging hem eenige stonden na tot hij over de
baan was, en - den weg opstapte die verloren liep in de
velden.
,

***
Daar lag het overheerlijke land in zijn veelvoudige
kleuren onder de dansende schitteringen der zon, die
haar geweldige glorie uitschetterde over de moe-ader
mende wereld.

Rechts rees een bundergroot beukenboschje ; door
't glinsterend groen gewaai trijzelde de zon haar licht,
dat langs de stammen door de koele ruimte dartelde
als blinkende donderbeestjes.
Voor hem vlekte een stuk weide waarop de boterbloemen en madelieven als goud~ en zilverstukken gestrooid lagen.
Daarachter, zoover het oog reikte, het rijke koren,
geruischloos, onder de sidderende hitte van den vierigen hemel.
Zijn plek naast die van anderen : een goudgelen
zachtgeheuvelde vlakte, een wijde weelde tot aan de
grauwe lijn der Vierselsche bergen en den donkeren
rand der bosschen van Nijlen, wier schaduwen er langs
heen rankten in de doezelige lucht, en in welker toppen, als opgevlogen vlokken van geplukte wol, eenige
zilveren wolkjes verward hingen.
Oostwaarts al koren, met hier en daar een donker
plekje klaver of aardappelland ertusschen, en boven de
witte pracht piepten, als bloeiende klaprozen, enkele

daken waarin de vensters vonkelden als groote diamanten.
Een leeuwerik tierelierde stout stijgend in de gloeiende lucht, en ver over 't veld ruischte de zemelige zang
der pikken door de mysterieuse stilte.
Peer Lewies voelde wel hoe nijdig de zon brandde
boven zijn hoofd, doch vermoedde de geweldige heerlijkheid niet waarover de schaduw zijner gestalte schuierde. Maar nu hij tusschen de graanvelden slenterde,
en het barstende koren voelde kletsen tegen zijn wrijr
ven en kuiten, nu hij zijn vingeren langsheen de halmen liet spelen, de volle aren bestreelde, en de bedwelmende geuren van 't koren opsnoof, kwam de
boer weer boven, en sloeg de oude trots hem naar het
hoofd. Hij rees hoogrecht en, steunend op zijn stok,
stond hij stil.
Dit was zijn veld en zijn oogst, die duizenden halmen
zongen de viktorie van zijn arbeid, en bogen als een
bosch van pieken voor de voeten van hun ouden vorst.
Hoevele jaren heeft hij, vol oerkrachtige jeugd, ge~
wrocht en gewroet om de vogelwei van vroeger te her^*
scheppen tot een prachtveld. Hoe geweldig heeft hij ge~
worsteld tegen de vijandelijke peemen, die gluiper
rig tusschen de tanden van zijn riek wegslopen en
voortwoekerden. Hoe moeizaam en geduldig dien grond
beploegd, bedricht en bezaaid onder de bedreiging der
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afwisselende seizoenen, waarin zon en wind den barometer zijner ziel deden dalen tot donkere vrees of rijzen tot verkwikkend vertrouwen.
Geen wezens waren met elkaar meer vertrouwd dan
hij met zijn land.
Vóór dat eenig geluid de morgenstilte stoorde, mocht
het zoo menigen dag zijn eenzamen stap vernemen,
zijn aanwezigheid aanvoelen en, in 't gehijg zijner
borst bij 't op en neer zwikken van zijn werkzaam lijf,
de gevoelens beluisteren die hem bezielden. En wanneer de nacht zijn donkerte zond, en deze de heerlijke
dagkoleuren als de rose vendelen van een vluchtend
leger verdreef naar de westelijke diepte, dan was het
nog zijn stap en zijn stem alleen die 't hooren mocht
over de sluimerende vlakte.
Die kleineplek der aarde was het rijk waarover hij
heerschte. Niet wijder weliswaar cirkelde voor hem de
wereld, waarop hij stuk na stuk zijn droom had uitgen
bouwd, maar geen gewent lag er in waarvan zijn onr
dervinding de hoedanigheid, de groeikracht en het opbrengstvermogen niet kende. Zijn ziel zat wortelvast
gehecht aan dien grond, hij was met zijn veld vergroeid in vertrouwdheid, waarvan hij de verscheidene
gevoelens uitsprak tot den hemel, die zijn glorieuse
diepte over hem koepelde.
Na hem zullen anderen dit land labeuren, maar over
honderd jaren zullen zijn kleinzonen, schouwende over
de steeds rijkere pracht der vruchten, in den zang van
den Zomer, nog den naam hooren ruischen van den
stoeren boer der Molderhoeve. Zoo droomde de aartsvaderlijke blinde te midden van die weelde, met de
groote zon boven hem, en hoorde ginder 't gezing der
pikken van zijn volk dat hem weerom een schoonen
oogst ging opschuren.
Hij wilde weten hoe ver ze stonden met den arbeid,
heden moest het koren binnen, want in zijn vlijmende
gewrichten voorgevoelde hij regen en onweer.
Als een oude koning langsheen de zwijgende rijen
van zijn opgestelde legerscharen drentelde hij moeizaam door de graanvelden, waaruit de hitte woelde en
hem roosterend naar de schenen sloeg. In de gloeiende
stiltenis der ijle ruimte bliksemde de zon, en schoot
flikkerende vuurpijlen af die hem scherper steeds prikten in den rug en den onbeschutten hals.
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Hij hoorde 't klavanzen van den wetsteen over

staal, het hameren op een daverwate pik, en 't wor.. .
stelen der zwijgzame wroeters tegen het bosch van
hooge halmen, die onder hun ronkende pikken neer.. .
ruischten.
- «Dag», hijgde de stem van Jan Schorr, die op
zijn schoorbeenen rechtkwam, en krochend zijn rug
uitrekte.
« Hoever staat ge, mannen ? »
- «Halfwege, boer».
- Binnen vandaag, dan is er een fooi aan vast ».
De mannen mompelden tevreden, en kapten zonder
omzien voort.
- « Jan, ziet ge geen dondertorens? »
Jan loerde onder het afdak van zijn zonhoed rond
in de lucht.
- «Ginder in de kanada's hangen eenige lappen
flanel» lachte Jan.
.
- «Ze zullenze begieten» zei de boer.
- « Kregen we een geut », wenschte Jan, «we ga..pen als de grond van dorst ».
- «En de seef is fleps », riep een pikker over zijn
schouder.
- « Hoe meer ge drinkt hoe meer ge zweet; over
een uur is 't schoft» zei de boer.
Lijdelijk wrochten de wroeters voort, sloegen hun
bliksemende pikken door de knersende stroostalen en,
met een ruk van de linker haakten ze heele armvols
zwaffelende koren op zij. Hun gekromde rug danste
naar den gelijkelijken zwaai van den rechter arm en,
den kop vooruit als beukelende beesten, worstelenden
ze aldoor dieper op tegen de geweldige macht van het
koren. Het zweet parelde in de plooien van hun bruin...
gebranden nek, en leekte van hun gezicht dat ze soms
afdroogden met de klammerige hemdsmouw, terwijl ze
te verademen stonden of hun botte pik haarden.
De zon daverdanste in de kruin van den hemelkoe...
pel, en met overdadige schettering zat ze alles te trei...
teren wat ademhijgde over 't vlakke veld. Dat was
geen zon meer, heel de lucht scheen een wit gIoeiend
vuur waaruit vlammen leekten die de wereld verpulve...
ren wilden.
Peer voelde zijn kop singelen van de hitte, en een
stikkende benauwdheid kriewelen in zijn keel. Hij zag
dat de mannen koma£ maakten van 't werk, en \l/OU \\7eg
uit die hel.
't
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«Wilt ge geldoven dat die ouwe durft!» meende
Seppe Pes, die vlijtig doorwerkte.
'tls om dood te vallen,» bromde de schorre stem
van Sooi Ven.
Witte Plas, terwijl hij een strooiwisch wrong om
den veeldubbelen nek van een opgestelden struik, stond
naar den boer te gapen.
«Bijblijven, Witte,» riep zijn buur ,die, gebukt,
een bussel opbond.
«Wedden dat hij niet thuis geraakt!» opperde de
Witte. «Hij hompelt als een zattekul, daar scheelt hem
iets.»
Eenige mannen zagen op.
K Pardoeff el, hij ligt er!» riep Sooi Ven.
«Gestruikeld, hij zal wel rechtkruifelen» zei de
Plas.
Een zonnesteek!» vreesde Seppe Pes, »mannen
vooruit!»
Ze liepen naar den gevallen boer. Als een donkere
massa lag hij, dwars over den weg, op zijn rug, met
zijn opgeblazen gezicht en roode ooggin vlak in de zon.
Uit zijn borst, die op en neer zwoegde als een blaas~
balg, steeg een schor gerochel door zijn halfopen mond.
«Peer!» riep Seppe die op zijn knieën naast den
getroffene zat, «Peer, ...kent ge me nog?»
De boer bleef roerloos liggen, in de hoeken van zijn
vertrokken mond pruttelde een witte broes.
«'tIs erg, mannen,» meende Seppe Pes.
«Ja, en wat nu gezongen?»
«We doen hem naar huis.» zei Seppe.
Twee mannen tilden hem op en droegen hem traagzaam naar 'tpachthof, twee anderen stapten aan weerskanten van die levende berrie, en beschutten met de
schaduw van een slapgespannen vest het gelaat van
hunnen boer tegen de zonnehitte.
En swenst liep Rikske Mols , met vlugge beenen
vooruit om de droeve mare te konden.
Peer Lewies lag langluit op zijn beddekoets, waarvan
de gebloemde gordijnen over de sponden hingen weg~
geschoven.
Als een dorre rusch boven de sneeuw vlekte zijn
stoppelbaardig wezen in 't wit fluwijn, en op zijn voor~
hoofd en slapen plakten de natte doeken welke Tine
van eene pas verkoelde. Zijn ontbloote borst hijgde
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vracht, zijn gesperde mond stiet gelijkmatig korte
kuchen uit die prosselden in de keel.
Tegen den beddestijl geleund stond Pol starelings
toe te kijken, verdook bij poozen zijn verdrietig gezicht
in den arm, en schuddekopte dan wegens de machteloosheid waarmede ze vader hulpeloos zagen worste~
len tegen den dood.
De bijgeroepen dokter had den zieke gewasschen,
ether laten opsnuiven, 'thart ingewreven, en zat nu te
letten naar de minste verroering van 'twezen, waarop
hij het teeken van eenig uitwerksel wou lezen.
Daarbuiten staken de donkergroene - boomen benauwelijk af tegen de heuvelende wolken waarover, als
uit een wijde wonde, 'tmat gloeiend goud vloeide der
diep verdrongen zon. Tegen de ruiten flapten de blaren
van den notelaar lusteloos als de vleugels van gekwetste
vogelen. Een zwoele lucht drong door de vensterspie~
ten binnen. In de kamer hoorde men niets dan den tiktak der hangklok, het eendelijk enteren van den oude,
en soms 'tgezijpel van 't water dat Tine uit de ver
verschte doeken stroopte. In den hoek der schouw zat
een kater te spinnen, de vink, in 't kooike tegen den
muur, tjinkte een enkelen keer, en pluisde voorts haar
veeren.
Opeens brabbelde de zieke haperende woorden.
«Hij bekomt,» meende de dokter.
«Vader, vader!» riepen Pol en Tine te gelijk.
«Waar. . .ben. . .ik?» stotterde hij.
«Hier, vader, thuis, voelt ge pijn?»
«Neennek,» schuddebolde hij, zweeg een poos,
en... «is 't koren binnen?» vroeg hij verder.
«Wees daarover niet bekommerd, vader» suste
Pol.
«Is 't koren binnen!» bromde hij, en hamerde
't woord met een zwik van zijn hand.
«Boer tot in den dood,» peinsde de dokter, die Pol
ter zijde trok, en hem vroeg of de pastoor was ontboden.
«Karel is er om» zei Pol, «wat denkt ge er van
dokter?»
«Ja, Pol ge zijt mans genoeg dat ik het voor u
onder geen stoelen of banken moet steken: vader gaat
er naartoe; deze. opflakkering kan er een zijn van een
paar uren.»
Pol knikte dat hij begreep en lei, dubbend, zijn hoofd
achterover tegen t raam.
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Diep achter het dorp dreef 't vervaarlijk dreigement
eener loodkleurige lucht, waartegen witte duiven als
papierknipsels opzweefden. Hier weisterden de wolken
als buitelende bergen dooreen, en rolden samen tot
een pikdonker gevaarte; verder woelden ze los en slierden over heel de vlakte als koperroode lappen, waarlangs de goudvonkelende zonnestralen spritsten. Er
zat jacht in de lucht. De wind joeg het stuivende zand
als een donkergrijs gordijn over de wegen, in den tuin
zoefden den boomen bang; in de verte rommelde de
donder.
't Is er op », zei de dokter, » 't geraakte over de
Schelde, We krijgen de volle geut, en ik moet nog
verder.»
«En dat door zoo'n weer!» zuchtte Pol die naar
vader omkeek, en diens afreis bedoelde.
De dokter was geen twee minuten weg, of de koster
stak zijn kop binnen. Hij blaasde als vermoeid, zette
zijn bel en koperen lantaarn op de tafel, foefelde zijn
solideken in den binnenzak, en vaagde met een rooden
zakdoek de dikke zweetdruppels van zijn blozend gezicht.
Achter hem stapte, met gebogen hoofd, de priester
die onder het witte velum de heilige Ciborie op het
hart hield gedrukt. Traagzaam zegende hij de woning.
Allen bogen de knie en sloegen een kruis. Pol ruischte
een solfersteksken aan over zijn diemiten broek, en
ontstak de gewijde kaars. Dan gingen ze op de moos,
en lieten vader een wijle met den pastoor alleen, die
na de biecht de kamerdeur op een kier zette, en hoestte
dat ze mochten weerkomen.
«Vriend, nu zullen we onzen Lieven Heer geven.
zeg nog eens: mijn God ik geloof in U, mijn God ik
hoop op U, mijn God ik bemin U.»
De zieke hijgde 't na.
De koster rammelde 't confiteor af met een zemeligen
neusklank in de stem.
«Tine zet me recht!» bevool de kranke.
Blijf maar liggen, vader;- niet waar, meneer
pastoor?» Deze knikte instemmend.
«Recht zitten, zeg ik, -'t is Onze Lieve Heer!»
Hij wroetelde zijn krakende armen als krukken achter
zijn lijf, steunde op zijn vuisten, en kruifelde recht,
terwijl Tine hem een paar fluwijnen achter den rug
doeffelde.
;
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Hij klopte driemaal, dof, op zijn borst, vouwde de
handen samen, en ontving zijnen God. En zonk terug
op zijn peul.
Hij lag stil, met toegeknepen oogen, en 't gezicht
van een eiken beeld waarin de expressie gebijteld is
van strenge ingetogenheid en bovenaardsche beschouwing.
In de kamer groeide de duisternis. Het vlammetje
der gewijde kaars knetterde en pofte een sterrelend
vonkje weg. De koperen Christus op de tafel glinsterin 't licht, dat een spokerig kringentje deed opdansen
tegen de zoldering.
Daarbuiten stonden de stille boomen donker, de
wind was gaan liggen. In de verte kronkelden roode
slingerslangen over de wolken, en luider bommelde de
doffe donder de heeele ruimte vol.
Onder het venster jankte de boterhond.
-- «Karel, wijwater sprinkelen,» fezelde Tine haar
jonger broer in 't oor.
De pastoor zei tot den zieke dat hij hem het heilig
Oliesel zou toedienen, welk Onze Lieve Heer had
ingesteld om de kranken te verlichten en te sterken.
Hij moest nog maar eens vergiffenis vragen over alles,
zelf vergeven wat anderen hem misdeden, en nazeggen:
Jesus, uw Wil geschiede, moet ik sterven ook goed, 'tis
me allemaal eender.
De zieke prevelde zacht, en liet den priester begaan.
De tiktak der hakkelende hangklok viel eenbaarlijk
door de stilte, als waterdroppen die van 't gewelf
eener grot neerpletsen in' de donkere diepte.
Ik ben eens kurieus ! » zei de stervende opeens.
Wat is er, Peer ? a
« Als da 'k, jandorie, kurieus ben. Lijk ze zeggen
moet het ginderachter schoon zijn! »
Tegen de ruiten kletterden de eerste dikke regen~
droppen, en bijna onmiddellijk daarop goot het water,
zoo dik dat de schaduw der boomen verdween achter
de grijze geut van den ruischenden regen. Bliksemflits
sen scheurden schielijk de stortbui, slag op slag knalde
en ketterde de donder, en schokkelde door de daverende ruimte.
Zijn ze 't fort aan 't beschieten ? » vroeg de
stervende.
c Het dondert, Peer », zei de pastoor. z Ge zijt
toch niet bang om door zulk weér naar Onzen Lieven
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« Geen dem... Maar ééns in mijn leven bang
geweest ; Tine, vertel dat eens ».
En Tine moest, kost wat kost, den pastoor vertellen
dat, voor vele jaren, vader zekeren dag klaver maaide,
toen er ook een verschrikkelijk onweer opkwam. Maar
hij wou 't niet opgeven, en maaide voort. Eenige stappen voor hem zat een zwarte kater te loeren. Vader
had er* al naar gechuut, maar de kater verroerde geen
vin ; naar geschopt, de kater grommelde en liet zijn
tanden zien. Toen riep vader:
zijt ge van God : sprekt
zijt ge van den duvel : wekt
en kapte met zijn zeis, rats, los er door, de kater
pofte en : spouwde vuur. Toen liep vader naar huis, stak
zijn zeis in de stroomijl, en heeft dien godsjeugdigen
dag geen slag meer gewerkt. Bij hoog en laag hield hij
staan dat het de duivel was.
« Da was em ook » bevestigde de stervende.
Hij heeft geen vat op u, vriend, ge hebt Onzen Lieven Heer op uwen kant ».
Dat hoop ik,. . . ' meneer pastoor,. . . als Hij nu
seffens maar niet te nauw cijfert ! »
Wees gerust, _ Peer, nog eenige oogenblikken
en ge zult Hem zien ». r'
« Zien ! ... » zuchtte de stervende diep.
En ge zult ginder aan Stien en de kennissen
een goeien dag doen van ons allemaal? en voor ons bidden ? »
Hij knikte, en snakte naar lucht. Een amerijtje bleef
de adem weg, dan ruischte weer door 't geprossel van
den opkomenden ratel : < zien ! »
« Knielen ! » bevool de priester, terwijl hij den
zieltogende met wijwater besprenkelde, en de gebeden
der stervenden voortzette.
Vertrek, o christen ziel, uit deze wereld, in den
naam van God den Vader almachtig die u geschapen
heeft...
Daarbuiten rommelde nog even de verre donder over
de Moldervelden. Het onweder dreef af. Een zonnestraal gleed aarzelend de kamer binnen, en vonkelde
op de ruiten waarover, in trage strepen, de' regendrop~
pen slierden.
In huis was het huiverig stil. Men hoorde alleen het
fluisteren van gebeden, den zuigenden adem van den
stervende, en daartusschen de gedempte snikken van
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De stervende fluisterde onverstaanbaar warrelwoorden.
Hij ijlt » verzekerde de pastoor, die naar hem
beenboog.
jezus, Maria, jozef...
Over 't grauwe gelaat van den oude bibberden dikke
droppen doodzweet, en gleden in den gerimpelden hals.
De adem bleef langer weg. Een laatste maal hapte de
stervende naar lucht, zijn halsspieren spanden, de keel
pruttelde «z eé ...» een witte schuimbroebel brak op de
lippen, en 't hoofd zonk slap op den schouder.
« Heer, geef hem de eeuwige rust! » prevelde de
priester.
« Vader! Vader! » snikte Tine, die haar gelaat
in 't kopkussen verborg.
Pol en Karel keken naar den doode, met tranen in
de oogen.
In den notelaar floot een merel. De zilveren klanken
beierden door de zonnige lucht.
Een onverbasterde boerenziel was ten hemel gevlogen.
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Voor onze Katholieke ..
Vlaamsche Tooneelmocultuur
••

door
E. H. J. BERNAERTS
120.000.000 tegenover 85.000.000 frank, dat is de
verhouding der inkomsten te Parijs in 1923 voor het
tooneel en de bioscopen. Die bloote cijfers bewijzen
koudweg dat wij als katholieken aan de dramatische
voorstellingen ook het overwicht gunnen moeten.
De katholieke tooneelbeweging is, Deum ladamus,
manskrachtig geworden in onze Vlaamsche landouwen.
Enkele bladzijden over de werkzaamheden der « Alge.
meene Tooneelboekerij » (1) mogen wellicht de aandacht verdienen der lezers van « Dietsche Warande en
Belfort ».
V66r 15 jaar, in Februari 1909, kwamen te Tienen
enkele jonge tooneelvrienden samen om een algemeene
inrichting te stichten waardoor de talrijke Katholieke
Vlaamsche liefhebberijgezelschappen naar het cultuur
excelsior zouden worden opgestuwd.
Zoo bedroevend was het toch waar te nemen dat in
onze opvoedingsgestichten, enkel beschaafd en beschavend spel geleverd werd, bij Fransche opvoeringen,
dat wil zeggen : bijaldien aan het Vlaamsch eenige
toegang werd verleend, de trouwhartige asschepoester
in bedellompen voor 't voetlicht verscheen. Zoo treurig
dat bij de vertooningen in de gewone kringen het toeschouwend volk niet werd opgetild boven zijn daggewone omgeving uit, maar integendeel bespottelijk werd
gemaakt in eigen oogen, door bloederige drakendrama's en doldomme boerten.
Die beschamende toestand diende verholpen, dat
voelden en wilden ze die enkele geestelijken en leeken
die door de studentenbeweging hun « arm Vlaander
ren » hadden leeren liefhebben. Het doel lichtte hen
voor welken weg ze te volgen hadden. Onoverzichtbaar
was het arbeidsveld; zij zouden echter voor den voet
(1) Kortheidshalve zullen we verder steeds A. T. B. schrijven.
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zaaigraan wel bedauwen en doen rijpen.
De eerste eisch voor volksontwikkeling door het toon
neef was, en blijft, een waardig repertorium.
Voor velen was de zoogenaamde onbestaandheid
van deugend tooneelwerk enkel een uitvlucht, voor de
meesten was althans de onbekendheid met het reeds
bestaande, oorzaak dat geen betere keuze van dramatische werken op de planken werd gebracht. Derhalve
diende een eerste voorraad uitgaven bijeengegaard van
wat de vrienden in privaat bezit hadden : een vij f hora
derdtal titels bracht de onoogelijke catalogus van 1910.
Natuurlijk diende de verzameling gewand en geschift,
anders kon er niet doelmatig doorgewerkt. « Onder~
zoekt alle dingen, behoudt het goede », hield ons Sint
Paulus voor.
Wat zou het goede zijn voor onze Katholieke taal~
genooten ? Alles wat niet aanstootte tegen Christus'
leering en meteen de kunstregels niet omver kegelde.
Best. Maar zouden de tooneelleiders onze uitspraak
zonder tegenspraak aanvaarden ? Hadden zij ons blin-delings te volgen ? Neen, wij hadden hen voor te lichten, wij hadden onze uitspraak te motiveeren.
De critici hadden dus hun oordeelvelling uitvoerig
neer te schrijven en als die eenmaal neergepend was,
waarom die bespreking dan niet in druk gegeven; zoor
dat alle belangstellenden er op de hoogte van werden
gebracht ? Tooneelgids verscheen!
Reeds was de zichtzending der tooneelexemplaren
aan de eerste toetreders in vollen gang. Zij waardeer~
exen de gelegenheid die hen aangeboden werd om kennis te nemen van een tooneelschat die hoe gering ook
nog in aantal, toch veel ruimer was dan dezen van de
vriendenkringen waarmee zij gewoonlijk hun voorraad
stukken uitwisselden. Bij iedere zending kregen zij een
stelletje van vijf brochuurs ter inzage en mochten de
aanvraag - vernieuwen zoo dikwijls het hun hartje be-liefde.
Dadelijk bewees de uitslag dat de inrichting der
A. T. B. doeltreffend was opgevat. Uit de toezendingen viel de keuze meestal op het mooiste van de pak~
jes : met één slag werd door de cultuurminnaars bij
hun publiek het veredelingspeil der voorstellingen een
hooger streepje opgevoerd zoodat weldra de eerste
bijeengebrachte boekenbuit te karig bleek om het steeds
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De uitgevers werden aangeschreven, enkelen met
gunstig gevolg. Een onzer meest bekende firma's had
onmiddellijk ondervonden dat zijn onrijpe of ongezon~
de tooneelkost niet meer zoo gewild werd als vroeger
en zou die « onderkruipers » een hardhandige les toedienen. Sluw was ze ongetwijfeld. Een knappe, beren
deneerde catalogus van haar uitgeverszaak verscheen
waarin alle bedenkelijke voortbrengselen «aanbevolen»
werden aan de katholieke patronaten eis gewone krin~
gen ; tegelijkertijd werd vooral de ongenoemde A.T.B.
belasterd als een voor de maatschappijen duurkostend
en voor de inrichters winstgevend partijtje ! Later kwam
een « vade-mecum » voor tooneelspelers uit onder
nam « Tooneelgilds », alleen maar om verwarring te
stichten. Het heeft niet mogen baten ! De A. T. B. won
immer bij aan toetreders en invloed, zelfs bedoelde,thans
verjongde firma is zoo verstandig geworden haar, trour
wens hoogerstaande, uitgaven ook ongevraagd ter re~
censie in te zenden aan het tijdschrift « Tooneelgids ».
Verder wierf door inkoop de uitleenbibliotheek al 't
haar ontbrekende aan, zoodat A. T. B. thans beschikt
over alle uitgaven op den huidigen dag in den handel
verkrijgbaar.
Tooneelgids kende eveneens zijn gestadigen groei.
Het eerste jaar verscheen slechts een enkele aflevering
en dan waren 't geknipte recensies uit katholieke tijdschriften, tot les ende leering van de eigen meewem
kers. De volgende jaren brachten aan de inteekenaars
4, 6 of 8 afleveringen uitsluitend gewijd aan critiek van
de toneellitteratuur.
De bespreking liep over stukken van den meest ongelijken aard ; van verouderden en pasverloopen datum, van buiten en eigenlandsche schrijvers, van vertaalde en oorspronkelijke uitgaven.
En meerdere hulpvaardige krachten sloegen mede de
hand aan het schi f tingswerk waardoor het stapeltje ren
censies niet meer in « Tooneelgids » kon ingeschuurd
en er thans 7000 beoordeelingen persklaar blijven lig~,
gen. Niet zonder reeds dienst te bewijzen aan onze
Vlaamsche gemeenschap, daar zij overgeschreven wor-den en in de brochures ingeplakt zoodat wie een werkje
aan huis krijgt, toch zijn persoonlijk oordeel kan toet-sen aan het vonnis van onze critici.
-

~
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gunstig advies verdienden ; de ondienstige uitzenden
zou trouwens overbodig wezen. Wie met A. T. B. in
betrekking staat, maakt bij gevolg nog enkel kennis met
wat alvast eenige waarde heeft en ziet zichzelf het geld
gespaard voor het aankoopen en de moeite en den tijd
van het doorlezen der afgewezen stukken. Dat voordeel is niet gering : ongeveer de helft der A. T. B.
collectie werd om een of andere reden als practisch~
onbruikbaar gemerkt. Dat merkteeken hetwelk de
grenslijn trekt tusschen de vertoonbare en ondienstige
waarde--gehalten, staat aangeboekt in den laatsten vol~
ledigen catalogus der A. T. B.
Deze boekenlijst bevat, benevens den schrijversnaam
den titel van 't stuk, de noodige inlichtingen over aard,
aantal bedrijven en personen ; alsook naast meer dan
7000 titels, de G der geschiktheid of de 0 der ongeschiktheid voor onze inrichtingen. Een kleine 2000
werkjes blijven nog door te lezen ; de laatste twee jaren werden telkens meer dan 1000 uitgaven besproken.
De lijvige boekenlijst draagt den weidschen titel Ons
Nederlandsch tooneelrepertorium, maar we hopen niet
ten onrechte. Alle uitgaven immers, nog voorhanden,
staan er in vermeld, plus de duizende uitverkochte welke A. T. B. zich bij gift of antiquarisch kon aanschaffen.
Nu kan dus geen onbestaandheid van of onbekendheid met verdienstelijke tooneeluitgaven meer worden
ingeroepen om de vertooning van minderwaardige stukken te wettigen. Wie op gebied van 't repertorium nog
achterlijk blijft, verdient ten volle ieders blaam. Uit
den ouden boekenstapel kan hij, dank zij A. T. B. het
niet-verouderde opdiepen en van de pasverschenen
exemplaren ook het allernieuwste opdisschen.
Hoe ver zijn wij trouwens gevorderd in de stukken~
keuze sedert aanvang 1909! Overal wordt gestreefd
naar dieper én hooger én breeder : beter én mooier!
Natuurlijke wisselwerking : er verschijnt ook beter
en mooier; en waar jaren geleden slechts sporadisch
een bijbelstuk van de persen kwam en de meeste katholieke schrijvers zich als dusdanig niet konden ontpop.pen omdat zij ongespeeld zouden zijn gebleven, daar
begroeten wij thans de blij-aanstappende phalanx van
onze door Christus en kunst bezielde jongere auteurs.
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Het beter en mooier mag zich echter niet tot de foor
neelschri j f kunst beperken, ook de tooneelspeelkunst
had het wanstaltige en onverzorgde te vermijden.
Getrouw aan zijn vaneerstaf gevestigden levensregel
zou « Tooneelgids » geleidelijk ook daaraan zijn aandacht wijden en bij de eerste verruiming van zijn programma, nl. in 1914, kwam reeds het draperie-decor
aan de beurt. Toch vinden we in « Tooneelgids » al te
schaars bijdragen over regie, en dit wel ten gevolge
van het gebrek aan flinkbeslagen én penvoerende regis~
seurs.
Na den oorlog gaat Prosper Thysbaert den stormloop aan tegen het duffe schermenstelsel. Zijn gespro~
ken en ook in « Tooneelgids » geschreven woord, naast
zijn merkwaardige tooneelprestaties, wonnen de klim-mende belangstelling en navolging van tal van andere
groepeeringen. En onder of naast zijn invloed vallen
de welgeslaagde liefhebberij~voorstellingen te vermelr
den van Maeseyck, Lokeren, Gent, Temsche, Antwer,pen (n.1. op 't tooneelcongres te Brussel) , Sint-Niklaas
en Mechelen.
Tooneelgids stond hen allen terzij door voorafgaande « studies », door « critiek » en sedert 1924 ook en
niet 't minst door « clichés ». Zelfs, wat voor vele lezers minder opvallend is, door zijn « leestafel » en
« overzicht van tijdschriften » waarin vooruitstreven~
den zich kunnen documenteeren, alsmede door zijn
mengelingen » waarin de kerngedachten opgenomen
worden der vermelde tijdschriften-artikels en waardoor
bestendig-aan op denzelfden nagel kan geklopt zonder
dat het gehamer vervelend wordt.
Alhoewel de naam bij de stichting : « algemeene
tooneelboekeri j » vermoeden laat dat de begrenzing
samenvalt met de inrichting eener gewone uitleenbi~
bliotheek, is het gebleken door haar orgaan « Tooneel~
gids » dat het bestuur zijn motor-kracht voor zwaarder
vracht zou inspannen, naar meerderlei richtingen uit.
In 1912 wordt het le Katholieke Nederlandsche
Tooneelcongres ingericht, in 1 924 volgde het tweede.
Van beiden is een groote bezieling uitgegaan om volhardend aan de taak te blijven en den gezichtskring
onzer tooneelisten steeds breeder uitgecirkeld.
Bij de laatste congresvergadering kregen we in ons
-
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land de eerste tooneeltentoonstelling en de première
van « Christoffel » onder de schitterende leiding van
den schrijver zelf, Anton van de Velde.
Letterkundige prijskampen werden uitgeschreven:
de eerste in 1902 in .verstandhouding met het « Davidsfonds », de prijs 200 fr. toegewezen aan « Hazepeper »
van Jac. Ballings, de tweede in 1922 met ret weekblad
« Het Vlaamsche Land », de prijs 1000 fr. aan « Naar
de diepte » van C. Eeckels, de derde in 1924 met « Mis~
sieacie », een prijs van 500 fr. aan « De Bruidschat »
van C. Eeckels, 400 fr. aan « Hostia pro hostia » door
Fr. Boon, 100 fr. aan R. Ysabie.
***

Enkele afleveringen van « Tooneelgids » werden geheel of bijna uitsluitend gewijd aan één belangrijk onr
derwerp, zooveel als een tooneelmonografie : moeder,,
Kerstmis, de missie.-gedachte, zelfs verscheen er een
speciale uitgave : « Garve » over het « Theatre du
Vieux Colombier » te Parijs.
Het zijn hoofdzakelijk geldelijke moeilijkheden die
ons beletten dit veld verder te ontginnen.

Meerdere belangstelling, hoogere vorming trachtte
A. T. B. te bereiken door op de « Nederlandsche var
cantieleergangen » de dramatische kunst naderbij te
brengen bij het leeraarskorps.
In 1912 trad Albert Vogel op met een les over
voordracht » en een eigen voordracht-avond ; in 1924
een vijftal leeraars met onderscheidene spreekbeurten
over de wereldfiguren der tooneelliteratuur en verslag
over A. T. B.
De jongste vrucht van den zomerrijpen bloei der
A. T. B. was beginselvast den grondslag leggen van
't « Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond ».
Wij vertrouwen dat weldra de Herz~golvingen
van de velerlei werkzaamheden onzer talrijke spelersgilden door een flink bestuur in gelijkstemmende hoog~
te zal opgevangen worden zoodat de harmonie hunner
krachtinspanning ons allen verblijden komt.
Stijgen we even bij een « spes »-vliegtocht op, dan
ontwaren we in 't verschiet reeds het veldplan afger
lijnd voor : leergangen in uitspraak en voordracht en
regie, tooneelwedstrijden, vollediger tijdschriften-in-
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de.x, monografieën van schouwburgen, regisseurs en
schrijvers, nadere klasseering van den tooneelschat,
uitvoerige én geregeld~verschijnende programma's voor
volksontwikkelingsavonden, titellijst van alle handschriften in de Belgische bibliotheken, uitgave van midr
deleeuwsche teksten, tooneelmusèum, enz.
Vooraf echter krijgen we alvast het verschijnen der
bundels: « Ons jeugd en damestooneel », « Ons hee
rentooneel », « Ons gemengd tooneel »: volledige verzamelingen van de recensies dier onderscheidenlijl{e
rubrieken.
Mogen de geldmiddelen niet ontbreken!
Zoolang we niet over een bestendig, onafhankelijk
secretariaat beschikken als « algemeene tooneelcentra~
Ie », zal inmiddels A. T. B. graag de taak blijven waar nemen voor ons volk ' binnen te halen den voedzamen
oogst van de stille actie waaraan sedert 15 jaar zooveke
jonge krachten hun toewijding besteden uit liefde en
ter eere Gods. (1)
,

(1) Een enkele statistiek betreffende de ontleeninyen
Aangesloten
Uitzendingen
Getal stukken

1909-1910
1910--1911
1911-1912
1912~1913
1913-1914
1914-1919
1920
1921
1922
1923
1924

88
184
321
362
?

?

389
342
359
387
423

279
563
1043
1426
1584
656
1527
1249
1342
1671
2116

1436
4528
7350
11408
12735
7872
6921
6220
6139
7487
8892
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Spil Leven
door
STEPHANIE CLAES-VETTER
(vervolg.)
De innerlijke drang moet gevoed worden door hoogere doeleinden, en het was als een vervolg op haar
eigen gedachten toen zij aan het slot las :
In de oude geschriften, van uit de middeleeuwen tot nu toe, in
oorlogstijden zoowel als in jaren van overvloed, ten allen tijde
hebben er huisbezoeksters bestaan. omdat ten allen tijde er zieke,
arme verlaten menschen geleefd hebben 'en omdat die eeuwige
ellende, de sublieme liefde tot den evenmensch in de wereld geroepen heeft.
Zij die ons het pad hebben gelicht, de verpleegsters uit het verleden, zij die geen geschoolde techniek kenden, maar alleen toewijding en naastenliefde, blijven onze voorbeelden. Wij mogen
die kostbare erfenis niet verspillen door beroepsdeformatie of gemis aan bezieling.
De verpleegster-bezoekster is de verstandige medehelpster des
geneesheers, maar zij is ook de dienstbode van den arme. Zij
blijve vooral een vrouw in den diepen zin van het woord, door
goed, zachtzinnig, moederlijk voor de kleinen, toegevend voor de
onwetenden ; dat zij alles trachte te begrijpen om alles te kunnen
vergeven... Nevens hare zedelijke waarde en hare verstandelijke
vorming moet er ook nog plaats blijven voor hare goedhartig~
heid.
Tot het ware feminisme leidt er maar één weg -- die welke
door naastenliefde en toewijding beglansd is. Dat die weg de hare
weze.

0, hoe sprak de Katholieke vrouw, wier geest door
het geheele boekje zweefde, uit deze laatste bladzijden,
al was het vlugschrift neutraal gehouden, zooals past
een voordrachtgeefster voor een werk van den
Staat. Welk een hulde aan de nederige nonnetjes, die
hoe onzaakkundig dikwijls, hare taak altijd met zooveel hart vervuld hebben. Mathilde voelde zich heelex
maal verzoend en bevredigd. Ze zou het vervolg nu
maar voor morgen houden, en zoo dadelijk aan de ver~
slagen beginnen, dan was ze vanavond vrij en kon doen
wat ze graag wilde. Zou ze Miete haar zin geven en
mee uit gaan, misschien deed het haar goed ?
Neen, vanavond niet, het was Eerste Vrijdag, vanavond ging ze naar het Lof.
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V.
Zeg Dehaeze, een paar jaar geleden heb ik.
heusch nog eens gedacht dat je trouwplannen had.
Zoo ?... Ik ook.
En nu?
Ik heb ze nog steeds, maar ze komen niet tot
verwezenlijking.
Gebrek aan keuze?
Aangeboren schuchterheid, vrees ik. Vanaf de
dagen mijner jeugd heb ik nooit op het juiste oogenblik het rechte woord tot de rechte vrouw kunnen
spreken.
Houd het dan maar zoo : het is nu te laat om
nog te veranderen.
Was er een lichte bitsheid in den toon, een kleine
trilling in de stem, of lag het aan den spreekdraad ?
Dus, morgen?
Vast en zeker.. We rekenen op je en zullen de
operatie op morgenmiddag drie uur zetten. Ik heb
Mathilde Vernier gevraagd om te helpen. je herinnert
je nog wel, Zuster Mathilde?
jawel, jawel, dat is een heel goede. Adieu, groen
ten aan de Ramac.
Hubert Dehaeze haakte den telefoon vast. Daar had
je het natuurlijk weer, morgenmiddag wilde hij naar
Alice gaan om een definitief onderhoud met haar te
hebben. Ze had zoo lief en hartelijk geantwoord op
zijn schriftelijk verzoek, dat ze hem gaarne ontvangen
zou, dat ze het zelve ook beter vond eens uit te sprer
ken, al bleef ze bij haar eerste besluit. Ze deed er nog
vele groeten bij yan Toto en Bébé, die bij haar aan
tafel hun huiswerk zaten te maken en teekende zoo
eenvoudig «Alice».
Zou alles nu goed worden en zou dat ellendige wachten voorbij wezen ? De laatste keeren dat hij voor de
kinderen in de Seutinstraat moest zijn, hadden ze zoo
vreemd en gedwongen tegenover elkander gestaan. In~
dien Alice zich schuchter of verlegen had betoond, zou
het vanzelf gegaan zijn, en hij zou wel zoo'n soort
vaderlijke houding hebben aangenomen, voorloopig.
Maar ze was eerst zoo volkomen rustig en op haar
gemak geweest, alsof er tusschen hen geen zware woor
den gevallen waren, alsof zij werkelijk zijn vraag en
haar antwoord als een afgedane zaak beschouwde -en
als reflexbeweging was daarop bij hem de koele bevel
lende toon gevolgd, die hij bij vreemden meestal aan~
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geheerscht in plaats van de gewone warme genegenheid ? Wanneer, hij wilde het zich nu absoluut herinneren. . . Wacht eens. . Enkele weken na haar groote
operatie, kort voor den dood van haar man. En evenals toen legde Alice haar beide handen in de zijne
en keek hem aan met groote bedroefde oogen, maar
in plaats van het doffe zwijgen vielen de woorden nu
zoo stil en weemoedig:
- 0 neen dokter, dââr kan ik niet tegen. Als U boos
op ons bent...
- Ik ben nooit boos op je, lieve Alice, ik zou niet
boos op je kunnen zijn. We zullen een paar maanden
lang nergens over praten, dan is alles juist als vroeger.
Maar het was hun niet mogelijk geweest, geen van
beiden. Wanneer ze ernstig spraken over ernstige zaken, dan kwam er een ongewenschte wijding over hen
beiden, en na verloop van eenige oogenblikken werd
Alice stroef in haar pogingen om de sfeer van alledaagschheid te herscheppen. En als ze schertsten • of
lachten met de kinderen, dan stonden plotseling zijn
aanzoek en haar weigering tusschen hen als een onover
komelijke hindernis om terug te keeren tot de rustige
uren van voorheen.
Nu vermeden ze elkaar. Hij wist dat Alice zichzelve
niet meer onder zijn behandeling zou stellen, en waar
het Toto en Bébé betrof voelden zij het beiden als een
opluchting wanneer het maandelijksch onderzoek afgeloopen was.
Bleef ze inderdaad weigeren ? Waarom bemerkte hij
nu, bij het herlezen van haar briefje zooveel duidelijker
dan eerst de onverzettelijkheid harer beslissing.
Ze had hem niet lief, zooals ze Jacques had liefgehad, maar ze hield toch van hem, ze had de kinderen
opgevoed in vertrouwen en genegenheid tot hem. Was
zij dan zoo uitsluitend de vrouw van ééne liefde, dat
die liefde haar geheele leven vulde en niets of niemand
daarin plaats kon vinden? Neen, dat was niet waar.
Alice behoorde tot de goede moeders, in de eerste
plaats tot de moeders: een uitstekende moeder - een
goede echtgenoote, maar de rol van de geliefde paste
heelemaal niet bij haar. De hartstochtelijke beminnen
de vrouw had de scheiding gedurende den oorlog, enkel omdat de man het aangenamer vond voor zijn
ouders, of gemakkelijker of voordeeliger, niet zoo lijdelijk verdragen. Maar de echtgenoote, die in de eerste
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voegde zich naar den wensch van den vader om zich
beter te kunnen wijden aan de kinderen. En zooals ze
een voortreffelijke, zelfs een teedere en liefhebbende
echtgenoote was geweest, zoo had ze natuurlijk ook
een onberispelijke weduwe moeten zijn, het lag heelex
maal in de lijn van haar karakter. Maar hij, die bij
vrouwen te goed kende het nauwe verband tusschen
ziel en lichaam, had de kleur op haar wangen en den
glans in haar oogen zien terugkeeren, en wat niemand
bemerkt had, misschien zij zelve niet eens, dat had de
vakman in hem waargenomen : de korte krullen aan de
slapen die zoo droef vergrijsd waren toen ze nog geen
dertig jaar telde, waren weer in hun natuurlijke kleur
bijgegroeid ; in haar stem was weer de blijde klank
teruggekeerd van hen, wier ziel zuiver en rustig gestemd is.
Drie en een half jaar. Was hij te haastig geweest?
Had hij niet lang genoeg gewacht ? Kon ze zich wel
troosten en schikken in haar nu weer gelukkig leven
met de kinderen, maar kon ze niet wennen aan de gedachte een anderen man toe te behooren ? Zou hij haar
voorstellen te wachten, nog een jaar te wachten desnoods. Zou hij haar voorstellen, dat alles geschieden
zou zooals zij het verlangde, ook in hun toekomstig hu~
welijksleven ? Dat zij met Bébé in zijn groot huis de
kamers kon betrekken, die zij verkoos ; dat hij zijn
eigen slaapkamer zou behouden, met alleen maar Toto
dicht bij hem op den aanbouw?
Een gevoel van wrevel kwam in hem op bij de ongezonde voorstelling, die hij de eerste weken na haar
weigering gekoesterd had en die hem nu plotseling
een beleediging toescheen voor de rustige, evenwichtige
vrouw, die Alice was. Indien de onthouding zelden
zwaar viel aan naturen als de hare, evenmin verlang~
den zulke vrouwen deze anders dan om godsdienstige
of verhevene redenen. Neen, Alice zou hem toebehoo
ren, geheel en volkomen, of hij zou haar oude trouwe
vriend moeten blijven : een andere oplossing was er
niet.
Maar waarom had ze zoo star en onverzettelijk ge#*
weigerd vanaf het eerste oogenblik? Ze treurde toch
niet zoo diep meer om haar man, en ze had niets tegen
hem. Was er een andere reden, die hij niet inzag, niet
,achterhalen kon?

550 Dehaeze loosde een diepen ` zucht Ghislaine de
Ramac had misschien gelijk. Hij was wel een goed arts
beweerde ze neerbuigend en hij was de beste chirurg
van Brussel, voegde ze er dan bij, maar groote men~
schenkenners waren vaklieden zooals hij bijna nooit.
Dat kon hem volstrekt niet schelen, hij zou nooit als
psychiater optreden. Hij bleef bij de realiteit der dingen en bracht immers de zenuwstoornissen zoo dikwijls
terug tot zuiver lichamelijke oorzaken. En de ingewikkelde naturen, met behoefte aan spanning en emotie,
de opgewonden patienten of ingebeelde lijderessen, die
Neven nooit lang onder zijn behandeling, of wel, hij
droeg ze zelf over aan een van zijn collega's de
Ramac was bijvoorbeeld een uitstekend neuroloog.
Per slot van rekening had hij met zijn vijf en twintig jaar praktijk als vrouwenarts toch maar bitter weinig ondervinding van haar zieleleven. Hij kende alleen
het groote, werkelijke tastbare lijden der vrouwen ; hij
deugde alleen om te helpen of te genezen of te troos~
ten in de ernstige gevallen : geboorte, ziekte of dood.
Hij had nooit ergens tijd voor, moest te hard werken
en te veel studeeren nog om het nieuwe bij te houden ;
hoe zou een chirurg~gynaecoloog ooit ergens anders
zijn volle aandacht aan kunnen wijden dan aan zijn
vak ? En de vrouwen interesseerden hem ook niet, niet
meer dan de mannen, niet in anderen zin dan als patiënten, aan hem toevertrouwde levens, die hij behouden of genezen moest.
Hij ging voor zijn schrijftafel zitten, draaide het
electrisch licht uit, steunde het hoofd in de handen en
sloot de oogen.
Hij zag de frissche meisjeskamer wit-blauw-en-rose en
een jonge dokter, die zich boog over het bed van een
kermend kind...
Al de latere beelden verdrongen zich, vervloeiden,
vertroebelden, hij had geen recht ze vast te houden,
en ze kwamen ook niet zoo licht en duidelijk, zoo klaar
en levendig. Bij Toto's geboorte had hij gemeend, dat
ze sterven zou, ook hij, en even had het toen door zijn
brein geflitst hoe onaangenaam dat zou wezen, de eer-ste kraamvrouw die hij verloor. Bij Bébé had hij zelf
gewaakt een heelen nacht, bij de kleine peuter van drie
dagen, en dat alleen had de jonge moeder rust gegeven,
zoodat zij in staat bleef haar kindje te voeden. Het
doodsbed van Alice's vader, het einde van haar man
de beelden kwamen, de beelden gingen.
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ernstigen avond voor haar laatste operatie, toen hij
was binnengekomen in de kliniek, waar niemand vermoedde hoe hij opzag tegen de verantwoording van
den volgenden dag.
Waarom had hij haar niet mogen liefhebben toen ze
een jong meisje was, nog bijna een kind. Als ze jac~
ques Dumoulin nooit ontmoet had, of als hij de eerste
was geweest, zou ze dan van hem niet gehouden hebben ? Zou ze dan ook zoo beslist neen geantwoord
hebben als hij haar tot vrouw had begeerd ? Hij had
haar toch zoo langen tijd gekend toen ze beiden vrij
waren, zij wel heel jong nog en hij in de kracht van
zijn leven.
Nu was hij een man van vijftig jaar en zij een weduwe met twee kinderen. Hij glimlachte bitter. En wat
,er moois en goeds was in hun jarenlange vriendschap,
dat had hij met zijn dwaas aanzoek verstoord...
Er was niets aan te doen. Misschien was 't een voorbeschikking dat doktores de Ramac hem absoluut noor
dig had, juist morgen. Merkwaardig dat Ghislaine de
Ramac nooit een anderen chirurg bij haar patienten
wilde dan hem. De Ramac zelf nam dikwijls Benoit of
een van de collega's. Zeide ze ook niet, dat Zuster
Mathilde zou bijstaan bij de heelkundige behandeling ?
Die had hij juist een beetje uit het oog verloren. Ver
leden jaar had zë nog eens bij Bébé gewaakt, toen 't
kleine ding diphteritis had. Niet meer aan denken, Bê~
bé was er doorgekomen, maar dat bleef altijd een heer
len tijd nawerken.
Dus, weer niets aan te doen : straks maar een briefjee
terugschrijven aan Mevrouw Dumoulin-Verhaeren, dat
het hem erg speet, maar dat hij door ambtsbezigheden
verhinderd was ten harent te komen, zooals hij zich
eerst met zooveel genoegen had voorgesteld te zullen
doen, en vragen of het haar schikte hem een anderen
dag te ontvangen.
De lichte rose en blauwe kamer was daar nog altijd,
nu zoo onwezelijk klein als een achttiendeeuwsche grar
vure: het lieve meisje kreunde niet meer, maar vouwde de handen alsof ze bad...
-

Plotseling hief hij het hoofd op, streek zich- over de
<oogen en staarde verschrikt voor zich uit.
De kamerdeur was aarzelend opengegaan en de jonge gedaante stond scherp afgeteekend tegen het felle
ganglicht.
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Het nieuwe tweede meisje zeide, dat U in de spreekkamer waart en of ik . den weg soms kende?
Het scheen zoo onverwacht en onwerkelijk in het al
vorderende avonduur.
Alice, stamelde hij verward en rees op, zich aan.
het blad van zijn lessenaar vastklemmend, Alice... jij!
Jij, hier !
Ik ben misschien wel onbescheiden, klonk de
volle, buigzame stem, maar we krijgen morgen onver~
wachts bezoek.
Toen ze de deur gesloten had, trad zij op de
schrijftafel toe. Hij boog zich gretig voorover en staar~
de haar nog steeds aan.
Alice, herhaalde hij, Alice... ben jij het waarlijk?
Zij hief het hoofd naar hem op en zag hem recht
in het gelaat.
Ik wou U maar vragen om morgen niet te komen, sprak ze zacht en dringend. We zouden elkaar
maar verdriet doen en het helpt toch niets. Ik krijg
ook inderdaad onverwachts bezoek, maar als ik U dat
geschreven had, zou het geleken hebben of... of...
Zonder een woord liet hij zich in zijn stoel terug~
vallen, steunde het hoofd weer in de handen en sloot
de oogen.
- 't Is goed Alice, en het is heel lief, dat je dit zelve
komt zeggen. Ik zal je niet meer lastig vallen.
vI.
Natuurlijk Toto... Als je je niet oefent...
]e moet « Jacques » zeggen.
Het is te lastig, ik zal wel Jacques zeggen als ik
er aan denk. Maar als je geen piano studeert dan ken
je je les niet, en dan weet je wel, dat we niet den
heelen Zondag uitgaan, wat juist zoo leuk is. Ik heb
de noten al voor je geschreven...
]a, zeker net als den vorigen keer. Mevrouw Del~
lier zag het dadelijk en zei dat het lang niet zoo mooi
gedaan was als gewoonlijk.
Ik ben ook een jaar jonger dan jij, hoe zou ik
het dan al net zoo goed kunnen ? Maar je piano moet
je zelf studeeren, en je bent juist aan zoo'n leuk stukje,
dat kende ik voor een poosje dadelijk.
Bébé zat op de tuintrap met de Gewijde Geschiede-nis voor zich en leerde vlijtig, hoe Joseph door zijne
broeder verkocht werd. Het was goed te zien, dat het
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maar jongens waren, een meisje zou zooiets nooit ge-

daan hebben, maar zelfs van een jongen was het moeii.lijk aan te nemen. In de Gewijde Geschiedenis deden
de menschen toch wel veel dingen, die je in Brussel
niet doen zou. Waarom at Eva van dien appel ? Bébé
zou er nog niet naar gekeken hebben als Mamaatje het
haar verbood, en wat een akelige man was die Cain !
En nu weer zoo maar een jonger broertje in een put
stoppen. Op school waren er anders ook meisjes, die
vertelden dat ze als klein kind in den kelder gestopt
werden. Er waren dus ook rare Mama's... Zooiets was
bij hun thuis nooit gebeurd.
Toto tjingelde wat met zijn rechterhand en probeerde er links op eigen houtje de begeleiding bij.
Toto, waarschuwde Bébé weer, je zult morgen
niets van je les kennen.
Toto was een jaar eerder begonnen dan Bébé, maar
ze had hem al lang ingehaald, klein vlijtig meisje als
ze was, dat met haar teere gezondheid 's winters dikwijls van school thuis moest blijven en dan door haar
moeder, die niet van leegzitten hield, toch aan de piano
werd gehouden. En ze deed het ook wel graag.
Hier is Tante Miete, wie roept er hoera ? lachte
een vroolijke stem. En natuurlijk vindt ze weer twee
-

-

ondeugende bengels, die niets uitvoeren, en waarvoor

Tante Miete bijgevolg ook geen chocolade heeft meegebracht.
Tegelijkertijd legde Miete een groot pak Cóte d'Or
en nog een zakje pralines op de verandahta f el, en liet
zich door Bébé hartelijk omhelzen, terwijl Toto tracht--

te op haar rug te springen, maar intijds daarin verhin~

derd werd door een zijpas van Miete.
Pas toch op, ventje, ik heb mijn nieuwe pak aan.

-- Hé, hé, zuchtte Bébé voldaan en begon het mooie
koordje los te peuteren, nu zult U wel opletten of Toto
piano studeert. Mama had gezegd, dat ik er voor zor-gen moest.

Een verkeerd systeem van Mama, ondanks haar
overigens onbetwistbare volmaaktheid, verklaarde Tante Miete streng. jongens moeten voor hun eigen zaken zorgen, de meisjes hebben later al genoeg last met
hen.
Ik kan er ook best voor zorgen, protesteerde

Toto, ik ben de oudste !
Maar Bébé is de wijste, besliste Tante Miete.
Teder dus wat van de stokvischvell^r., in casu de com~
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plimenten. Kom hier Bébé, zal ik je les overhooren ?
Toto...
Jacques, als 't U belieft!
jacques~als~het~U~belieft, rammel jij je pianodeuntje af, maar als je ééne fout durft maken, dan zeg
ik tot je twintigste jaar Toto. Vooruit : het concert
begint! Bébé, zing jij er de historie van Madame Po
tiphar bij.
De Gewijde Geschiedenis liep goed van stapel en
Toto broddelde door zijn Oefening heen, maar Tante
Miete, die gauwer voldaan was dan Mama, beweerde
dat het prachtig ging, van allebei.
Toen Alice een kwartiertje daarna beneden kwam,
zaten ze met hun drieën in de verandah en Miete vertelde het verhaal van de Gelaarsde Kat, waarvoor ze
eigenlijk al veel te groot waren, maar dat ze heerlijk
vonden om naar te luisteren.
En toen kwam er een olifant met een groote
snuit, en die blies het heele vertelseltje uit ! besloot
Miete. Den volgenden keer is het iets ernstigers : van
Zuster Beatrijs, toepasselijk voor de Jeugd, of van de
Maagd van Orleans, niet volgens Anatole France.
Heerlijk ! Maar die kennen we ook al...
Van Mama, weet U, maar U moet ze op Uw manier vertellen.
Minder conform aan de waarheid, en meer amusant zeker, voltooide Tante Miete, en nu...
Nu gaan de kinderen nog wat in den tuin spelen,
terwijl de groote menschen hier blijven zitten, bevat
Alice. Dag Miete ! Wat heb je een beeldig pak aan.
Niet waar, en zoo zedig ! Vind je niet, dat ik er
op en top een waardige vrouw uit zie?
Je ziet er gelukkig vooral goed uit, Mietekelief,
zoo zonnig en opgewekt, net of je iets heel plezierigs
overkomen is.
Bekijk me dan maar goed, want misschien overkomt me ooit iets nog veel plezierigers, en dan zie je me
in langen tijd niet terug.
Miete, vroeg Alice argwanend, wat bedoel je?
Van den winter - ga ik voor een tijd op reis.
Waarheen, Tante Miete? vroeg Bébé, die dichterbij was gekomen.
Naar het land waar de citroenen bloeien, Bébé.
Waar is dat Tante Miete ? U blijft toch niet al
te lang weg ? vroeg Bébé verschrikt. Neen , hé, dat vin~
den we niets leuk.
--
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Het land waar de citroenen bloeien, dat is het
land van de zon en de liefde, van de lente en de eeuwi-ge schoonheid.
En met wie gaat U daarheen, Tante Miete ?
Met ons allemaal Bébé, onderbrak Alice snel,
Tante Miete zou het nergens lang uithouden zonder
ons. Kom, neem je poppekindertjes wat verder mee den
tuin in, dan hebben ze meer frissche lucht.
Inderdaad, ik zou het moeilijk kunnen 'harden
zonder jullie vriendschap Alice, en dus zal ik maar lier
ver hier blijven, besloot Miete.
Maar in haar oogen was een glans van blijdschap
en uit heel haar wezen straalde de vreugde va een
nieuw geluk.
Ze zaten stil en tevreden bij elkaar als menigmaal en
babbelden over alledaagsche dingen, ongedwongen en
in volkomen harmonie. Want al wisten ze beiden dat
ze een geheim droegen, en zoo ze er uit kieschheid zelfs
met elkander niet over spraken, ze waren volkomen
oprecht tegenover elkaar, en trachtten niet het te verbloemen of te .bedekken.
Miete vond dat het te moeilijk werd een zwaren
strijd te strijden. Ze liet Gods water over Gods akker
vloeien en zou later wel zien hoe er zich uit te redden
of een compromis met haar geweten aangaan. Voor
het oogenblik leefde zij in de koesterende atmosfeer
van hulde en vereering, waarmede een ontluikende
liefde het beminde wezen omringt.
Alice wist het, maar sprak er niet over. Ze wachtte
tot Miete zou beginnen, Miete die toch nooit iets gedaan had of iets doen zou dat niet goed was. Maar
soms bekroop haar een vage vrees, als zij de lichte blij~
beid zag, die van Miete uitging.
En zoo Miete ooit getwijfeld had of er voor Alice
weer moeilijke tijden aangebroken waren, dan zag zij
nu duidelijk de bevestiging harer vermoedens in de
groote reebruine oogen, die weer hun vreemde voch~
tige glanzing hadden.
Alice, sprak Miete plotseling, ik zal maar dadelijk zeggen, waarom ik Gaston niet neem, dat is te
zeggen, waarom ik het vrees en vermijd dat hij me
vragen zal. Dan moet ik weigeren, hé, en dan is al het
'heerlijke voorbij...
-- Mieteke...
Maar jij, je hebt geen enkele reden. Waarom...?
,
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0 Miete, dat is heel iets anders. Laten we daar
niet over . praten.
Neen, ik vind het vandaag net een dag voor verklaringen en ophelderingen. Waarom neem je Dehaeze
niet aan?
Ik... Dehaeze aannemen! Hoe kom jij daaraan ?
0 doorzichtig genoeg. Ik ken jullie allebei. Wil
ik je eens precies zeggen (Miete sloeg een slag) wan~
neer hij je gevraagd heeft ? Van 't voorjaar, een paar
dagen vóór het diner bij de Ramac. De eerste maanden is alles goed gegaan, ik merkte niets aan je, en ik
dacht: ze zal wel ja zeggen, na een poosje, als ze wat
heeft nagedacht.
Ik heb er niet over nagedacht.
Wat... ! Je hebt er niet eens over nagedacht?
Ik wist heel goed, dat ik neen zou blijven zeggen, ook na de drie maanden, die hij me verzocht had
als bedenktijd aan te nemen.
Wel, nu nog mooier. Je hebt er dus ternauwernood met jezelve over geredeneerd, laat staan met een
ander. Je moest je schamen : een eerlijk voorstel van
een eerlijk man, dat gooi je zoo maar niet klakkeloos,
overboord, jij, die zoo nauwgezet bent!
Miete, ik wil niet hertrouwen.
Als je maar eens niet kon hertrouwen, zooals ik,.
dan zou je pas voelen hoe lichtzinnig je er op los praat,
vermaande Miete. Daar kun je nu Toto en Bébé den
besten vader verschaffen, die op twee beenen rondloopt
altijd iemand bij de hand om den zoon aan zijn
ooren te trekken, want die zal het later noodig hebben,
hoor, wacht maar eens tot hij student wordt, en om
Bébé met hoestpoeders en thermometers te bewerken,
en die kans sla je in den wind. Alice, zelfs voor
lederen wijze komt eenmaal het uur der dwaasheid:
dat was het dwaaste besluit van je leven, kom er gauw
op terug.
Miete, luister eens : er is een reden, waarom ik
nooit Dehaeze's vrouw wil worden.
Speciaal Dehaeze's vrouw? Het besluit om niet
te hertrouwen is dus niet onherroepelijk.
ja, antwoordde Alice heesch, nu je het toch zegt:
speciaal Dehaeze's vrouw. Ik spreek er nu liever niet
over, het zou me te pijnlijk wezen : misschien later.
Maar er is heusch een ernstige geldige reden, waarom

ik, buiten het belang van de kinderen om, laat ons des-
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Zonder je eigen hart te peilen?
Miete, val me nu niet telkens in de rede.
Ik vind 't best, vervolg maar, ik luister; je waart
heel onzijdig aan : Zonder mijn eigen verlangens of
wenschen te raadplegen...
Zonder mijn eigen wenschen te raadplegen, me~
zelve die ontzettende moeilijkheid van wikken en wegen kan besparen.
Alice zag haar vriendin diep in de oogen. Miete
zuchtte: het wikken en wegen, dat was bij haar juist
de schaduw van de laatste zonnige dagen.
Waarom ben je dan nu aan het twijfelen, Alice ?
Nu, sinds een paar weken?
Ik twijfel niet, maar ik begin nu te begrijpen, wat
ik eerst niet zoozeer besefte, dat ik er dokter Dehaeze
verschrikkelijk veel verdriet mee heb gedaan.
Dat is het begin van het tot inkeer komen.
Neen, dat is het niet. Maar ik erken dat het mij
dikwijls droevig stemt.
En twijfel je nooit of je het bij het rechte eind
hebt?
Nooit.
Proficiat, wat een gelukkige ziel, die zoo precies

weet wat te doen en te laten. Waar tob je dan soms
over als je zoo in 't Zuidwesten over ons 'heen staart?
Och, over een boel dingen. Dokter Dehaeze is
onze huisarts, niet waar, dat wordt nu vervelend. Ik
zou het naar vinden om te veranderen. En dan, het zou
verkeerd beoordeeld kunnen worden, daaraan mag ik
hem niet blootstellen. Van den anderen kant zie ik tegen het najaar en den winter op, dan hebben we hem
altijd veel noodig, dat weet je. Het was al zoo verve-

lend dezen zomer, in dien zoogezegden bedenktijd. Nu
is het heelemaal een onmogelijke toestand. En als ik
nu zelve eens iets mankeer, na die laatste operatie ben
ik toch altijd min of meer in behandeling gebleven...
— Wel, Miete kneep haar oogen dicht en-. tuurde
spottend door haar ooghaartjes, als je nu zelve eens
iets mankeert, dan laat je je maar stil onverzorgd en
onbedokterd doodgaan, en als je dan op je sterfbed
ligt zul je de aangename voldoening hebben te consta.-^
Leren, dat je je zelf mi_i of meer naar de andere we reld helpt, wat van weinig belang is, daar die wereld
geacht wordt beter te zijn dan deze en daar rechtvaar~
,
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digen zooals jij geacht woruen rechtstreeks de Jacobs-ladder te bestijgen, maar wat veel erger is, dat je de
kinderen onbeschermd achter laat, want van dat stuk
toezienden voogd uit Jacques familie moet je niet veel
heil verwachten. En dat terwijl het in je vermogen had
gelegen hun een tweeden vader te verschaffen, die...
Miete, waarschuwde Alice ernstig.
Nu goed: ik zeg niets, maar God hoort me brommen. Een tweeden vader te verschaffen, laat mij nu
ook eens voor een enkelen keer uitspreken, die zeer
cievoegelijk in de schaduw van den eersten had kunnen
staan. indien hij niet een hoofd grooter en Tweemaal
zoo breed, was, maar moreel gesproken doet dat er
niet toe. Ik heb er het mijne over gezegd : af, amen
en uit. Over twintig jaar, indien we 't beleven, hoop ik
te vernemen, welke belofte zoo bindend was...
Geen enkele belofte. Jacques heeft me nooit iets
laten beloven.
Welke ongerijmde dwaasheid je dan als verontr
schuldiging dient voor een zoo ongerijmd besluit. Brar
vo ! daar is Virginie met de borden voor het souper.
Is Mathilde er nog niet ? je had me toch gezegd, dat
je ons beiden verwachtte?
Op hetzelfde oogenblik werd er gebeld. Toto, die
juist binnenkwam stormde de gancj in en eenige oogenr
blikken later zaten ze met hun vijven aan tafel, terwijl
Virginie de hors d'oeuvres rondgaf.
Zeg Miete, sprak Alice plotseling, ik was boven
in oude souvenirs aan het rommelen, toen je kwaamt,
daarom liet ik je een oogenblik met de kinderen alleen.
Vandaag is het net vier jaar geleden, dat ik met Zuster
Mathilde kennis heb gemaakt.
Hoe toevallig, vandaag is er nog een oud par
tientje uit de kliniek bij me gekomen, dat tegelijkertijd
reet U in behandeling was, antwoordde Mathilde. Ik
heb er ook aan gedacht.
Lang leve Zuster Mathilde, stelde Miete voor
met haar glas in de hand. Op het welzijn van ' Zuster
Mathilde en met de bede, dat alle patiënten die zij
verpleegt even verstandig als gezond mogen worden.
Alice, morgen ga ik ook in mijn oude souvenirs rom~
melen en zal je er een paar van sturen, waar je blij
zult opkijken. Dus nog eens: lang leve Zuster Mathilr

de!
(Wordt voortgezet.)

-
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Kunstkroniek
door J. HALLEZ.
Tentoonstelling van den kring der Antwerpsche kunsteneers,
oud-strijders.
«Bij alle verscheidenheid van temperament en kunnen spreekt

tech, naar wij hopen, uit wat bier geboden wordt, een jong maar
krachtig streven dat zijn eigen strijdende lijn voIgt in bet Vlaamsche Kunstlevens, zegt het voorwoord van den Katalooq. Inder...
daad; en 't is de strijdende lijn van het westerfront dat in ge...

van

stadige inspanning vooruitrukt, het lijkt Diet op de' sprongen
den russischen pletrol die enkel zijn eigen te pletteren liep. Het
is opvallend hoe deze jonge kunstenaars, die in den daver stonden
der werldqebeurtentssen, bezonken en bezadigd optreden; ze staan
zeker met open gemoed voor elke eerlijke nieuwigheid. ze hebben
ondervonden hoe veel zaken niet in den haak zitten, maar de oorloq
leerde hun ook het ijle van vele machtspreuken, veelal vermomming
van eigenbelang en ambitie, en belet hen klakkeloos te aanvaarden
wat men met marktventersgeschreeuw als wereldvemieuwende wijs...
held uitvent. Zij gelooven niet aan alchlmlsten met hooge punthoeden die de formuul vonden, aan Amerika-ontdekkers, die EJ..
dorado-qoudvelden beloven, en verkoopen tegen spotprijs; zij meenen dat de goudmijn van schoonheid maar kan bereikt worden door
langdurig en eerlijk werken.
cRien d'interessants zal men misschien zeggent en wie volstrekt
boudt van rinkelende ingesmeten ruiten, en daarin het klinkendst
bewijs ziet dat men «a la page' is, zal misschien lets mompelen
van brave Hendrikken.
Bij meest allen valt oak op hoe zij houden van innigheid, van
rust, van weemoed; hun kleurenharmonie (en bij velen is onder...
werp maar aanleiding tot een kleurenstudie) hangt een lucht van
kalme berusting over het gemoed; de oorloq heeft hun zin voor
bet stille eenvoudige schoone verscherpt.
Die dubbele eigenheid merkte men op in de beeldhouwkunst,
bij Vereycken - bust van dichter W. Gijssels met de diep gera...
vineerde trekken; in de e Martelinq s meende men een klassiek
motief te herkennen - ; bij Ward Van Asten, met zijn breede,
weidsche vormen; bij Nobels wiens Kristusbeeld de rustige ma...
jesteit bezat van oude kruisbeelden waarop De Zaligmaker, offe...
rande en opperpriester in kalme zelfbeheersching zich zelven aan
God opdraagt; bij Constant Peet bijzonder wiens bust van een
vlaamsch meisje bijna een meesterstuk mag heeten : de lijnen versmolten in zachte golving in den uiterst malsch bewerkten steen;
er steeg uit die van gezondheid blakende vormen als een lichtende
damp, waarin de oogen wegdoezelden: een beeld niet schoon van
gelaatstrekken maar waaruit eenvoudige gezonde .zieleschoonheid
ademde. En de schilders spraken niet min klare .taal.
Samuel De V riendt treedt op u toe met de naiefheid en het
klaar gemoed van een heel dichterlijk sprookjesverteller; die meet
nu eens in het boek van Persijn Pascoll's bladzijde lezen over het
I

-
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< Kindeken in de kunst ~; zijn naleve verbeeldinq spint een heel
geschiedenis rood de kleuters die 't kristuskindjen gaan aanbidden:
leeft mede met hun pret, mimeert hun gebaren en onder het ver...
haal, hangt hij hier en daar een prachtige lap kleur te wapperen
aIs een vlag van blijdschap, Want deze schilder is cole een Iijn...
voeler voor kleuren : nemen we tot bewijs het doek dat heet : De
blauwe Vaas : een stank meisje in Iicht blauw kleed met roze
bloemen opgewerkt zet een blauwe vaas op een staander : het
qaat er hier enkel om, of bijna enkel want figuur en geste doen
het ragfijne der barmooie beter uitkomen, te doen voelen hoe dit
diep bIauw der vaas harmonieert met omliggende kleuren : groe...
nen foads die wat lichter opschiet met het behangpapier, roze
bloemen van bet kleed die langs de vleeschkleur der armen ge...
leid worden tot eeae ietwat bruine kleur; uit die gamme ant...
springt dan het hooq-blauw, En dat alles is gehouden in de nobele
tonaliteit, die ook: in de andere dceken van dezen schilder opvalt.
Maar waarom is deze zoo hoogbegaafde jonge mensch zoo zorge...
taos voor teekening, zoo slordig voor landschap en natuur? zou
deze jonge kunstenaar, zonder het kindeken dat zingt in hem ecniq
kwaad te doen, zlch niet kunnen dwinqen tot meer inspanning?
Zijn lappen natuur zijn zoo onbeholpen, - ze mogen de aan...
dacht niet trekken, de oogen niet afleiden, zult ge zeqqen, maar
zonder mij te overtuigen - ,; de lieve kindergezichtjes zouden
er niets bij iaschletea zag men beter hoe de li]fjes ineensteken,
en het misvormde schaapken heeft weI recht, zoo drukkelijk van
over den arm van het herderken uit te kijken.
Jan De Clercq won in deze tentoonstelling zijn sporen, en trad
op met een benijdenswaardiqe veelzijdiqheid : minstens drie ver...
schillende fakturen waren er te bewonderen,. en misschien is zijn
zak nog Diet uitgeschud. Van Hens hecft hi] afgekeken hemel en
water hun oneindigheid te laten versmelten hoven een Schelde...
zicht : uit hun witte dampen drijft met slappe zeilen een boot
aan vol beimelijke beloftens en berusting. Maar deze kunstenaar
kan nog heel wat meer : de zwarte karkas van een verweerden
molen doet hij geweldig afsteken tegen de glode van een gelen
heme}, en dan is hij de lust niet meer meester de vette materie
met dikke lagen uit te smeren; andere keeren beproeft hij het
grllIig spel der wolken vast te leqqen : en in het perzisch tapijt
grijpt hi] naar de Ielste en brandendste kleuren en zoekt dan hoe
hi] al dat karmijn toch in een fluweeliqen toon kan krijgen. Wei...
ken weg zal hi] nu opqaan, welken trant volgen? cen eigen taal
spreekt hij nog nlet, maar alles laat vermoeden dat het een krachtig geluid zal wezen.
Ben eiqene taal spreekt zeker Edgard W iethase wiens werken
hijna niet hoeven oaderteekend. Wiethase heeft een blijde koloriet
en is de schUder van het sprookjesland; zijn mooi gekleurde bloc...
men, zijn hanen en hennen stijf staande in de pracht der veders,
zijo menschen en kinderen zoo gelukkig in dien vreemd doenden
wereld; het komt voor of we dat alles reeds in droom hebben
gezien.
Van Bvari3t De Buck zal de vlucht naar Egypte met het don ...
kere landschz-p weI het meest vatbaar zijn voor het publiek; het
beilig verhaal is geschreven in verstaanbare taal en heeft een
klank van volksche poezie; zijn Gethsemani waar Christus tegen
een hemet vaa troebel groene kleur de handen uitstrekt, en het
komende tijden voor de starre oogen ziet opdoemen; en bijzon...
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*en dat ik moeite had mij de zeven werken te herinneren) schijnen te ideeele kunst. Niet dat de kunstenaar het recht niet bezit
hooge eischen te stellen aan zijne kunst, en we moeten dien
stouten durver hartelijk bewonderen ; maar de onderwerpen zijn
toch te schematisch uitgevoerd, als men ten minste nog mag uitgaan van het standpunt dat kunst langs de vreugde der zinnen
den geest moet verheffen.
Karel Van Lerberghe, die ginder in West-Vlaanderen woont,
houdt van landschappen die uitstrekken in treurigheid en verlatenheid, en die men toch ook tragisch zou moeten noemen omdat
men rondom de groote krachten bevroedt van zee, en storm. Een
kunstenaar, die werkt dat hij zweet : zoo spreken toch zijn doeken
met hun angstvallige zorg toch maar geen détail te malen, geen
stipken kleur aan te leggen dat zou afbreuk doen op den algemeenen indruk : eene kunst van teerheid, van innigheid, die het
gevoelen uitpuurt tot het essentieele ; en iets heel fijn afwerkt,
of totaal mislukt. Van Lerberghe houdt van fijne kleuren : blauwig roos, heel teer groen, versmeltend in den mist die alle hevigheid van tonaliteit oversluiert. Al even innig was 't werk van
Joz. Van Hoosten ; de kleuren worden niet weggedoezeld als in
°t werk van Van Lerberghe, eerder vrank weg gemetst ; overigens
eenzelfde strekking tot vereenvoudiging.
Achiel Van Sassenbroeck houdt niet van dit stil kamermuziek;
zijn kunst schettert als koperen instrumenten. Hevige kleuren die
dooreenslaan, de gele kreeg van wolken door eenblauw groene
lucht ; boomen. bevroren vijvers, menschen en tex-ugkeerende keerders staan hoekig, scherp omlijnd ; de neervallende broekspijp
wordt een vijfkantige stijve kubus, kortom men zou zeggen af.
fichen--stijl ; maar men houdt dat oneerbiedige woord binnen den
mond om wille van de kloeke vranke wijze waarop al die harde
kleuren ineenklinken, zoodat het oprecht plezant wordt, om de niet
min kloeke constructie, en bovenal om de onnemeene leukheid
waarmede hij zijne personen snapt in doen en laten. Van Sassenbroeck streeft naar expressie in gebaar en gelaat, zijn kunst is
volksch, met een tikjeu humor, en een verren naklank der oude
vlaamsche meesters.
Felix De Block schudt het stof zijner zolen af aan lieverigheid
en mooi-doen, en houdt van felle vormen en sterke kleur ; er is in
het werk van dezen schilder veel wat herinnert aan de L.aethemsche school, aan Claeys, Saverys, Permeke ; het troebele groen
van Saverys b.v. met hier en daar een bliksemende kleur, heeft
hem het middel geleerd zijn landschappen te hullen in een lucht
van groote, vermoede krachten. Maar spijts alles voelt men te
staan voor een groot talent, waarop men hooge verwachtingen
bouwt.
Pieter Rottie was de veropenbaring van deze tentoonstelling.
Om wille van zijne teekeningen waarin zijn potlood in sobere
lijnen innergjk en uiterlijk de geconterfeite personen laat kennen;
ik denk nog aan dien straatravotter, met de klare structuur van
het voorhoofd, de ietwat brutale pogen. Om wille bijzonder van
zijne stillevens, forschig, kloek, imponeerend. Wij mochten reeds
meermalen opmerken hoe de tegenwoordige schilders er vlak voor
uitkomen dat een schilderij maar enkel bedoelt — of dan toch
als hoofdvereischte stelt, kleuren ineen t klinken, samen te doen
huis houden. Dat Is wel het wezen zelf der schilderkunst, en
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hebben gevoeld. Nu echter wordt die bekommering meer op het
voorplan geschoven, en boutweg als doel gesteld. Vandaar geloof
ik, dien vloed van stillevens. Waar vroeger het landschap alleen
regeerde, zoodat men bij bezoeken eener tentoonstelling uitriep:
landschap, landschap, wat wilt ge van mij, komen nu allerhande
bloemen en appetijtelijke of niet appetijtelijke visschen en vruchten in stormpas op u aangerukt. Niet een der hier besproken schilders gaat zoo beslist dien weg op als P. Rottie. Zijn doeken
zijn in echten zin symphoniën van kleuren en bedoelen niets anr
ders te wezen. En zeggen we seffens dat het ongemeen sterke en
eenvoudige schilderkunst is die zonder omhaal van bijzonderheden
of vormen vrank de kleurenlappen naast elkaar zet en ter bewondering voorlegt. Zoo was het stilleven (brood met handdoek) :
eene studie blauw met rood te harmoniceeren ; een flinke studie:
maar nog grooter degelijkheid bereikt hij in zijn poging geel te
harmonieeren met hoog-blauw ; in een diei stillevens was purperblauw, met eenige overgangstonen, maar "toch tamelijk schril
en scherp verbonden met het gele van oranje-appels ; heel het
doek was bijna in twee deelen gehouwen ; in een ander stilleven,
tinnen schotels met vruchten kwam hij tot voller samenklank en
was het een lust na te gaan hoe de goudgele vruchten en de
blauwschijnende tinnen schotels met schijn en wederschijn op
elkander inwerkten. elkander beinvloeden, en nieuwe tinten opriepen.
Tentoonstelling : AZE ICK KAN.
Aze ick kan heeft een hoogen naam op te houden ; schilders
op jaren krijgen nog gloed in de stem als ze spreken over de
eerste salons dezer schildersgroepeering, en over de broederlijke
genegenheid die onderlingen steun bracht en aanmoediging. Zulke
kunstenaarsgroepeeringen zijn noodig om vele stille en eerlijke
werkers te laten optreden voor het publiek ; officieele tentoonstellingen staan maar al te zeer onder invloed van toonaangevende
critici die eigene opvatting willen opdringen, en den weg willen
bewandeld zien dien zij te rechte of ten onrechte beschouwen als
leidend naar de kunst der toekomst en naar nieuwe schoonheid.
Hoe dikwijls moet men geen mea culpa kloppen bij de dood van
kunstenaars die op hun eentje hadden voortgeboerd, zonder om
of uit te zien naar kapelletjes of nieuwere richtingen. Een jury
is wel steeds noodig, maar als kunstenaars elkander kennen en ontmoeten zullen ze minder exclusivistisch hun veto stellen.
De schaduwzijde van dergelijke salons is het gevaar steeds voor
dezelfde namen te staan : we gaan dus geen naamafroeping hou.den omkranst met de noodige uitroepingsteekens. Vermelden we
eventjes Paul Dom, om wille bijzonder van zijne stillevens zoo
vast van kleur en evenwicht. Gogo die te recht in de eerezaal hing
met een werk zeer verscheiden, soms schitterend. steeds kloek.;
Bosiers die trouw blijft aan de stippelkunst ; de staat kocht zijn
beste werk aan : stoomboot en zeilboot waar dat stippelen er heerlijk in gelukte de vergane kleur der scheepsrampen weer te geven;
in andere doeken werd dat versnipperen een soms vermoeiende
wirreling temeer daar Bosiers zoo'n hoog koloriet heeft. Van
Beurden, als steeds, laat tegen vervluchtigende, losse wegvlietende
fonds, op voorplan een boom of vrouwen tot hun volle recht
komen; zijn doeken hebben iets nerveus, en niets wazig etherisch.
Men zou Wiethase mogen noemen den meest japaniseerden der
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Antwerpsche schilders : dat was opvallend in het doek a twee
vrienden > een kind staande tegenover een oostersch beeld ; waar
bij andere schilders een japaansche vuurscherm dient tot sieraad,
meestal tot tegenstelling, was alles hier in één klank ; kleur, houding, van dat gezond struische vlaamsche kind stak in niets af,
was maar transpositie van het beeld ; dat zullen hem weinigen nadoen ; en zou die japaniseerde strekking de verklaring niet wezen
van het tapijtachtige, het oostersche, het soms ietwat overdrevene
der kleurenpracht, van het verfijnde der figuren, van het geraf~
fineerde der faktuur ; want Wiethase moet er wel geheime middelen op nahouden om den gloed, de frischheid der kleuren te
verhoogen ; zou men niet zeggen dat hij soms waterverf en pastel
verhoogt met olieverf of omgekeerd ? Voor een leek is dat moeilijk te achterhalen, maar heel zeker staat men ver van de simpele
werkwijze der oude meesters.
Métier bezit ook De Graaf, zelfs K zu vieles > ; men weet hoe
deze groote kunstenaar de schilder is van vergane pracht, van
vervallen Trianons ; zelfs in stillevens hangen de bloemen neer,
verslenst of bijna; zijne grootsch geziene dreven met hun versletene kleuren liggen in treurnis van verlatenheid en verstorvene
majesteit ; zij smukken zich met de diepste tonen die verborgen
liggen in hun bast om te sterven in schoonheid, alle bladeren vervalen reeds, lossen kleur en omlijning op in een rood bruine kleur
van naderende verrotting. Om dat verslenste te versterken kerft
De Graaf met het mes door bladerentooi, zoodat in strepen van
triestigheid de tabak-bruine onderlaag naar boven openstrijkt ; en
af en toe haalt hij zelfs vlakken verf van het doek om door het
vuile net van het doek den indruk van verval en naderende dood
te versterken. En daar is zeker een groote meesterschap toe noodig en een zekere hand, maar men begint toch te denken aan
verfijning die wegkwijnt in het aanwenden van zulke middelen
die wel eens middeltjes kunnen worden, en men verlangt er naar
de kleur te zien uitstrijken in hun smijdige glanzende vettigheid.
Marten Melsen was op zijn allerbeste in Jubelfeest, en bijzonder
in die heerlijke kermis waar oud en jong, man en vrouw in de
dompige lucht eener kermiszaal in brallende vroolijkheid rond~
schijverde ; een wervelwind van zotte uitgelatenheid. Melsen bezit iets wat velen ontbreekt, joligheid en echte humor ; in het
uitteekenen van personen én in het ineensteken der compositie
was er als een klank van oude vlaamsche meesters ; in alle geval
deze poldermenschen gelijken wonderwel aan de boeren van vervlogene eeuwen. Het doek was gehouden in warmen doffen toon,
en die matte kleur kwam, in dees geval, wel te stade in die proppensvolle zaal waar het licht van hanglampen, in gouden halo, den
mist niet vermocht te breken van uitwasemingen en opdrijvend
stof.
Tony Van Os is een flink figurenschilder. Er hing van hem
een portret van zijn vader, vol sobere voornaamheid, vol pieteit,
een van die doeken waar elke penseeltrek met het hart wordt
getrokken, en waarin men komt tot een fijnheid van toets en een
voldr genheid en direktheid van gevoelen die slechts verkregen
wordt in stonden van hooge begenadiging. Zijn portret van een
boer riep de vergelijking te binnen met den boer van Marten MeIsen, uit hetzelfde salon; bij dezen domineerde de scherpe analy.seering, de koude typeering, bij Van Os de sympathie, de gloed
voor het epische, koninklijke boerenbedrijf. Zijn landschappen
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over eenigen tijd tot warmere tonen was gekomen, keert terug
tot het grijze mistige palet van vroeger ; of is deze terugkeer
slechts tijdelijk en te wijten aan treurige omstandigheden ? De
groote belangstelling van het publiek ging naar het godsdienstige
doek, dat Jezus voorstelde van op de Temsche kaai aan visschers
predikend ; in eene reeks landschappen kan de grijze kleur om
den duur een zeker eentonigheid wekken, maar ze is een geschikt midden voor godsdienstige tafereelen ; er hangt over lucht
en water een ingetogenheid, een wijding, iets grootsch en eenvour
digs, iets eeuwenouds en jongs ; evengoed als de zon die te broeien
zit achter de nevels, deze sluiers van geheimzinnigheid alle oogenblikken kan openvagen, evengoed kan uit die witte waden het
wonderbare te voorschijn treden. In het eerste morgendlicht staat
de Zaligmaker te prediken ; het rood der zonne trekt een gloriebaan door de lucht en weerschijnt in het water achter de koppen
der visschers, die nog in den donkere zitten ; over den gladden
waterweg sliert een mist van innigheid en stilte. Alles luistert,
ook de natuur, Kristus met witte gewaad laat in die stilte en
geheimnis de woorden neerdroppelen van waarheid en liefde.
Zijne goddelijke handen hangen slap: waarheid prijst haar zelve;
en deze •eenvoudigen van hart, van uit hun booten tegen de kaai
muur aangemeerd, luisteren met gansch hun ziel, luisteren naar
het Evangelie en nog meer naar de woorden die opborrelen uit
eigen gemoed; een houdt het hoofd achterover, een is half simpel ; en het wordt klaar in hen en goed evenals het zon wordt op
de Schelde. Van Os vermag het Kristus te doen omgaan met
menschen in moderne kleedij zonder dat er iets schokkends aan is ;
en we zijn benieuwd te vernemen of ook dees tableau zal ge
weigerd worden in de eerstvolgende tentoonstelling van godsdienstige kunst.

KUNST VAN HEDEN.
Kunst van heden wil de jongeren aanmoedigen die nieuwe bar
nen opgaan niet alleen in hun welgelukken maar ook in . hun pogen ; zoo ongeveer drukte in de openingsrede de voorzitter van
dezen kunstkring zich uit. En bij het bezoeken van deze tentoonstelling mag men dit euphemisme niet uit het oog verliezen.
Bestuur en inrichtingskomiteit dienen ten zeerste bewierookt om
zulk lofwaardig inzicht, bewierookt ook om het vele - schoone dat
zij wisten bijeen te brengen, al pasten het meerendeel der opger
hangene werken geenszins in het raam van moderne kunst.
Het is wel eenigszins bevreemdend hoe uitheemsch deze tentoonstelling van een antwerpsch kunstkring aandoet ; Baseleer en
Van Mieghem (dit weze gezegd Balva reverentia en zonder in
't minst te willen afbreuk doen op hun groote verdiensten) komen hier enkel bij om 't stuk een verf te geven, als garniersel
van de hoofdschotel.
Het groot belang van deze tentoonstelling gaat zeker naar het
retrospectieve gedeelte, naar Meunier, naar Jefferys; en waar
Oleffe met 150 werken als een apaart salon uitmaakt, en zulk rijk
overzicht wordt gegeven over een lang en vruchtbaar kunstenaarsleven, mag ook hij gerangschikt in 'dit retrospectieve
gedeelte, alhoewel wij hem nog lang leven toewenschen tot aller
genot. En als de bezoeker dat opmerkt, komt er toch een dosis
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zich af of men de modernen (nota bene dat we geen raca roepen)
als geestelijke kinderen wil doen doorgaan van eerstgenoemden,
(en in dat geval langs welk geradbraakt syllogisme men komt
tot die sluitrede) of wel de kunst dier modernen onder zulke heerlijke vlag wil binnensmokkelen.
Ten tijde van het luminisme moest men zeker wenkbrauwen
optrekken tegen het zwart-grauw grijze van Meunier onze tijd
die eerder een zwarten bril draagt, laat dezen meester recht weerwaren, en is meer aangeduid om 't soliede te bewonderen waarmede die kleuren zijn opengestreken, elkander in toom houden en
vaste maat, om dan ergens het roode van een dak te laten opschieten als een bloem ; Meunier verstaat de moeilijke kunst zoo'n
kleur, bij voorkeur rood, te « enleveeren i. Onze tijd die houdt van
het karakteristieke zal ook milder oordeel strijken over het groot
verwijt dat de figuren van Meunier aan de kader ontspringen.
Men moet grif toegeven dat ook als schilder Meunier tusschen
de grooten moet worden geteld ; maar beweren dat Meunier
grooter is met het palet dan met den beitel ware verspringen tot
het andere uiteinde. Bijzonder opvallend is wel het grootsche van
al zijne scheppingen ; het wordt alles bij hem episch, monumentaal : Meunier had iets weg van Verhaeren ; zie maar hoe de
Schelde te Rupelmonde groeit bij hem tot iets geweldigs.
Maar bij het bewonderen dier grootsche, klare, epische kunst,
vraagt men zich af hoe Meunier, die wel eens eventjes deed aan
stippelkunst, kan worden opgeroepen tot portier van den mor
dernen kunsttempel, door welke tuimelaar van de redeneerkunst
zij kan dienen tot voorlooper van een Picasso.
Het is een ware lust met Oleffe te wandelen langs de zonnige
zomerwegen, een lust met hem te kijken naar de bloementuilen
met hun irradieerend diamanten-geflonker ; soms brengt hij u voor
de zee en dan wordt zijn penseel breed ; weer een anderen keer
schildert hij massaal een ouden zeerob geplant met een vastheid
om de zee en haar geweld te trotseeren ; de portretten van Rik
Wouters, van zijne moeder, van de borduurster zijn van de
heerlijkste bladzijden der belgische schilderkunst ; maar het liefst
brengt hij ons in een overlommerden tuin ; jonge vrouwen en kinderen, met de verfijning van lange geslachten in het edelgesneden
gelaat (in Nr 203, Gesprek, worden het als praeraphaelietsche figuren) met pikzwarte oogen en getaande olijfgele huid waardoor
een lichte blos kleurt, zitten neer, keuvelen wat, werken wat, zijn
gelukkig in hun nietsdoen en stemmen gelukkig : familievreugde.
De zon zingt buiten, en 't geluk zingt binnen, het groen der
der boomen verwaast in teerheid ; rood als van kollebloemen,
blauw in alle tonen, soms diepblauw (242: Een Avond) neuriet van
levensmoed van levensblijheid, van kalmte en berusting ; daar zijn
nog schoone dagen in het leven. Oleffe komt uit deze tentoonstelling met den roem een allergrootste kunstenaar te zijn, verschei
den, veelzijdig, en een allergrootste kolorist; om zwart te vinden
lijk in het portret zijner moeder, van Rik Wouters, van de borduurster, zwart dat geen vlek maakt maar vol spel zit en beweging en waaruit het fijne rood kon ontspringen,- moet men opgaan tot den lampiste van Ensor.
Maar ook Oleffe valt buiten het bestek van kunst van heden;
zijn zeezichten bestaan wel uit eenige kleurstrepen, maar die ver-eenvoudiging vindt men evengoed bij schier alle schilders der laat.
;
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ste twintig jaren, en men moet daarom in Oleffe de brug niet zien
die van het impressionisme spant tot aan Permeke en zijn zeezichten. Kunst van Heden slacht waarlijk een Janus-hoofd, maar niemand zal haar die tweeslachtigheid verwijten.
Jef f ergs verschijnt in de schittering van een incroyable; mocht
men ooit spreken van etherische kunst, dan is dat woord hier toepasselijk; niets stoffelijks noch in kleur noch in lijn, maar delicaat gekleurde puntjes op het bloote doek, en de uitgezochtste tinten en halve tonen; de witbrandende zon overal; ragfijne droomen
en visies die door elken omtrek, of elke verflaag zouden neergehaald worden en verzwinden; een bibelot met geen botte handen
aan te raken; een nageur van verzwondene zaken, een relent de
parfum; een waagspel waarvoor men de handen van bewendering en verwondering over ineenslaat en dat de schilder met dat
spinnewebbig gepenseel toch zoo 'n relief en zoo 'n diepte wist
te geven,
Maar men voelt ook dat het impressionisme met deze precieuse
kunst tot het uiterste en bittere einde is gekomen: verder kan men
niet, met zulke bloedlooze kunst; er moest verandering komen.
En men sloeg een dubbele richting in; eenigen, onder leiding
van Picasso, honger hun zeil uit naar tegenovergestelde richting,
komen van impressionisme tot expressionisme, en misschien is dit
zoogenaamd expressionisme, beter betiteld een ander soort impressionisme, namelijk van de subconscience. Men had de oogen
gespitst tot het opnemen der fijnste lichtschakeeringen, en als men
met jefferys en anderen vervallen was in overbeschaving, tot het
uitrafelen van alle stoffelijkheid, als de zintuigen overprikkeld waren en pijn deden van overspanning en men niet verder meer kon,
vond datzelfde impressionisme een dankbare afleiding, zag nieuwe slagboomen openwerpen door de theorie der subconscience; men
buigt over eigen gemoed, over de donkere c ewaarwordingen en
stuwingen die woelen in de onderste lagen van het half bewustzijn, en naarmate deze stuwingen als waterbellen opstijgen en aan
de oppervlakte van het bewustzijn openknallen, wil men de aldus
gewekte gewaarwordingen weergeven. Als men wil dus een im-

pressinisme al den binnenkant van het gemoed; ze sluiten de buitenwereld potdicht af, en luisteren naar den binnenwereld. Dat
werd me toen een schoone verwarring; want indien men reeds
goed doet niet te redetwisten over kleur en smaak, hoe wil men
dan beoordeelen over wat er geschiedt in die kelderdonkerte van
het onbewuste voelen. Het is wel aardig dat geen Belgisch werk
dezer richting ten toon hangt in Kunst van Heden; wél eenige
constructies van Picasso, Chagall, Delaunay en Braque, werk dat
niet alleen als kleur maar ook als bouw en beteekenis kan schoon
wezen, maar dat voor de overgroote massa een verzegeld boek
blijft met zeven sloten.
De meesten echter verkiezen niet te moeten duikelen naar die
ondergrondsche schoonheid, en gaan met min of meer overtuiging ter school bij Cézanne; en deze houdt een alger^eene opruiming van de erfenis van het . impressionisme; de bruine kleurengamma komt terug uit het ballingschap, de alleenheerschappij
wordt ontnomen aan het licht en 't wordt haar niet meer toegela.
ten de omtrekken in te vreten; en de kleuren worden onttrokken
aan de voogdij van dit licht, mogen optreden en hun vettige pracht
uitstallen als eigenkrachtige meerderjarigen. De penseelslag wordt
breed, de bouw van landschap en figuren wordt het niet minder;

567 -en men legt nadruk, onderlijnt het karakteristieke van land en
mensch.
De belgische schilders, die werden opgenomen in Kunst van Heden, en ook de fransche kunstenaars, buiten de bovenvermelde gaan
deze richting uit, elk met eigen temperament, elk naar eigen aard,
zoo Strebelle, en Schirren en Marcel Stobbaerts (Jong Meisje) : zóó
Buyle met zijn matte kleuren, Maria Blanchard met gamme in 't
wit. Zij maken als de marcheerende vleugel uit van een gansche
leger kunstenaars, zij wagen soms gevaarlijke tochten, maar zijn
de voorwacht van een leger in aantocht, want de gansche Kunstenaarswereld streeft toch naar breedte in techniek en in uitbeelding
En zijne hoogheid Prins Permeke acht verdere publiciteit onnoo-dig en gewaardigt zich te spreken in menschelijke taal, waarover
groote blijdschap onder zijn getrouwen.
,
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Overzicht van Tijdschriften.
Op gebied van letterkundige periodieken verscheen deze maand
heel wat interessants. Nu ik den te bespreken voorraad onder de
oogen en in het hoofd heb en met mezelf ten slotte ben akkoord
geworden over weglating of op voorgrond brengen van een en
ander dat ik aanstipte, ben ik stil blij om het vele schoone dat ik
genoten heb maar vooral om wat Noord en. Zuid een kultureelen
schat bezit aan die zooveel — ik zeg nu voortaan niet meer : te
veel — tijdschriften.
Om met DE NIEUWE GIDS te beginnen en bovenstaande regelen niet dadelijk zelf te logenstraffen, slaan we in dit nummer over
de 6 van nummer 99 tot 105 geteekende stansen die Binnenge.
dachten heeten van Willem Kloos, tegelijk met derschetsen» van
Lodewijk Van Deyssel. Men zou zeggen dat deze laatste bepaald
niet meer houdt van proza dat als een man op u afkomt. Dit althans is niets meer dan slijmerig gelul. Maar een nummer van
De Nieuwe Gids kan ongemeen interessant zijn, zelfs al zijn de
bijdragen van die twee groote tachtigers dat niet, en zelfs zonder
een zuiver literaire bijdrage. De < clou » is hier nl. een stuk historiek door Dr. M. B. Mendes Da Costa over de literaire vereeniging ( Flanor ,. Wie, wat is Flanor? < Er wordt opgericht
een vereeniging die zich ten doel stelt samenwerking tot stand te
brengen tusschen hen die belang stellen in en zich toeleggen op de
beoefening der fraaie letteren». Zoo luidt artikel I van de statuten

en de overige luiden al niet minder nieuw of origineel. Maar het
merkwaardige van deze Flanorvereeniging was dat zij de voorloop.
ster was zoowel aan de Tachtiger beweging, welke toch altijd
eene der allermerkwaardigste perioden was van onze literaire ge~
schiedenis, als van het tijdschrift De nieuwe Gids. Flanor groepeerde, vooraleer van een eigenlijk homogene Tachtigers-groep spraak
was, zoowat al de figuren van onze groote Revolutie der letteren:
Kloos, Van Deyssel, Van Eeden, Verwey. In alle geval Dr. Mendes
Da Costa beweert, en we beamen het na hem gelezen te hebben:
het staat als een paal boven water dat de zoogenaamde < Tachti-^
ger-beweging » nooit of nimmer een zoo groote uitbreiding zou
genomen hebben wanneer niet de jongeren van destijds gelegenheid
hadden gevonden samen te komen, hun denkbeelden onderling te
bespreken en ze te bespreken tegenover meer bezadigden. » Die gelegenheid was Flanor. Het ging er studentikoos en los--rumoerig
toe maar er zijn zwaar wegende invloeden van uitgegaan en uit
de leutige relazen zal Dr. G. Kalff jr. heel wat ernstig materiaal
putten voor zijn boek over Van Eeden en de heele Tachtiger-beweging. -- Dan wordt de fijnste humor van Ernest Claes overtroffen door . W. Timmermans 's r Herinneringen aan mijn
oude Gym ». De twee besproken bijdragen van dit Nieuwe Gids.nummer doen ons al het overige genadig door de vingers zien, zelfs
de kritiek waarin Willem Kloos beweert te spreken over Timinermans' laatste boek « Het Keersken in de lanteern a en feitelijk over zichzelf spreekt. Dat mag hij want : a Ik kan zonder eigenwaan verklaren dat ik altijd diep heb geleefd, ook en vooral
als ik kritieken schrijf... > en meer zoo'n larie.
Het jongere toonaangevende tijdschrift zonder katholieken grondslag « De Stem » brengt insgelijks een nummer dat den naam van
het tijdschrift flink hooghoudt. Marnix Gysen herwerkte modern
Lovelings' bekend gedicht van grootvaders' uurwerk. Hier is het
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civieler nog : vaders laatste daad : het schenken van zijn uurwerk
aan zijn jongen:
< Toen heeft hij zijn laatste daad gedaan:
hij gaf mij zijn uurwerk,
eenvoudig, zonder één woord,
Maar toen ik hem zacht naar het bed geleidde,
wist ilt
hoe een engel zingend aanschreed achter ons beide.
Want moedig had mijn vader
in mijn handen
afstand van daad en tijd gedaan.
Trots en weenend ben ik van hem heengegaan.>
Enquêten zijn nog lang niet uit de mode al zijn ze mode.
Uitzondering make men even voor de film-enquête der Stem
omdat hierop antwoorden zijn toegekomen van W. Rooyaards, E.
Verkade en Simon Koster den redacteur van het nieuwe zeer interessante maandschrift der wereldbibliotheek: «Spel en Dans.
Als een Iuguber sprookje dat iemand in den droom bij nacht nog
omspoken kan, zal men lezen de kernige, gehouwen beschrijving
van misdadigerstypen uit Rusland door de oog- en oorgetuige
die teekent Helene Hoerschelmann. Niet minder kernig zijn de
korte karakteristieken door Dirk Coster, niet van misdadigerstypen,
maar van zes der voornaamste jongere hollandsche dichters met
name: A. Roland Holst, Jacob Isr. De Haan, M. Nyhoff, H. De
Vries, 1. Slauerhoff en H. Marsman.
De BIBLIOTHEEK GIDS, waarvan, te oordoelen naar de vorige nummers, elk oogenblik het afsterven kon verwacht worden,
is in deze Kleimaand weer flink aan de beterhand geraakt en
schijnt de kwade krisis door. In een heel lezenswaard artikel wijst
P. Kenis op de «litteraire beteekenis van Karel Broeckaert, waarvan Dr Jacob . reeds, door het publiek maken van twee merkwaardige geschriften, de kultuurhistorische waarde heeft aangetoond.
Lode Baekelmans geeft en heel leerrijk overzicht over het leven
en werk van een der jongste, maar reeds de populairste en meest
karakteristieke der platduitsche schrijvers: Rudolf Kinau. Hier is
« heimatkunst > van de beste soort d. i. kunst die buiten de grenzen
der enge gemeente menschelijk meevoelen moet wekken>... «Vertellers als Rudolf Kinau winnen het hart van het volk en vestigen
de belangstelling van den vreemde>. — Ook komen in dit nummer interessante boekbesprekingen voor o.m. drie zeer merkwaardige boeken over tooneel, heel onlangs verschenen -- twee duitsche
en een fransch — en alle drie van groote beteekenis.
Ook ligt voor me het tweede nummer van een nieuw « avantgarde» tijdschrift DE DRIEHOEK, een èn om formaat èn om
inhoud erg onbenullig ding, met als . eenig, min of meer lezenswaard opstel een bijdrage van Ch. Dekeukeleire over den cineast
Jean Epstein waarvan aan de hand zijner voornaamste werken,
wordt aangetoond dat hij zich los maakt van de in zwang zijnde
cinematographische theorie en zich een eigen weg zoekt vooral
in het steeds vernieuwen van zijn stijl.
Met DE BOEKZAAL klimmen we weer op de hoogte, waar
reeds van meet afaan haar deuren zijn wijd opengezet om elkeen
die binnen komt, overvloedig te doen deelen in haar rijken voor-raad heerlijk geestesbrood. Dr. Spengler's bekende vlerk CDie
Untergang des Abendlandes » wordt naar aanleiding van een boek
van Dr. Van Holk: De ondergang van het Avondland -- 6 lezingen dieVan Holk hield over hetwerk van Spengler — nog eens

570 flink onder handen genomen door P. Lambermond, en de zwakheden of fouten ervan worden duidelijk aangetoond. «Zijn geschied~
beschouwing steunt op gedeeltelijk onwerkelijken grondslag. De
hoofdfout ligt... in de kortzichtigheid waardoor met het christen~
dom en de bovennatuurlijke krachten die het aan de Westersche
kultuur. in onderscheiding met andere kuituren, toevoegt, geen rekening wordt gehouden>. — R. Von Walter geeft een beknopt
maar zeer degelijk overzicht van de Russische litteratuur sinds 1900
waarin hij o. a. ook wijst op het «waarom s van de — in letterkundig opzicht — zoo onbeduidende ' productie van het tegenwoordige Bolchewistische Rusland. — De redactie-sekretaris Dr.
H. Van de Marck bespreekt uitvoerig het litterair-mooie, doch ze~
delijk voorbehouden werk van den franschen schrijver Francois
Mauriac : « Le baiser au lépreux » door Premsela tamelijk foutief
— vooral waar het katholieke uitdrukkingen betreft -- vertaald.
<Van een zekere vrijmoedigheid van behandeling» — aldus de
recensent — «kan Mauriac hier niet vrij gepleit worden, al is dit
geenszins een motief om het heele werk lichtvaardig te veroordeel . » En verder : «Ook is Mauriac fel er om aangevallen, zijn
standpunt, dat men bij de beoordeeling van zijn werk wel moet
behartigen, heeft hij aldus omschreven: «Een zekere stichtelijke li~
teratuur maakt het leven onwaar De transcendentie van het christendom blijkt uit zijn gelijkvormigheid met de werkelijkheid;
sjacher dus niet met de werkelijkheid. Den modernen mensch met
al zijn deernis uitbeelden, is bloot leggen den afgrond, dien de afwezigheid van God in de hedendaagsche wereld geopend heeft.
Laten we de kunst tot die verfijning opvoeren, dat terwijl de zedigheid in acht genomen wordt, het noodzakelijke toch uitgedrukt
wordt», Jean des Coquets, ook een geavanceerd romancier, is
strenger: «Voor een katholiek schrijver kan de zedelijkheid niet
volgen uit de keuze der stof alleen. Het Katholieke geloof verminkt,
noch belemmert den katholieken kunstenaar, zooals zoovelen voorgeven te gelooven in goeder of in kwader trouw. Het kwaad is
een werkelijkheid. De zonde is een daad. Maar tegenover deze
werkelijkheid, tegenover deze daad, moet de houding van den katholieken schrijver, katholiek zijn en daardoor afwijken van de
positivistische of materialistische houding». Deze katholieke houding moet zich vooral wachten voor de gevaarlijke suggestie van
het beeld en moet scherp onderscheiden tusschen de analytische
verklaring, die zich tot den geest richt, en de plastische voorstelling die de zinnelijkheid wekt en prikkelt. Maar ook moet in
den katholieken romanschrijver diep leven het verantwoordelijkheidsbesef: het verstand geen beelden te suggereeren, die de lezer
zelfstandig gaat uitspinnen. En hierin is Mauriac niet steeds geslaagd». —
«Boekzaal» bevat ook nog een niet minder belangrijke bijdrage
van Engelman over «De Keulsche Schilderschool> naar aanleiding
van Heribert Reimers : « Die Kölner Malerschule » wat 'genoemd
wordt «een rijk gedocumenteerd en in wetenschappelijk opzicht
uitnemend verzorgd studieboek».
Het Meinummer van DE VLAAMSCHE GIDS, opent met een
uitgebreid opstel over , «Vrijheid en Volkenrecht» van J. Hoste
Jr., maarin wordt nagegaan welke taak België kan vervullen in
deze onzekere tijden en in een wereld waar de groote mogendheden een zoo overwegenden invloed laten gelden. Natuurlijk
wordt er België's houding gedurende den oorlog besproken en...
ook het aktivisme; omtrent dit laatste wordt een heel wat objek

571 Liever beschouwing gegeven dan tot nu toe veelal — ook in
Vlaamsche bladen en tijdschriften — het geval was.
Het «reconstructieve> maandschrift DE GEMEENSCHAP, brengt
in Nr 5 'n heele boel dingen waar de gemeenschap, vrees ik, geen
dem om zal geven en ook weinig aan heeft. Toch ook een paar
leerrijke opstellen o. m. het le vervolg van Bernard Verhoeven's
studie over: «De weg naar God in de hendendaagsche litteratuur.
Verder schrijft Henk Kuitenbrouwer over Jeugdlektuur, degelijkvingerwijzend, — en M. Bruna over de werkzaamheden van het
Sint-Franciscus-Liefdewerk in het bisdom Haarlem, dat tot doel
heeft het vormen tot flinke katholieken van kinderen uit de achterbuurten.
In de Kronieken eenige stoutigheden, en gemeenheden.
Het meinummer van DER GRAL moet in zijn geheel gelezen
worden door alwie van Russische kunst en kultuur iets meer wil
afweten. Want dit nummer is uitsluitend aan Rusland gewijd. Dienen vooral aangestipt de uitvoerige artikels: <Die russische Idee>
door Prof. L. Karsawin en 'Vom Wesen der russische Frommigkeit» door W. Iljin. Dit nummer bevat ook het le gedeelte van het
daar straks in «Boekzaal» reeds vermelde overzicht der Russische
litteratuur sinds 1900 door R. Von Walter, die hier enkel het russische symbolisme behandelt in zijn meest representatieve vertegenwoordigers: Iwanow, Belyj en Al. Block, wier hoofdverdienste
het is: voor Rusland het Westen te hebben veroverd.
We zouden nog moeten wijzen op het vele schoons dat voor
't grijpen ligt in het tweede Meinummer van LA REVUE DES
JEUNES, doch de plaats ontbreekt om dat alles, zij het ook verkort, hier weer te geven. Wie kan, neme zelf dit nummer ter hand,
al was het maar enkel om de ienquéte sur les livres scotaires
d'après guerre» van welke enquête hier het vervolg en slot gegeven wordt en waarin duchtig onder handen worden genomen de nar
oorlogsche geschiedenis-schoolboeken in Frankrijk en België. Alwie
met onderwijs belast of begaan is, moest dat lezen ; ook onze « hypers 2' van « n'oublions jamais » zouden er een zeer stichtende lektuur aan hebben. — De vele kroniekers van deze Revue zijn als
altijd, rijk aan verscheidenheid en wetenswaardigen inhoud.
Om te sluiten zij nog vermeld de voornaamste inhoud van het
meinummer van ROEPING: Henri Bruning staat een heele brok
af — hij vult meer dan de helft van het nummer — «De Kringloop
naar het Sentrum» uit een te verschijnen roman. Pater Kops zet
zijn — verklaarde — vertaling voort van Dante's divina Comoedia
en geeft hier den 33en zang uit «de Hel>. — J. Bechtold geeft een
ontleding en bespreking van het jongst verschenen Friesch boek:
«Ras: Het Nachttij der Runi'as» door j. W. de Boer, waarvan hij
veel goeds zegt, doch ook de heidensche kanten aangeeft. Hij wijst
op vergelijkingspunten met Timmermans en Streuvels ,en vindt dat
beide laatsten fine finaliter, toch moeten onderdoen voor den Fries.
Een roman als Ras, doch dan Katholiek. kan, volgens Bechtold, gegeven worden -- en hij verwacht dat ook van hem -- door den
Vlaming maar tegelijk Fries naar het bloed, Karel van den Oever.

572 ---

Varia.
Reeds vóór eenige maanden werd hier medegedeeld de overgang tot de Roomsch Katholieke Kerk van de beroemde Noorsche
schrijfster Sigrid Undset. In de Noordelijke landen heeft het heel
wat opspraak verwekt, toen deze welbekende en wereldberoemde
schrijfster, wier werken in verscheidene talen zijn overgezet en dit
jaar voor den Nobelprijs in aanmerking kwamen, tot de R. K. Kerk
overging. Zij werd daartoe gebracht door de studie van de
Noorsche geschiedenis, vooral van de katholieke middeleeuwen.
De dagbladen gaven lange artikels over hare bekeering onder
het opschrift : « Onze beroemdste schrijfster is katholiek gewor
den ! » Stil en zonder eenig uiterlijk praalvertoon deed ze den
zoo gewichtigen en aan gevolgen zoo zwaren stap in de kleine
Missiekerk te Hamar bij Trandjem.
Ook de "alomgevierde schrijver 1 var Saeter, dien kortgeleden
nog, ter gelegenheid van zijn 60en verjaardag heel de Noorsche
pers hulde bracht, is nog wel niet katholiek, doch zijn vrouw en
kinderen hebben dien stap reeds gezet. Hij zelf verdedigt de Katholieke Kerk en haar instellingen in talrijke artikels en voordrachten. Als veel andere Noren staat hij vlak voor de deur der
Katholieke Kerk. God geve dat ze den moed vinden ook den bë
slissenden stap te zetten.
Maar de meest verheugende berichten omtrent bekeering van
andersdenkenden komen toe uit Engeland. In Engeland en Wales
alleen zijn in 't jaar 1923 niet minder dan 12967 bekeeringen aan
te stippen. Dit is des te hooger te schatten wijl de Katholieke Kerk
aan haar volgelingen hooge eischen stelt op zedelijk gebied.
Schotland, waar de terugkeerbeweging nog sterker is dan in Engeland, is in dit aantal niet begrepen. Sinds 1911 zijn er in 't
geheel 123000 bekeeringen -geweest. In 1923 waren er meer dan
in eenig ander jaar 't geval was geweest. Het grootste aantal
bekeeringen komt voor in de bisdommen Westminster en Hex
ham--New~Castle. Interessant is ook het feit, dat bij de inwijding
van de eerste kathedraal die de Anglikanen sinds de Hervorming
bouwden, zij niet eens wisten hoe die inwijding geschieden moest
en ze derhalve de Jesuieten om raad moesten vragen. En ook dat
ze, bij oneenigheid omtrent vragen die den kerkelijken eeredienst
betreffen, zich beroepen op de uitspraken van de Kongregatie der
Riten te Rome.
Over Goethe en de honoraria zijner werken, volgende inter
ressante regelen gelezen in de Boekzaal: « Goethe heeft den
harden struggle for life niet gekend. Dit is ook maar goed, anders
was hij met heel zijn genie bijtijds den kalen hongersdood gestorven, want zijn eerste honoraria waren bedroevend schraal. De
zoete winsten verhuisden naar de kassa der uitgevers, die eerst
later alles met dubbelen intrest hebben moeten terugbetalen. « Götz
von Berlichingen » bracht niets op. « Die Leiden des jungen
Werthers > evenmin. Voor de jubilaeumuitgave van genoemden
roman in 1824 ontving hij 50 Oosterrijksche dukraten en 30 pre
sent-exemplaren. Toen zijn naam eenmaal gevestigd was, ont-waakte -- zooals dat gewoonlijk gaat! -- in den dichter ook de
koopman. Göschen betaalde hem voor 8 deelen 2000 daalders. Als
deze uitgever hem echter weigerde zijn r Metamorphose der
Pflanzen, te drukken, ging Goethe over naar den Belgischen boek-

573 -handelaar Joh. Fr. Eniger. Voor « Herman und Dorothea > ontving
hij 1000 gouddaalders. Goethe had zijn honorarium in een ver~
zegelden brief opgegeven ; de uitgever mocht den brief eerst openen, als hij het zijne had vastgesteld. Was Goethe's beraming
hooger dan die van den uitgever, dan was de overeenkomst mislukt. Door Schiller kwam Goethe met Cotta in Stuttgart in verbinding en dezen is hij trouw gebleven tot aan den dood. Maar
Cotta betaalde ook contant. Voor de 40 eerste deelen van de
« Ausgabe letzter Hand » werd Goethe een honorarium uitgekeerd
van 60.000 daalders. Max had hem er 110.000 en Brockhaus
60.000 voor geboden.
Bij de « Renaissance du livre » (Brussel) verscheen onlangs een
niet van belang ontbloote bloemlezing : « 1'année poétiuue beige »
waarin vooral i3 opgenomen het werk van jongere dichters. Sommigen onder hen zijn zelfs nog onbekenden voor ons, in dien zin
ten minste dat ze nog met geen enkel werk zijn voor den dag
gekomen. Er komen o.m. gedichten in van Roger Avermaete, Bob
Claessens, Paul Fierens, Théo Fleischmann, Herman Grégoire en
anderen.

.••

Van Francois Mauriac, den bekenden schrijver van « Le baiser
au lépreux » is zoo pas weer een nieuw werk verschenen : « Le
désert de l'Amour » waarvan de critici getuigen dat het Mauriac's
beste en schoonste boek is.
***

Binnenkort verschijnt er een nieuwe uitgave van Guido Gezelles werken in 10 deelen, die, bij inschrijving, vor den geringen
prijs van slechts 50 frs. zal verkrijgbaar worden gesteld.
De Fransche Revue « Europe » (die maandelijks verschijnt bij
Rieder & Co, te Parijs) onder redaktie van R. Arcos en L. Ba^
zalgette, heeft, naar het schijnt, een zus gekregen te 'S Gravenhage bij S. Naeff ; volgens de Maasbode is het le nummer van
de « Europáïsche Revue », onder leiding van Karl Anton Rohau,
reeds verschenen. Het tijdschrift waaraan zoowel Rabindranath
Tagore als Mgr. Seipel meewerken, stelt zich ten doel de meer
ningen der meest gezaghebbende personen zonder onderscheid van
nationaliteit, partij of wereldbeschouwing tegenover elkander te
stellen, en zoo den lezer over den stand van de gewichtigste
Europeesche problemen voor te lichten ; daarbij zal zij trachten
de tegenstellingen zoodanig te ordenen, dat daardoor de supr anar
tioneele samenhang van Europa tot uitdrukking komt.
In een brief uit Italië aan « Den Gulden Winckel » schrijft
Giac. Antonini o.m. het volgende : Arnaldo Maudadori, de groote
uitgever die op het oogenblik wel aan den spits staat der Italiaan-sche uitgevers, heeft naast zijn vele andere uiterst prijzenswaardige ondernemingen (wat zijn zijn uitgaven in tegenstelling met
vele andere toch keurig verzorgd !) ook het initiatief genomen
tot het stichten van een Academie die jaarlijks een prijs zal uitdeelen, het eene jaar aan een roman en het andere aan een ver-zenbundel. Dit jaar is de roman aan de beurt: den 31n Maart
was de termijn afgeloopen, en nu verwacht men dagelijks; de
uitspraak van de juryleden. Zij hebben niet minder dan 245
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Wat de jury betreft, wij vinden er naast Pirandello, Ugo Oietti,
den fijnen prozaschrijver van « Cose Viste », Antonio Beltramel~
li, den onvermoeiden romancier die thans aan een cyclus werkt;
den bekenden dramaturg Dario Niccodemi. Alfredo Pauzini, den
mode-humorist, Borgese, den criticus, romancier, dramaturg wiens
bekendheid ook in het buitenland steeds grooter wordt, en enkele
anderen. De smaak dezer heeren is, althans naar hun eigen werk
te oordeelen, zeer verschillend ; wij zullen zien welk boek de
algemeene goedkeuring zal verwerven.
Thans echter heeft ook het « Partito NazionaIe Fascista » dat
den laatsten tijd al zijn best doet om het intellectueele leven
zijner leden te bevorderen, een letterkundigen prijs ingesteld voor
den besten roman, die de naoorlog-'periode in Italië als achtergrond heeft ».
Onze mederedacteur A. Goris (Marnix Gysen) werd aan de
Leuvensche Hoogeschool summa cum cande doctor uitgeroepen
in zedelijke en geschiedkundige wetenschappen, na een schitte
rende verdediging van zijn studie over de Spaansche, Portugees
sche en Italiaansche coloniën te Antwerpen van 1488 tot 1567.
Hij weze van harte gelukgewenscht namens redactie en lezers van
Dietsche Warande en Belfort.
Streuvels over A. Snieders. — Na Karel van de Woestijne
wijdde ook Stijn Streuvels in het Letterkundig bijblad van de
N. R. Courant een artikel aan Aug. Snieders. Hij vertelt erin
dat de boeken van Snieders het geluk van zijn jeugd hebben
uitgemaakt, dat ze in hem het gevoel van de stille, landelijke
poëzie hebben wakker geroepen, en hem het zuiverste geestelijk
genot verschaft hebben, dat een argeloos lezer uit zulke boeken
halen 'kan.
De hersens van Anatole France. - Ze hebben de hersens
van A. France gewogen en veel te licht bevonden. Vier honderd
gram beneden het gemiddelte. Wel vonden de doctoren in zijne
hersens vele diepe kronkelingen.

***

J. H. Leopold 60 jaar. — W. Kloos, Verwey, Augusta De Wit,
Herman Gorter, Poelhekke, en nu Leopold. Leopold is een stil,
bescheiden dichter die eerst in de laatste jaren ten volle gewaardeerd geworden. Leopold: — schreef De Msb — is een hoog
moment in de dichtkunst van onze taal, de schepper van een
poezie, waarin een tijdperk dat zijn einde vond zich nog eenmaal
zeer diep en zeer verheven heeft geuit.
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Boekbespreking.
Gerard Brom : Katholiek, uiig. Romen en Zonen, Roermond.
Als studie waarschijnlijk het merkwaardigste werk van den vurigen geloofsijveraar, hoogleeraar Brom, in het protestansche (mc
gen we dit nog zeggen nu daar ook het katholiek renouveau zoo
sterk opstaat ?) Nederland. Onder de sluitende gedachten met verband van Thomistisch~onverbiddelijke logiciteit voelt men de warmte waarmee schrijver zelf bezield is en zijn pleidooi voor de eerre
ware apostolieke Moederkerk bezielt. De historicus Brom haalt
de geschiedenis niet op om de goddelijkheid van de Kerk te bewijzen; hij ontleedt de intrinsieke waarde van de leer en wijl bij
in gedachten niet tot overtuigden maar tot twijfelaars en andersdenkenden spreekt, behoudt zijn betoogtrant tegelijk bedachtzaamheid en omzichtigheid, ernst en ijver die den waren zeloot kenmerken schitterend is het betoog over het algemeen en niet vaak
verrassend door den kijk op vele zaken van maatschappelijke of
kerkelijke beteekenis. Wel blijft het Nederlandsch en blijft het
Bromsch op sommige plaatsen wat te zakelijk, soms te ingewikkeld, soms onklaar. Maar uit dit boek rijst het beeld van onze
Moederkerk die tegenstellingen weet op te lossen in verzoening
zonder ze te niet te doen en een eenheid bereikt van wezen en streving,
eenheid
door geen
ander wat
organisme
ter wereld
ide
Bromsch
op die
sommige
plaatsen
te zakelijk,
somszoo
te ingewikkeld, soms onklaar. Maar uit dit boek rijst het beeld van onze-alwordtveznijkchlfsaverwznijktod.D
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M A.
,

Richard Dewachter, Christelijke Poëzie II.
Bandversieringen en teekeningen van den schrijver, H. Wils en
Zoon, St-Amands-aan-Schelde, 1925,
Richard Dewachter haalt alle eer van de diepe rechtzinnigheid
zijner godvruchtige inspiratie. Dat deze ook levend, kultureel is,
bewijst hare uitbreiding naar de verschillende lanen der Liefde
boete, ascese, vurigheid, ijver, apostelschap.
Ondertusschen ligt hij verward in een worsteling met zijn
kunst : zijn koppig-aanhoudend zoeken naar het kalvarië-poeem
(geen heerlijker, voorwerp dan dit voor een dichter) schijnt het
triomfeerend, verloste woord nog niet nabij.
Wel is het palet klaar, en hoe schril-Vlaamsch. Maar wij wachten nog dat Dewachter ons wijdsch inleide tot de poort van zijn
verheven droom.
Thans immers hebben we nog maar even een kijk als door
spleten, er van tijd tot tijd door een slag, ik zei haast een vuistslag in geopend.
Hetzelfde geldt voor het vlammend koloriet dat hier en daar
uitlaait, maar niet bindt.
Als een trouwhartig jonge kunstenaar deelt Dewachter ons
mede veel zoogenaamd werk-uit-de-leerlingen, van af zijn devoYie-stemmingen, over zijne éénsymbolische sonnetten, (beide groepen wel niet a par pitié » opgenomen, maar toch met minder over~
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tuiging gekoesterd) , tot zijne jongere naloopjes naar de avantgardelijn van gisteren.
Een brok als volgend « Leef klei » toont ons de huidige plastiek en den wil tot scheppen van een dichter die xneenen we,
ophet punt staat eene katholieke figuur van beteekenis te wor
den.
Waarom staat gij in de aarde geplant
als roerlooze klei-mannen
menschen zonder geweld?
Leef klei! Wandel op de aarde
onder de zonnebrand-stilte
van Gods zielzwangere adem.
Schud van uw zwevende ziel
uw hardgebakken lijven.
Leef klei / Wandel op de aarde
met het groote Gods-offer
in uw daverend hart.
Jezus' warmte in uw
wijd-opengespannen longen.
0 goddelijke tocht
jagend in ons : klei.
Voer ons klei-doorzonden
naar de wereld-omspannende armen van uw kruis.
Joris CAEYMACX.
;

Jaeques Maritain : Kunst en Scholastiek, uitj. Van Munster, Aasterdann.
Met haast geen boek ben ik sinds vele maanden zoo blij geweest
als met deze Kunst en Scholastiek. Te bekend is het werk in zijn
franschen tekst en -- vergis ik , me niet — reeds hier besproken,
zoodat een eigenlijke bespreking andermaal niet gevergd wordt.
Maar de plaats is het hier om voluit onze vreugde uit te spreken omdat dit heerlijke boek nu eenigszins het onze is geworden.
Ja, in meer dan eene beteekenis. Maritain's Art et Scholastique is
niet eenvoudig weg vertaald maar het is zoo Nederlandsch geworden dat hier nog haast enkel de weelde der gedachten Marie
tains eigendom blijft. De taal is van den vertaler alleen, zoo zuiver en precies-nederlandsch.
Dit werk moest vertaald worden. In dezen tijd van philosophi~
sche stuurloosheid in de artistieke wereld -- die steeds een zwak
behoudt voor philosophie --- is het bestemd om onschatbaar veel
goeds te stichten. Als werk van een wijsgeer, die, hoe jong nog,
teweeg de sterkste neo-scolast ek is, drong zich de noodzakelijk
heid van een vertaling eveneens op.
Eline Mare: Lieveke, roman. -- Uitg. Wereldbibliotheek.
Het verhaal van Lieveke's kostschoolleven waarin haar eerste
kalverliefde, tot aan Lieveke's echte liefde.
De schrijfster heeft van die bij uitstek teere stof een zeer fijn
boek gemaakt.
Een psychologische studie van de allerajnste, meer dan gewone opmerkingsgave, zeer vaste karakterteekening.
G. v. M.
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Hei doek der Vertroosting
van Israël

r

r

r

-

door Prof. KAN. A. VAN HOONACKER.
Met dien naam duiden wij het tweede deel van het
Boek Jesaia aan, beginnend met hoofdst. 40. Het be
staat uit eene verzameling van reden gericht tot het
Joodsche volk in de Babylonische ballingschap en hoofdzakelijk voorspellend Israël's nakende verlossing en
schitterende toekomst. Misschien is er in het O. T. geen
ander schriftstuk voorhanden, waarin tezelfdertijd een
zoo hartstochtelijke liefde zich uitspreekt voor het uitverkoren volk, en een zóó breed opgevat universalisme
gehuldigd is aangaande de bestemming van de Jahve.vereering om te worden omgeschapen tot een wereldgodsdienst. In de geschiedenis van Israël's godsdienst
neemt de z. g. Deutero-Jesaia een bijzondere plaats in,
als met nadruk vaststellend en belichtend een hoogtepunt
in de ontwikkeling ervan. Ook in literarisch opzicht treft
men er van de schoonste bladzijden uit den Bijbel aan.
Om ,die redenen kan het niet van belang ontbloot zijn,
ook uit het gezichtspunt van de geschiedenis der algemeene kultuur, de hoofdgedachten van dat merkwaardig
uitvloeisel van den piofetischen geest te ontleden en met
een kennis te nemen van de verhevene -beschouwingen
en roerende ontboezemingen waarin de profeet-dichter
zijn gansche ziel uitstort. Plaatsgebrek liet niet toe, den
volledigen commentaar bij de vertaling te voegen.
De schriftverklaarders zijn het eens, dat reeds vroeg
de tekst door de afschrijvers en de samenstellers der
boekrollen in zijn oorspronkelijke zuiverheid geschonden werd: brokstukken van min of meer grooten om~
vang, somtijds ook enkele verzen, werden uit hun ver
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band gelicht en verplaatst.( 1 ) Nog andere verschrij
vingen deden zich voor. Veelal moet men naar onzeke-re gissingen grijpen bij het beproeven om den tekst in
zijn eersten vorm te herstellen.Toch kan men ook dik-.
wijls zeer waarschijnlijke uitslagen bereiken. In elk ge
val moet de vertaler natuurlijk de wijzigingen aanstippen door hem als verbeteringen voorgenomen. Na op
grond van een ernstig onderzoek de volgorde der be~
standdeelen vastgesteld te hebben (2), onderscheiden
wij vooreerst in het Vertroostingsboek twee deelen, het
eerste omvattend de hoofdstukken 40-48, het tweede
de hoofdstukken 49-55+60-62 van het Boek Jesaja,
behoudens mogelijke uitwisseling van enkele fragmenten
tusschen de twee deelen.
-

-

-

In het eerste deel (40-48 ) beperkt de profeet zijne
visie tot de ophanden zijnde verlossing uit de Babylonische ballingschap. Het ingenomen standpunt is dat
van de laatste jaren vóór Babel's val ( 538 v. C.) . Cyrus
is aan het doorvoeren van zijne veroveringstochten in
Azië. Hij is Jahve's werktuig. Aan Jahve en aan hem al-

leen, niet aan de vreemde goden, aan de afgoden van
hout en steen of van kostbaar metaal, is Israël de be~
loofde en reeds aan de kim opdagende redding verschuldigd. Want Jahve alleen is groot en machtig, schep-per van het heelal, alwijze en opperste regeerder over
hemel en aarde, beschikker van de lotgevallen der volkeren . Hij alleen heeft de gebeurtenissen, de nieuwe
die op het aanbreken staan, evenals de oude in de ge~
schiedenis vermeld, vooraf aangekondigd: hij alleen
ook heeft Cyrus verwekt. Hij zal zijn volk door de
woestijn, als schouwtooneel van dat wonderwerk tot
een paradijs herschapen, terugleiden naar het thans
verwoeste vaderland.

(1) Hoe tot zulke, soms zeer bevreemdende, verschuivingen aan- ^leiding gegeven werd, hebben wij elders uiteengezet; zie namelijk het hieronder in aant. 2 aangehaalde opstel in The
Expositor b1 . 186 : of de Revue Biblique 1919, p. 507.
(2) Vgl, mijne opstellen L'Ebed-Jahvé et la composition littéraire

des chapitres XL ss. d'I sai e (Revue Biblique, Oct. 1919;
Questions de critique littéraire et d'exégëse touchant les chap.
XL ss. d'Isaie (ibid. Oct. 1910, Janv.-Avrftl 1911) ; The Servant of the Lord in Isaiah XL. f f . (Expositor, March 1916.)
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Met het verkondigen der blijde tijding vangt de
reeks der troostreden aan.
XL. 1 Troost, troost mijn volk 1 zegt uw God.
2 Spreekt tot Jerusalem's hart, en roept haar toe,
dat haar dwangdienst uit is,
dat haar schuld verzoend is;
want zij heeft van Jahve's hand gekregen
dubbel voor al hare zonden.
3 - Er roept een stem: In de woestijn baantJahve's weg,
maakt effen in de wildernis een straat voor on
zen God!
4 Elke vallei worde opgehoogd
en elke berg en heuvel verlaagd;
het hobbelige worde tot effen grond gemaakt
stn de steilten tot vlakte!
5 En Jahve's heerlijkheid zal zich openbaren
en alle vleesch te gader zal haar zien;
want Jahve's mond heeft gesproken.
6 Een stem sprak: roep!
En ik antwoordde: wat zal ik roepen?
Alle vleesch is gras,
en al zijne lieflijkheid als de bloem des velds.
7 Het gras is verdroogd, de bloem verwelkt,
wijl Jahve's adem er op blies;

Ja, gras is het volk:
het gras is verdroogd, de bloem verwelkt;
maar het woord van onzen God blijft staan in
eeuwigheid.
Klim op een hoogen berg, boodschapster van Sion;
verhef uwe steun met kracht, boodschapster van
Jerusalem, (1)
verhef ze zonder schroom!
Spreek tot de steden van Juda: Daar is uw God!
Zie, daar komt de Heer Jahve met macht,
zijn arm voerend voor hem heerschappij;
zie, zijn loon is mede met hem
en zijne winst trekt vóór hem op.( 2 )

(1) De in het vrouw. aangesprokene, is een zuiver ideale figuur.
Men kon het hebr. ook vertalen: ...boodschapster - Sion...,
maar dat past minder goed.
(2) Vglijking met een veroveraar die op zijn zegevierenden terugtocht zijn buit vóor zich heen drijft.

-
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Gelijk een herder zal hij zijn kudde weiden;
met zijn arm verzamelt hij de lammeren
en draagt ze in zijn schoot;
de ooien geleidt hij ter rust!

Voor de verwezenlijking van die grootsche verwachptingen staat Jahve's almacht borg. Daarom gaat de pro feet nu over tot de beschouwing van het scheppingswerk en stelt dan verder de verhevene majesteit van
den levenden God scherper in het licht door de tegenstelling met de nietigheid der afgodsbeelden:
,

12 Wie heeft in zijn holle hand de wateren gemeten
en de wijdte des hemels bij spannen bepaald;
bij schepels het stof der aarde opgenomen,
de bergen met de waag gewogen
en de heuvelen in de schaal?
13 Wie heeft Jahve's geest gepeild
en was zijn raadsman om hem te onderrichten?
14 Met wie sloeg hij raad die hem onderwees,
die zijn leeraar was in het pad des rechts
en hem kennis leerde
en hem den weg der wijsheid wees?
15 Zie, de volkeren worden als een drop uit den emmeren als een zandkorrel op de weegschaal geacht;
zie, eilanden tilt hij als een greintje
16 en Libanon reikt niet toe tot brandstof
noch zijne dieren tot brandofferande.
17 De volkeren alle zijn als onbestaande voor hem
als nul en nietig gelden zij hem.
Met wie dan zult gij God vergelijken?
18
En welke gelijkenis stellen naast hem?
19 Het afgodsbeeld giet een kunstwerker
en de goudsmid belegt het met goud
en maakt er zilveren kettingen aan. (1)
XLI. 6 (2) De één helpt den andere
en zegt tot zijn maat: Schep moed!
7 De kunstwerker moedigt den goudsmid aan,
de gladklopper den aambeeldslager,
terwijl hij zegt van de soldeering: goed is zij!
En hij maakt het vast met spijkers, dat het niet
wankelt..
(1) In de pl. van tsóreph lezen wij hier jatsar bó.
(2) Voor het inlasschen van XLI, 6-7 te dezer plats, zie der
commentaren.
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kiest een stuk onvermolmbaar hout,
zoekt zich een ervaren kunstenaar uit
om een beeld op te stellen dat niet wankelt!
21 -Hebt gij geen kennis? Hoort gij dan niet?
Werd het u niet verkondigd van in den beginne?
Hebt gij 't niet verstaan, van af de grondvesting
der aarde ?
'22 Hij zetelt boven den omkreits der aarde,
zoodat hare bewoners als sprinkhanen zijn.
Hij spreidt als neteldoek de hemelen,
en spant ze uit gelijk een woontent.
23 Vorsten brengt hij tot niets,
maakt rechteren der aarde aan het onbestaande gelijk.
24 Nauw waren zij geplant.
nauw waren zij gezaaid,
nauw had hun stam wortel geschoten in de aarde,
of hij blies er op en zij verdroogden
en de storm voerde hen weg als kaf.
25 Met wie dan zult gij mij vergelijken,
dat ik van eender rang zou zijn? zegt de Heilige.
26 Slaat uwe oogen op en ziet:
Wie heeft die (2) geschapen?
Hij voert hun leger te voorschijn, gesteld;
roept ze allen op bij naam;
voor den Alsterke, den geweldig Machtige,
is er niet één die achterblijft.
27 Waarom zegt gij, Jacob,
en spreekt gij, Israël:
«mijn lot is verdoken voor Jahve,
en mijn recht ontgaat de aandacht van mijn God»!
28 Weet gij het niet? Hebt gij 't niet gehoord?
Een eeuwige God is Jahve,
schepper van de uiteinden der aarde;
nooit afgemat noch vermoeid,
wiens inzicht niet wordt doorgrond.
25 Aan den afgematte schenkt hij macht,
aan den zwakke geeft hij groote kracht.
30 Knapen mogen zich afmatten en vermoeien,
jongelingen zullen ja struikelen;
(1) Voor teroema dat hier
moera (eig. wisselstuk.)
,

hoegenaamd niet past, leze men te-

(2) Bedoeld zijn de hemellichamen.

582 31 maar die op jahve vertrouwen vernieuwen hunne
macht;
zij schieten pennen gelijk de arenden;
zij loopen en matten zich niet af,
zij stappen aan en vermoeien zich niet.
Met overweldigender zegetrots beroept jahve de heidenen en hunne goden op eene geschilvoering. Hij betoogt tegenover hen dat hij alleen den redder zijns
volks verwekt heeft; hij houdt hun voor dat hij het is,
die de ontzaggelijke omwenteling, waardoor de wereld beroerd wordt, voorbeschikt heeft en bestuurt.
Daarna zich keerend tot zijn eigen volk spreekt hij het
moed en vertrouwen in. Bij het beschouwen van Jahve'swonderdaden zal de profeet losbreken in - triomfgezang..
XLI 1 Luistert zwijgend naar mij, eilanden,
en laat de volkeren vernieuwen hunne macht!
Dat zij naderen en dan spreken;
laat ons samen komen ten oordeel!
2 Wie verwekte uit het Oosten
een (1) dien hij rechtmatig zou roepen op zijn.
spoor,
voor wiens aanschijn hij volkeren zou prijsgeven
en koningen onderwerpen
welke zijn zwaard zou maken tot stof,
zijn boog tot verstrooid kaf?
: Hij vervolgt ze, trekt door ongedeerd
langs een pad dat hij met voeten nooit betrad,
4 Wie ontwierp het en bracht het ten uitvoer?
Hij die de geslachten oproept van in den beginne,
Ik, Jahve, de eerste en met de laatsten, Ik zelf 1
5
De eilanden zagen het en waren bevreesd;
de uiteinden der aarde sidderden.
Zij naderden en kwamen bij. (2)
21 —Voert aan uw pleit, zegt Jahve;
brengt uw bewijsredenen voor, zegt jacob's Koning.
22 Laat hen voorbrengen en ons verkonden
de dingen die gebeuren gaan.
De vroegere dingen, hoe hebben zij die verkondigd. (3)
dat wij 't nagaan en de uitkomst ervan erkennen t
Of laat ons hooren de toekomstige dingen,
(1) Cyrus.
(2) vv. 6-7 hierboven na XL. 19 ;— vv. 8.20 verder, na XLI. 29.
(3) L. higgïdu in pl. v. haggidu en versta má = boe.
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23 verkondigt de dingen die komen hierna
opdat wij weten dat gij goden zijt!
Doet toch iets, goed of kwaad,
dat wij opkijken en toezien te gader...
24 Wel, gij behoort tot het onbestaande
en uw werk tot het niets !
Afschuwelijk is wie u verkiest.
Ik verwekte hem uit het Noorden en hij kwam;
25
van waar de zon opgaat riep ik hem bij zijn naam:
(1)
hij zou vorsten vertreden (2) als klei
zooals de potbakker leem met de voeten kneedt.
26 Wie verkondigde dat van in den beginne, dat wij
't wisten,
en van te vóór, dat wij konden zeggen : recht zoo!
Er was geen die het verkondde,
geen die het liet hooren
noch iemand die uwe woorden vernam.
27 De eerste bracht ik kondschap daarvan (3)
aan Sion,
en zond een bode aan Jerusalem.
En ik keek en er was niemand van hen
28
en geen raadsman, dat ik hen kon ondervragen
en zij mij konden antwoorden.
29 Zie, zij zijn alle ijdelheid;
hunne werken zijn niets,

wind en wezenloosheid zijn hunne beelden!
Maar gij, Israël, mijn knecht,
Jacob, dien ik heb uitverkoren,
zaad van Abraham, mijn vriend;
9 gij dien ik gevat heb van de uiteinden der aarde
en van hare verre streken geroepen
en tot wie ik zeide : mijn knecht zijt gij,
ik heb u uitverkoren en u niet verstooten ;
10 vrees niet, want ik ben met u!
Kijk niet verlegen, want ik ben uw God;
ik zal u sterken, ja u helpen,
u ja steunen met mijn gerechte rechterhand.
11 Zie, beschaamd en te schande gemaakt worden zij
al die tegen u woeden;
zij zullen als onbestaanden zijn en vergaan
degenen die u bestrijden;
8

(1) Lees: egrá bisjemó.
(2) L. jabós.

(3) Lees higgadtám, in pl. van hinné hinnàm.
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12 Gij zult hen zoeken en hen niet vinden
degenen die tegen u wrokken;
zij zullen als onbestaande zijn en als niets
degenen die worstelen tegen u
13 Want ik, Jahve, uw God ben het, vasthoudend
uw rechterhand,
die u zeg : vrees niet, ik help u!
14 Vrees niet, gij worm Jacob,
gij made ( 1 ) Israël!
Ik help u !
kondwoord van Jahve,
uw verlosser, den Heilige Israëls.
15 Zie, ik heb u gesteld als eene dorschslede
scherp, splinternieuw, bezet met tanden;
dorschen zult gij bergen en verpletten
en heuvelen maken tot kaf;
16 Gij zult ze wannen en de wind voert ze weg
en de storm verstrooit ze;
en gij zult u verheugen in Jahve,
op den Heilige Israëls u beroemen.
17
De ellendigen ; en de armen zoeken water, en
er is geen;
.

hun tong is verdroogd van dorst:

ik, Jahve, zal hen verhooren,
ik, God van Israël, verlaat hen niet.
18 Ik zal op bergtoppen stroomen open maken
en bronnen midden in de vlakten;
de woestijn zal ik maken tot waterplas
en het dorre land vol spruitend water.
19 In de woestijn zal ik zetten ceder, accacia,
en myrt en olijfboom;
ik zal in de wildernis den cypresboom planten,
olm en lork al te Bader;
20 opdat zij zien enweten,
en in acht nemen en begrijpen meteen
dat Jahve's hand dat gedaan heeft
,en de Heilige Israëls het schiep.
XLII. 8 (2) Jahve ben ik, dat is mijn naam,
en mijne heerlijkheid geef ik niet aan een ander,
noch mijne eer aan afgodsbeelden.
(1) Lees rimmath.

(2) Het fragment XLII. 1 — 7 behoort tot het tweede deel en
wordt best gelezen onmiddellijk voór Y,II. 3. Vgl. hierover
onze aanmerkingen in de hierboven vermelde verhandelingen,
inzonderheid in The Expositor (1916) , bl. 188, 192 volg.
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9 De vroegere dingen, zie, zijn gekomen,
en nieuwe kondig ik aan;
vooraleer ze ontspruiten meld ik ze u.
Zingt Jahve ter eere een nieuwen zang,
10
zijn roem, van het uiteinde der aarde!
Laat de zee en haar volheid lof uitgalmen, (1)
de eilanden en hunne bewoners;
11 laat de woestijn en haar steden de stem verheffen,
de dorpen daar Qedar in woont;
laat de rotsbewoners juichen,
luid roepen van der bergen top;
12 laat hen glorie geven aan Jahve,
en in de eilanden verkondigen zijn roem!
13
Jahve trekt te velde gelijk een held.,
gelijk een krijgsman vuurt hij zijn drift aan;
hij heft zijn strijdgeroep aan, hij schreeuwt,
tegen zijne vijanden kampt hij fel:
14 Ik heb gezwegen van overlang,
ik bleef stom, hield mij stil ;
gelijk de kraamvrouw zal ik gillen,
ik zal blazen en hijgen te gaar!
15 Ik zal bergen verwoesten en heuvelen
en al hun gewas doen verdroogen ;
stroomen zal ik tot eilanden maken
en poelen leg ik droog.
16 Ik zal blinden geleiden langs een weg hun
onbekend,
langs onbekende paden hen voeren,
Ik zal de duisternis voor hen maken tot licht,
ruwe plaatsen tot effen grond.

Die zijn de dingen
welke ik doe en niet verzuim. (2)
17 Zij zullen achterwaarts wijken, uiterst beschaamd,
die vertrouwen op gesneden beelden,
die tot gegoten beelden spreken:
onze goden zijt gij!
In de volgende reden laat de profeet zich herhaalde.lijk uit in strenge berispingen wegens de ontrouwheid
waaraan het volk zich schuldig maakte. Maar telkens,
(1) Lees jodoe, in p1. van iórede.
(2) Men kon ook vertalen: welke ik voor hen deed en ik verliet hen niet. Wegens den toon, den zinbouw en den rythmus,
komt de echtheid van deze vrome beschouwing (16, e-f) ons
verdacht voor.
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na herinnerd te hebben aan de verdiende straffen daar~
door opgeloopen, spreekt hij wêer woorden van troost
en opbeuring. Ten aanzien van zijn eigen ongeloovig
volk en van de heidenen bevestigt Jahve nog eens de
plechtige verklaring, dat hij alleen de redding van Is^
raël en zijn herstel door Cyrus voorbeschikt heeft en.
uitvoeren zal.
1 Aldus spreekt Jahve : (1)
Waar is de scheidbrief uwer moeder
waardoor ik haar wegzond?
of wie is het, onder mijne schuldeischers,
aan wie ik u verkocht? Zie, om uwe schulden werdt gij verkocht,
en om uwe overtredingen werd uw moeder
weggezonden,
2 Waarom, toen ik kwam, was er niemand,
toen ik riep was er geen die antwoordde?
Is mijn hand te kortreikend om te verlossen,
of is er in mij geen macht om te redden?
Zie, met eene begrimming van mij leg ik de zee
droog,
ik maak de stroomen tot woestijn;
de visch erin rot door gebrek aan water
en sterft van dorst.
S De hemelen omkleed ik met zwart,
een zakkenpij geef ik hun tot bedekking,

XLII . 18 Gij dooven, hoort!
en, blinden, kijkt toe om te zien!
19 Wie is blind tenzij mijn knecht,
en doof gelijk hij tot wie ik mijn boden zend ?
wie is blind gelijk mijn bevriende
en doof gelijk Jahve's knecht ?
(1) Over de inlassching van L. 1.3 te dezer plaats vgl. mijne
uiteenzetting in The Expositor, 1. c. bl. 189 (ook in de Revue
Biblique, 1909, p. 513) . — De meening in L. 1 komt hierop
neêr : Wanneer Jahve zijn volk aan vreemden overgeleverd
heeft, was het niet met verzaking aan zijn eigen rechten. De
echtelijke band tusschen hem en de volksgemeente (= de
moeder) werd niet verbroken (hij gaf haar geen scheidbrief) ;
alleen werd zij, tot uitboeting van overtredingen, met tijde

lijke afzondering in de ballingschap gestraft. En de leden der
volksgemeente werden door Jahve niet verkocht aan zijne
schuldeischers, d.i. tot delging van zijn eigen schuld; maar
om hunne schulden, dus ter kastijding, niet met verzaking aan
zijn recht, door hem geleverd, dus alleen in oneigenlijken zin
verkocht, aan den dwingeland.
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20 Veel hebt gij gezien, maar niet in acht genomen;
de ooren open gehad, maar niet gehoord.
21 Het had . Jahve behaagd, om zijner gerechtheid
wille,
leering te geven groot en prachtig;
22 maar dit is een volk uitgeroofd en geplunderd;
zij werden verstrikt in de spelonken, (1) zij alle,
en in gevangenissen werden zij geborgen;
zij waren ten roof en niemand redde,
zij werden geplunderd en niemand sprak: geef
wëer !'^
23 Wie van u zal daarnaar luisteren,
oplettend toehooren in het vervolg ?

24 Wie leverde Jacob aan plundering over
en Israël aan roovers ?
Was het niet Jahve tegen wie wij zondigden,
in wiens wegen wij niet wilden gaan,
wiens wet wij niet aanhoorden ?
25 En hij stortte op hem den gloed zijner gramschap
en het geweld des krijgs,
die oplaaide rondom hem zonder dat hij verstond,
die hem verbrandde zonder dat hij er acht op gaf.

XLIII. 1 En nu aldus spreekt Jahve,
uw Schepper, Jacob,
en uw boetseerder, Israël:
Vrees niet, want ik kocht u af;
ik noemde u bij uw naam ; mijn zijt gij!
2 Wanneer gij door de wateren waadt, ik ben met u,
en door de stroomen, zij zullen u niet overgolven;
wanneer gij gaat door het vuur wordt gij niet-

verzengd en de vlam zal u niet branden.
3 Want ik ben Jahve, uw God,
de Heilige Israëls, uw Heiland;
Egypte geef ik als losgeld om u,

Koesj en Seba in plaats van u.
4 Wijl gij kostbaar zijt in mijne oogen,
heerlijk, en ik u bemin,
zoo geef ik eilanden (2) prijs in uw plaats
en volkeren in plaats van uzelf.
5 Vrees niet, want ik ben met u
Van het Oosten zal ik uw zaad aanvoeren
en van het Westen u verzamelen;
(1) Waar zij een schuilplaats zochten.
(2) Wij lezen 'ijjím in pl. van 'adam (vgl. XLI. 1.)
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en tot het Zuiden: houd niet tegen!
Breng mijne zonen aan van verre
en mijne dochteren van het uiteinde der aarde,
7 al wie genoemd wordt naar mijn naam
en wien ik tot mijn heerlijkheid geschapen heb
en geboetseerd en gemaakt.
8. Men brenge te voorschijn het volk dat blind is
met oogen,
de dooven met ooren !
9 Laat alle natiën zich verzamelen te Bader
en volkeren samenkomen.
Wie onder hen verkondigt dat
en geeft ons vroegere dingen te hooren?
Laat hen hun getuigen voorbrengen tot hun
rechtvaardiging,
die toehooren kunnen en zeggen : 't is waar !
10 Gij zijt mijne getuigen,
kondwoord Jahve's
en mijn knecht dien ik uitverkoren heb,
opdat gij zoudt weten en mij gelooven
en verstaan dat ik het ben :
voor mij was geen god gevormd
en er zal geen na mij wezen.
11 Ik, ik ben Jahve
en buiten mij is er geen Heiland.
12 Ik heb verkondigd en heil gebracht en mijn woord
laten hooren,
en een vreemde was er niet onder u.
Gij zijt mijne getuigen,
kondwoord Jahve's
en ik ben God!
13 Ook voortaan blijf ik dezelfde
en er is niemand die redt uit mijn hand.
Wat ik verricht, wie zal het verbreken?
14
Aldus spreekt jahve. uw Verlosser, de Heilige
Israëls :
Om uwentwil zond ik naar Babel
en breng ik ten onder het jonge krijgsvolk (1) al,
en de Chaldeërs die juichen op hunne schepen.
15 Ik ben Jahve, uw Heilige,
de Schepper van Israël, uw Koning!
16
Aldus spreekt jahve die een weg maakte in de
zee
en een pad in de machtige wateren,
°(1) Lees bachoerim, in pl. van barïcptm.
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krijgsmacht,
zij liggen neérgeveld om niet weér op te staan
zij werden uitgedoofd, gelijk een wiek verteerd!
18 Herdenkt de vroegere dingen niet.
slaat geen acht op de lang verledene;
19 zie, ik breng er een nieuw te weeg,
erkent gij het niet?
zooeven ontspruit het,
Ik leg, ja, een weg in de woestijn,
stroomen in dorre streek !
20 Verheerlijken zullen mij de wilde dieren,
jakhalzen en vogelstruisen,
wijl ik in de woestijn wateren deed ontstaan,
stroomen in dorre streek,
om te laven mijn volk, mijn uitverkorene,
21 het volk dat ik mij vormde;
mijn roem zullen zij verkonden!
22
Toch hebt gij mij niet geroepen, Jacob, (1)
dat gij u om mij vermoeidet, Israël;
23 gij droegt mij niet de schapen uwer brandoffers op,
noch vereerdet mij met uwe slachtofferanden;
ik legde u geen dienst van spijsgaven op
en ik veroorzaakte u geen last met wierook;
24 gij hebt niet om geld reukriet gekocht voor mij,
mij niet verzadigd met het vet uwer
slachtofferanden.

¢

Maar gij hebt mij bezwaard met uwe zonden,
mij hebt gij door uw schuldig gedrag vermoeid.
25 Ik, ik ben het die uwe overtredingen uitwisch, om
mijnentwil,
en uwe zonden ben ik niet indachtig.
Maak mij indachtig ! en laat ons samen oordeel
26
plegen!
Spreek op, gij, dat gij gerechtvaardigd wordt!
27 Uw eerste vader heeft gezondigd
en uwe voormannen stonden op tegen mij;
28 en ik ontheiligde de gewijde vorsten
en leverde Jacob ten banvloek
en Israël ter verwensching !
XLIV. 1 En nu luister, Jacob, mijn knecht,
gij, Israël, wien ik verkoor.
(1) De bedoeling in vv. 22-24 b is niet de materieele feiten van
den offerdienst te loochenen, maar de verdienstelijke waarde
ervan ten aanzien van de aangekondigde weldaden. Het :
hoofdpunt ligt in de tegenstelling met v. 24, c-d.
-

— 590 2 Aldus spreekt Jahve, uw Maker,
hij die u boetseerde in den schoot, uw helper;
Vrees niet, Jacob mijn knecht,
gunsteling dien ik heb uitverkoren!
3 Want ik zal water storten op dorstigen,
en beken op verdroogden grond.
Ik zal mijn geest uitstorten op uw zaad
en mijn zegen op uwe spruiten,
4 en zij zullen opschieten als het gras tusschen de
wateren, (1)
gelijk wilgen langs de watervlieten.
5 Deze zal zeggen: Jahve's ben ik!
en gene zal zich noemen bij Jacob's naam;
en die zal op zijn, hand schrijven: aan Jahve !
en zich met Israël's naam betitelen.
6

Aldus spreekt Jahve, Israëls koning,
en zijn verlosser, Jahve der heirscharen :
Ik ben de eerste en ik de laatste,
en buiten mij is er geen God!

7 Wie is gelijk aan mij ? Laat hem opkomen
en het verkondigen en uiteenzetten voor mij!
Wie meldde van overlang wat gebeuren zou ? (2)
Laat hen de toekomstige dingen verkondigen!
8 Weest niet verschrikt noch bevreesd;
heb ik (het) u niet van overlang laten hooren
en verkondigd? En gij zijt mijne getuigen!
Is er een god buiten mij ?
Er is geen rots, ik ken er geen!
9 Die godsbeelden maken zijn alle een warhoop,
en hun lievelingsdingen zijn onnut.
En dezer getuigen zien niets \
en weten niets, tot hunne beschaming.
10 Wie ook een god boetseert, of een beeld giet
is onnut.
11 Zie al dezes deelgenooten worden beschaamd;
en kunstwerkers zijn maar menschen.
Laat hen vergaderen, alle, en toetreden:
zij worden met schrik bevangen en beschaamd al
te gader.

(1) Lees kebên nta jï m chatsir (LXX.)
(2) Te lezen: mi hisj'a mi mè'ólam'

591 De ijzersmid, zoo hij een beeld wil maken, (1)
werkt het af in kolengloed en met hamers;
hij maakt het met zijn machtigen arm;
hij lijdt honger tot hij machteloos is,
hij laat water te drinken en mat zich af.
13 De houtwerker spant een meetlijn
en teekent het uit met het potlood;
met snijtuigen vervaardigt hij het
en maakt er de teekening van met den passer;
hij maakt het naar een mannengestalte,
naar den tooi eens menschen kleedt hij het aan. (2)
14 Hij kwam (2) zich cederen houwen.
En hij nam steeneik en eik
en liet zich die sterk worden onder de boomen
des wouds ;
hij plantte den pijnboom dien de regen zou doen
groeien.
15 Dat diende den mensch tot brandhout.
Hij stak vuur aan en bakte brood;
en ook een god vervaardigde hij en huldigde
hem,
hij maakte het tot een beeld en bad dit aan!
16 De helft ervan verbrandt hij in het vuur
en op de kolen braadt hij vleesch ; (3)
hij eet gebraad en verzadigt zich; (3)
ook warmt hij zich en zegt : Aha!
12

ik ben warm! ik heb vuur gezien!

17

18

en het overschot maakt hij tot een god, tot zijn
godsbeeld,
dat hij aanbidt en huldigt en aanroept
al zeggend : Red mij!
want mijn god zijt gij!
Zij hebben geen kennis noch verstand;
want bestreken zijn hunne oogen, dat zij niet zien,
en hunne harten, dat zij niet begrijpen.

(1) Wij lezen : ...'im 'atsab jif'al... ; anderen anders.
(2) Wij meenen hier van den tekst lasjebeth bajith te moeten
afwijken en lezen :... jalbisjehu. Bá... Dit bá leidt zeer pas
send het volgend likeroth-ló in (v. 14) . De voorhanden tekst
ware te vertalen : (naar den tooi eens menschen) om te wonen in een huis ; wat reeds op zich zelf zeer vreemd aandoet.
En dan luidt de aanvang van v. 14: om zich cederen te
houwen, zonder eenig verband met den contekst.
(3) Van den tekst is hier afgeweken volgens aanduidingen in de
LXX en de Syr. vertalingen.

592 19 Men neemt het niet ter harte
en men heeft kennis noch verstand, om te zeggen.
de helft ervan verbrandde ik in het vuur,
ik bakte ja brood op de kolen ervan,
ik braadde vleesch en ik at,
en zou ik het overschot tot een gruwel maken,
zou ik een boomstronk aanbidden ?
Wie op asch teert, dien misleidt een bedrogen
20
hart ;
hij bewerkt zijn eigen heil niet en vraagt zich niet
af •
houd ik geen leugen in mijn hand?
Gedenk dat, Jacob,
21
en Israël, want mijn knecht zijt gij.
Ik heb u geboetseerd, mijn knecht zijt gij;
Israël, onvergetelijk zijt gij mij !
22 Ik wisch uwe overtredingen uit als een wolk,
en als een nevel uwe zonden;
keer weder tot mij, want ik heb u verlost.
23
Juicht, hemelen, want Jahve heeft het verricht!
Schreeuwt het uit, diepten der aarde;
breekt, bergen, los in gejuich,
woud en alle boomen erin;

want Jahve heeft Jacob verlost
en aan Israël verheerlijkt hij zich!
24

Aldus spreekt Jahve, uw Verlosser,
en uw boetseerder van af den moederschoot:
Ik ben Jahve, de maker van alles
die de hemelen spreid alleen
en de aarde uitbreid
wie met mij?
25 die vernietig de wonderteekenen der zwetsers
en de waarzeggers met waanzin sla;
die de wijzen ten aftocht dwing
en hunne kennis keer tot dwaasheid;
26 die het woord mijner (1) knechten bewaarheid
en den raadslag mijner (1) boden volbreng;
die van Jerusalem zeg : bewoond zal het worden,.
en van Juda's steden : zij worden herbouwd
en de puinen daarvan richt ik op!
27 ,die spreek tot het waterdiep : word tot woestenij
en al uwe stroomen leg ik droog!
(1) hebr. zijner.
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:28 die zeg van Cyrus : mijn herder is hij
en al mijn believen volbrengt hij,
terwijl ik zeg van Jerusalem : het weze herbouwd
en de tempel worde gegrondvest
Aldus spreekt Jahve tot zijn gezalfde, tot
.:XLV. 1
Cyrus
wiens rechterhand ik gevat heb
om voor hem volkeren te onderwerpen,
om der koningen lenden te ontgorden,
deuren vóór hem open te zetten,
dat geen poorten gesloten zijn:
2 Ik zal ik, u voorop gaan;
wallen zal ik effen strijken,
bronzen deuren verbrijzelen
en ijzeren grendels doorbreken.
3 Ik zal u de schatten geven begraven in 't duister
en opgeborgen trezoren,
opdat gij weet dat ik Jahve ben,
die u noem bij uw naam, de God van Israël.
4 Terwille van mijn knecht Jacob
en van Israël mijn uitverkorene
noemde ik u bij uw naam;
uwen eerenaam gaf ik u zonder dat gij mij kendet.
5 Ik ben Jahve en er is geen ander,
buiten mij is er geen God.
Ik omgordde u, daar gij mij niet kendet,
6 opdat men wete van zonop
en ondergang
dat er geen is buiten mij:
Ik ben Jahve en er is geen ander:
7 ik vorm het licht en schep de duisternis,
ik maak het geluk en schep het kwaad,
ik, Jahve, maak dat alles.
8 Druipt, hemelen, uit den hooge
en laat de wolken regenen het recht;
de aarde ga open (1) en het heil schiete op (2)
en gerechtigheid spruite meteen. (3)
Ik, Jahve, ben de Schepper ervan.
9 Wee die twist met zijn boetseerder,
een scherf onder de aarden scherven!
Zal de klei zeggen aan haar boetseerder: Wat
maakt gij?
of uw werk (aan u) : gij (4) hebt geen handen?
-

'(1) L. tippàtach.
(2) L. jiphrach.
(3) L. titsmach.
(4) L. met de LXX feka, in p1. van i! .

594 10 Wee die zegt aan den vader : Waarom teelt gij?
en aan de vrouw : Waarom baart gij ?
11 Adus spreekt Jahve, de Heilige Israëls,
de ontwerper der toekomstige dingen:
Ondervraagt mij dan over mijne zonen,
en geeft mij bevelen over mijner handen werk!
12 Ik heb de aarde gemaakt, ik,
en den mensch daarop geschapen;
mijn eigen handen hebben de hemelen gespreid.
en aan hun gansche heir gaf ik bevel.
13 Ik zelf heb hem (1) verwekt, rechtmatig,
en al zijn wegen maak ik effen;
hij zal mijn stad herbouwen en mijn ballingen
vrijlaten,
niet om loon of om geschenk, zegt Jahve der
heirscharen.
14
Aldus spreekt Jahve :
De geleerden (2) van Egypte en de kooplieden
(3) van Koesj
en de Sebeërs, mannen van gestalte
zullen tot u overgaan en u toebehooren ;
zij zullen achter u aanstappen in slavendienst ( 1)
geboeid,
zij zullen u huldigen en u smeeken :
« Alleen hij u is een God en er is geen ander,
geen God is er ! »
15
Voorwaar gij zijt een God geheimenisvol,
God van Israël, Heiland!
16 Beschaamd en te schande gebracht worden zij alle,
te Bader komen zij te schande, de kunstsmeden
van beelden!
17 Israël wordt door Jahve gezaligd met eeuwig heil',
vrij van schaamte en van schande tot in der
eeuwen eeuwigheid.
18 Want aldus spreekt jahve, de Schepper des hemels,
hij de God die boetseerde de aarde,
haar Maker, hij, gaf haar vaste schikking;
hij schiep haar niet tot een warhoop,
ter bewoning boetseerde hij haar:
,

(5) Namelijk Cyrus.
(6) Lezen jód'é (?) Vgl. Eccl. IX 11.
(7) L. sócharê.
(1) L. je'abodu (in pl. v. ja'aboru.)
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19 Niet in het geheim sprak ik,
ergens in een land van duisternis;
ik heb niet gezegd aan Jacob's zaad: zoek mij in
't wild!
Ik, Jahve, spreek wat recht is,
verkondig effen raad.
20 Vergadert u en komt,
treedt samen nader, ontvluchten der volkeren!
Zij hebben geen kennis, die dragen hun beeld van
hout
en een god aanroepen die geen- heil brengt.
21 Spreekt op en brengt redenen voor:
ja, laat ons beraadslagen te gaar;
Wie heeft dit gemeld van overouds,
van overlang verkondigd?
Ben ik het niet, Jahve ?
En een ander God is er niet buiten mij,
benevens mij is er geen God, rechtvaardig en
heilbrengend.
22 Wendt u mijwaarts tot uw heil, alle uithoeken der
aarde,
want ik ben God, en geen is er verder.
23 Bij mij zelf heb ik het gezworen;
uit mijn mond ging wat recht is naar buiten,
een woord dat niet terug keert :
dat mij ter eere elke knie buigen zal
en elke tong zal zweren.
24 Alleen bij Jahve, zoo zal men ja (1) zeggen,
is rechtvaardigheid en macht.
Tot hem zullen komen, vol schaamte,
al die toornden tegen hem.
25 In Jahve zal gerechtvaardigd worden en zich
roemen
het gansche nageslacht van Israël.
De voorspelling van Israël's heerlijke toekomst, in
XLV. 25 brengt den profeet er toe, nog eens met na
druk uiteen te zetten, dat het voorrecht van het Huis
Jacob een zuiver uitwerksel is van Jahve's , onverdiende
begunstiging. Het volk was van den beginne af, 'en is
nog, een last voor zijn God.
(1) Wij lezen *lu jómar ; en lu = voorwaar, het bevestigingswoordje- als in het Assyrisch. Vgl. Ex. 8. 22 (: ze zouden
ons voorzeker steenigen. )

596 Hoort naar mij, Huis Jacob,
(1) 3
en al wat overblijft van het Huis Israël,
als last aangenomen van af uwe ontvangenis,
gedragen van af den moederschoot.
4 En ja, tot in uw ouderdom blijf ik dezelfde,
tot in uwe grijsheid tors ik u.
Ik heb het gedaan en ik blijf u dragen,
ik blijf u torsen en u redden.
Met wie zult gij mij gelijk maken en op één
5
rang stellen,
met wie mij vergelijken, dat wij éénder zijn?
6 Ze schudden goud uit den buidel
en wegen zilver met de waag;
ze bezoldigen een goudsmid die er een god van
maakt
dien ze aanbidden en huldigen.
7 Ze nemen hem op hun schouder en torsen hem,
stellen hem op zijn plek, waar hij blijft staan;
van zijne plaats verroert hij niet.
Al roept men ook tot hem hij antwoordt niet,
hij helpt niemand uit den druk.
8 Gedenkt dat en hebt berouw ; (2)

neemt het overtreders, ter harte!
9 Gedenkt de vroegere dingen, van overlang;
dat ik God ben en niemand verder,
God, en geen aan mij gelijk;
die verkondig van in den beginne de uitkomst
en van vooraf wat nog niet geschiedde;
die zeg: mijn raadsbesluit zal staan
en al mijn believen zal ik volbrengen;
11 die den roofvogel (3) ' roep uit het Oosten,
uit verre streken den man mijns raadbesluits
Ik heb het ja uitgesproken en breng het tot stand,
ik heb het ontworpen en ik voer het uit!
12 Hoort naar mij, hardhartigen,
gij ver van het recht verwijderd!
(1) Dat vv. 5-7 het op Israël gemunt hadden blijkt uit v. 8. Het
wkw. hith'osjasju, in het hebr. onbekend, wordt door de uitleggers nog al willekeurig op allerlei wijzen geduid. Vulg.:
et con f undáininl. Kon men er niet een hithp.-vorm in erkennen van een stam met Assyro-bab. asjasje (= bedroefd zijn)
verwant? Maakt u bedroefd, hebt berouw.
(2) Vv. 1-2 storen den samenhang der rede en behooren, toch o.i,
allerwaarschijnlijkst, tot het schimpdicht tegen Babel, hoofdst.
XLVII, waar zij zeer wel passen als slot. Zie t.d.p.
(3) Cyrus.
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13 Ik breng mijn recht nabij, verwijderd is het niet
en mijn heil blijft niet uit;
in Sion breng ik heil te weeg
mijn luister aan Israël!
De redding van Israël moet bewerkstelligd worden
door den val van de trotsche wereldstad die Israël
verdrukte. In zijn bittere schimprede op het overwon
nen vijandige rijk, stelt de profeet den ondergang van
Babel voor als eene straf voor hare overmoedige dwin~
gelandij en voor haar afgodisch bedrijf. Alhoewel de
profeet somtijds spreekt alsof Babel reeds gevallen was,
toch blijkt uit andere plaatsen van hetzelfde stuk, dat
die spreekwijze bedoeld is als het onvermijdelijke van
den geschetsten ondergang te kennen gevend, en dat
het standpunt van waaruit de gebeurtenissen beschouwd
worden te plaatsen is in den laatsten tijd vóór dezer
afloop.
XLVII. 1 Treed af en zet u neder in 't stof,
o maagd, dochter van Babel;
zet u neder ter aarde, een troon is er niet,
o dochter der Chaldeërs!
Want u gebeurt niet langer, dat men u noemt
verfijnd en teër !
2 Vat de molensteenen aan en maal meel;
leg af uw sluier!
Schort uw sleep, ontbloot de beenen,
waad rivieren door!
3 Uwe naaktheid zal ontbloot worden
en uw schaamte aanschouwd.
Ik zal wraak nemen zonder tegemoetkoming,
4 zegt (1) onze Verlosser,
Jahve der heirscharen is mijn naam,
de Heilige Israëls.
5 Zit neder stilzwijgend, ga de duisternis in,
o dochter der Chaldeërs !
want u gebeurt niet langer, dat men u noemt
meesteres vankoninkrijken.
6 Ik was verbolgen op mijn volk, ontheiligde mijn erf
en ik leverde hen in uw hand.
Gij beweest hun geen barmhartigheid;
op den grijzaard liet gij drukken uw juk
allerzwaarst.
(1)Te lezen 'amar in pl. van 'adam.

598 7 En gij zeidet : voor immer ben ik meesteres!
zoodanig dat gij dit niet ter harte naamt,
niet bedacht waart op de uitkomst ervan.
8 En nu, hoor dit, gij wellustige,
gezeten vol vertrouwen,
die zeidet in uw hart:
Ik, en verder niets!
ik zal nooit in weduwschap zitten
of berooving kennen van kinderen
9 beide zullen u overkomen, plots op éénen - dag,
berooving van kinderen en weduwschap!
In volle maat zullen ze komen over u,
bij alle menigte van uwe tooverstukken,
bij alle macht van uw vele hekserijen.
10 Gij waart vol vertrouwen in uwe boosheid
en zeidet : Niemand ziet mij i
Uwe wetenschap en uwe kennis die misleidden u.
En gij zeidet in uw hart:
ik, en verder niets !
11 Maar daar komt over u een ramp
welke gij niet bezweren kunt ;
en een ongeluk stort op u nëer

dat gij niet kunt afkeeren,
en schielijk overvalt u een storm
dien gij niet hadt voorzien.
12 Nu dan, stel u aan met uwe hekserijen
en met uwe menigte van tooverstukken
waarmede gij u vermoeid hebt van af uwe jeugd;
misschien kunt gij iets nuttigs verrichten,
misschien boezemt gij schrik in...
13 Gij hebt u afgebeuld met het overmatig raadplegen.
Mogen zij toetreden en u heil - bezorgen
de indeelers der hemelen, de sterrenkijkers,
die elke maand iets kond doen
van dingen die over u komen zullen!
14 Zie, ze zijn als kaf geworden,
het vuur heeft ze verteerd;
ze zullen zichzelf niet redden
uit den greep der vlam,
geen gloeikool tot verwarming,
geen haardvuur om er bij te zitten!
15 Aldus zijn zij voor u geworden
met wie gij u vermoeidet van af uwe jeugd
ze zijn afgedwaald elk voor zich uit;
geen die u geluk aanbrengt.
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XLVI. 1 Bel is ineengezakt, Nebo neêrgestort
Hunne beelden vallen het vee en de lastdieren
ten deel;
die gij ronddroegt zijn opgeladen
als een vracht voor het afgematte (beest.)
2 Ze zijn nêergestort en ineengezakt te gader ;
ze konden den lader (1) niet redden
en zij zelf gaan weg in ballingschap!
Nu volgt de slotrede van het eerste deel. Daarin laat
de profeet Jahve hoofdzakelijk betoogen hoe hij, ten
aanzien van den weërbarstigen aard van het volk, dit
laatste derwijze wist te besturen, dat hij het toch in
zijn dienst hield. Steeds heeft hij in het verleden - de
toekomstige gebeurtenissen voorspeld, opdat . het volk
zou geweten hebben dat hij ' ze veroorzaakte. Maar de
thans ophanden zijnde dingen heeft hij eerst nu, niet
vroeger, voorzegd, omdat anders het volk zou vergeten hebben aan wie het de voorkennis ervan verschul•digd was. Alleen uit zorg voor zijn eigene eer heeft
Jahve de weêrspannigen gespaard.
XLVIII. 1 Hoort dit aan, Huis Jacob,
gij die genoemd wordt naar den naam van Israël
en gesproten zijt uit Juda's wateren;
die zweert bij den naam van Jahve

en den God van Israël roemt
niet in waarheid noch in gerechtigheid!
2 Zij noemen zich immers van de heilige stad
en steunen op den God van Israël:
Jahve der Heirscharen is zijn naam!
3
De vroegere dingen kondigde ik aan van over
lang;
uit mijn mond kwamen ze te voorschijn en ik
meldde ze;
ik volbracht ze terstond en ze geschiedden.
(1) In den tekst staat: den last (massa); maar de goden gingen
weg in ballingschap even in zooverre als de last (hunne beelden) weggevoerd werden. De Vulgaat: non potuerunt salvare
portanten... wat zeker zou te verstaan zijn van het plechtig
ronddragen in de godsdienstige stoeten in het derde lid van
v. 1 bedoeld. Dat zou uitstekend passen in het verband. Maar
d an moest men lezen nosè in pl. van massa. Wij stellen voor
te lezen massi (part. hiphil) = den oplader: de goden kon
den hunne volgelingen niet redden, die hen nu op lastdieren
laden, en zij zelve...
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4 Omdat ik weet dat gij hard zijt
en uw nek is een ijzeren pees
en een bronzen gezicht hebt gij.
5 Ik kondigde ze aan van overlang,
vooraleer ze geschiedden meldde ik ze u;
opdat gij niet zeggen zoudt : mijn afgod heeft zevolbracht
en mijn gesneden of gegoten beeld beschikte ze.
6 Gij hebt het gehoord ; zie het alles aan;
gij dan, zult gij het niet erkennen ?
Nieuwe dingen meldde ik u eerst nu,
verborgene, welke gij niet kendet ;
7 geschapen ( 1 ) werden ze nu, niet van overlang,
en voor den huidigen dag hoordec gij er niet van,.
opdat gij niet zeggen zoudt : zie, ik wist ze!
8 Gij hebt ze gehoord noch geweten,
noch werd van overlang uw oor geopend;
want ik weet dat gij trouweloos zijt
en van den moederschoot af heet gij overtreder.
.9 Terwille van mijn naam houd ik mijn gramschapin,
terwille van mijn lof bedwing ik me jegens u,
dat ik u niet verdelge.
10 Zie, ik heb u gelouterd — maar niet tot zilver ; (2)
ik heb u beproefd in den smeltkroes des jammers..
11 Om mijnentwil, om mijnentwil doe ik het!
Want hoe zou mijn naam (3) gelasterd worden t
En mijne eer geef ik niet aan een ander. (4)
12 Hoor naar mij, Jacob,
gij Israël ' dien ik riep;
ik ben het, ik de eerste
en ook de laatste ben ik!
13 Ook heeft mijne hand de aarde gegrondvest
en mijne rechte de hemelen gespreid:
ik roep ze op, en daar staan ze meteen.
14
Verzamelt u alleen en luistert!
Wie onder hen heeft dit aangekondigd?
Jahve's geliefde (5) zal zijn wil volbrengen
aan Babel en aan het geslacht (6) der Chaldeërs r'
(1) -= geopenbaard.
(2) of: niet om zilver ( = om mij zilver te verschaffen.
(3) Mijn naam in te voegen volgens LXX.
(4) Vgl. XLII. 8.
(5) Cyrus.
(6) Lees zera met LXX.
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15 Ik, ik heb gesproken en hem geroepen,
ik heb hem aangevoerd en maak (1) zijn baan.
voorspoedig.
16 Treedt nader tot mij en hoort dit aan :
nooit heb ik, van den beginne, in het geheim
gesproken;
van zoohaast het ontstond, was ik daar. (2 )
17 Aldus spreekt Jahve, uw Verlosser, de Heilige
Israëls
Ik ben Jahve, uw God die u leer tot uw voordeel,_
die u geleid op den den weg dien gij bewandelen
moet.
18 Hadt gij maar acht gegeven op mijn bevelen,
dan ware uw geluk als een stroom
en uwe gerechtigheid als de golven der zee
19 uw zaad ware gelijk het zand,
en gelijk dezes korrelen de spruiten uwer
ingewanden;
nimmer ware verdelgd of uitgewischt
uw (3) naam vóflr mijn aanschijn ! .. .

20

22

Verlaat Babel !
Spoedt u voort van onder de Chaldeërs
Met juichende stem verkondigt, meldt dit,
maakt het bekend tot het uiteinde der aarde,
zegt: Jahve heeft zijn knecht Jacob verlost! (4)
Er is geen vrede, zegt Jahve, voor de boozen (5>
(Slot volgt.)

(1) De tekst leest het wkw. in den 3de persoon.
(2) Het vierde lid van v. 16 dragen wij over tot hoofdst. XLIX
tusschen v. 2 en 3. Zie t. d. p.
(3) Uw in pl. v. zijn; volgens LXX.
(4) V. 21 overgedragen naar hoofdst. LI. tusschen v. 10 en 12;_
zie t. d. p.
(5) Vgl. LVII. 21.
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Colloquium voor Vlaanderen
door J. HAMMENECKER.
Heilige Geest, er zijn, hier in dit land, veel zielen, die
verlangen naar U, naar Pinksteren, naar Uw komen.
-o Kom!
Alwie Vlaanderen bemint oprecht bemint, zie uit
naar Uw komen en Uw neerstrijken en Uw binnengaan
in den kijker : Vlaanderen, goddelijke , Duif!
Zult Gij willen komen? Hebt Gij 't stof van ons land
op Uw vleugelen niet afgeschud, en wilt Gij voortaan
neerdalen waar -Gij welkommer zijt?
Kom nog, kom nog, o Geest! Nooit hadden we 't lier
ver; nooit had Vlaanderen 't zoo noodig!Zult Gij komen?
Wij, Vlamingen, overspoelen ons eigen klein Landje
met een warvloed van gedachten, die van holheid bol
staan, gelijk de wanordelijke wateren, toen daar nog
niet waren voor de golven, de rustbedden, die we zeeën
noemen. Veler denken heeft geen bed om erin te rusten,
of 't doet gelijk de dwazen, die, ziek zijnde, toch overeind willen blijven, liever dan te bekennen dat zij rust
noodig hebben. Leg ons denken te rust in U, o rustige
Vrede-Geest! Wij zijn indien ik - het alzoo mag zeg.gen— wij zijn nog niet uitgeslapen in U, krachtgevende,
rustige Geest.
Heilige Geest, weten wij, die durven te spreken, weten wij wat we zeggen. 't. Is bijwijlen zoo weinig klaar
onze zonnestralen zijn dikwijls nevelgarven. Gelief ons
te geven, dat we zeggen wat we willen zeggen. Verrijk
onze kelen met het, in schijn~beschamend weinige, maar
werkelijkheid, vele : met de spraak, met de kunst
het,
om te kunnen spreken recht van Christus uit en naar
Zijn Geest, naar U, Goddelijke Geest van Jesus Christus

in

uv
Heilige Geest, leer ons ontdekken in onze Taal wat
er in ligt van U, van Uw Wijsheid en Uw Verstand,
van Uw bezonkenheid, van Uw Maat en Gewicht en
Evenwicht, o goddelijke Klassieke.
Het is mijn droom voor Vlaanderen geweest, dat het
in zijn taal een Vondels taal uit zou spreken naar
Thomas van Aquino's trant, wat daar wetelijk is over
U, goddelijke Geest, en over wat Gij gesproken hebt
't zij door den mond der Profeten 't zij, door den mond
van 's Vaders eenigen Zoon. Zal Vlaanderen eeuwig
blijven stotteren, waar andere volkeren zoo scherp staan
om Uw Veropenbaringen onder woorden te brengen?
Wij weten het U dank, H. Geest, dat er van langs om
meer gestreefd wordt alhier - naar mondigheid om over
U te spreken.
H. Geest, verleen aan Vlaanderen dat zijn schrijvers
noch heidenen zouden zijn noch heidensch zouden doen,
dat zij de christelijke leering, den « dubbelen » of tenminste den enkelen catechismus zouden kennen, en
zouden inziën dat alles wat diende geleid, over de naastenliefde, bij voorbeeld, door U werd uitgesproken.
H. Geest, geef ons de beschaving terug, de zeer christelijke, de zeer Vlaamsche, waarmee Gij de tijden van
Hadewijck hebt begenadigd. Dit zijn de gouden jaren
geweest, Heilige Geest, van Uw Rijk in Vlaanderen.
Komen die tijden, komt Gij . nog terug in Vlaanderen,
zoo scheppend als toen, o Heilige Geest.
H. Geest, ik had in die tijden willen leven, toen Gij,
toen de Minne zoo woei over onze gewesten, toen Gij,
Zonne, zoo scheent dat daar ontlook de Bloem Lutgardis
H. Geest, ik bid U voor Vlaanderen, mijn Vlaander
ren, dat eilaas een Pinksteren viert, dat vloekt tegen Uw
Pinksteren, het Neerslaan van den geest der Wereld,
der zinnelijkheid tot over onze boeren toe.
H. Geest, overwin de stof !
Geest van den Vader, laat het niet toe, dat wij zouden
vergeten dat onze Vader in de hemelen is,' hoog boven
de stof, en toch onze Vader, Emmanuel, onze Vader
onder ons door zijn eenigen Zoon, Jesus-Christus
Emmanuel
Noch laat ons toe te vergeten, dat het Woord is
vleesch geworden, en Hart en Hartelijkheid, en zoo nu
nog woont onder ons.
H. Geest, ik heb vandaag mogen aanraken de steenen
van de kerk, de steenen van het altaar, de deur van het
,

-

-- 604 Tabernakel, de daarin-gesloten Hosties : den Zoon zelf,.
onder de gedaanten van brood, heb ik aangeraakt. Ik
heb God, mijn Broeder, aangebeden in den naam van
mijn broeders, de menschen. H. Geest, leer ons die
waarheid herkennen.
Leer toch, H. Geest, leer toch aan de Vlamingen dat
zij slechts broeders zijn in den naam des Vaders en des
Zoons en des H. Geestes. \
Niet allen weten dat, en onder die 't weten, zijn er,
die 't zoo niet zeggen, omdat het, naar zij meenen, niet
aanbrengt wat zij noemen : een « nieuw geluid ». Is er
een nieuw geluid mogelijk, Heer God, na 't geluid van
Uw Vleugelen te Pinxen? Kan er komen een nieuwe
gloed, na 't Vuur, dat ontelbare tongen uit-vuurde?...
Velen nemen Uw vuur, noémen het hun vuur, hun nieuw
vuur voor de nieuwe tijden, eilaas van-stonden-aan be~
gint hun vuur te verdooven, omdat het is gestolen vuur.
H. Geest, Vlaanderen heeft U zoo noodig, zoo noodig
nu 't zoo gebeten wordt door den Stof-Wolf, en toch
voelt dat het opmoet naar hooger, naar U.
Laat ik niet eeuwig moeten treuren omdat juni zingt
dat Gij gekomen zijt, over de velden, terwijl 't nog
wintert in de zielen.
Kom, kom, en dat 't juni moge zijn voor 't land van.
mijn hart, H, Geest, uw Vlaanderen.
Pinksteren, 1925.

-
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Twee Sonnetten
door Dr. FELIX RUTTEN.
I.
Diep door de extase van mijn bloeiend land
Ruischt het Te Deum der plechtstaatge Maas,
Waar ik me nu om 't gekrioel verbaas
Van wind-omwaaide maaiers te allen kant.
Zij stroomt zoo kalm binnen haar bloemgen rand,
vreemd~ver van aller wereld dwaas gedaas:
Zij heeft haar ziel van zilver en topaas
In der legenden wonderdroom geband.
Heer, leid als dees rivier, zoo diep en breed,
De bedding Uwer liefde door mijn leven
Strooming van zang waar 't wereldsche in vergleed;
Dat 'k om Uw hemel 't aardsch gekriel vergeet
En op Uw godlijk rythme voortgedreven.
Alléén de glorie van Uw Wezen weet.
II.
Toen Gij, Alreeuwge, mijner dagen vloot
Wierpt op de breede deining van den Tijd,
compas en ster ten spijt,
Wist Gij dat deez',
Niet heel zou landen waar Uw wet gebood.
'k Ontzeilde Uw breed~banierend morgenrood,
Q, 'k heb mijn arme hulkjes slecht geleid
Ik raakte heel mijn kostbre lading kwijt,
Daar 'k, los van U, in 't zog voer van den Dood.

,

Wie strijkt in 't eind de vlag niet voor Uw vlag!
Onttakeld van mijn trots, Heer, geef ik 't op,
Met wat me aan schepen rest : 'k verloor den slag.
Zoo beurt mijn kaperschip Uw kleur in top.
Neem Gij me sleeptouw voorts ter haven mee,
Dat 'k daar, verzoend, mag ankren in Uw vree.
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De Zee ligt tusschen LI en mij
door MAURITS LASKA.
De vroege najaarsnacht heeft uitgeslapen en nu de
jonge morgen met vlugge vingeren de mistige nevels
wegvaagt, ga ik de verre heuvelen op om U te ontmoeten.
Vele dagreizen scheiden mij van U, en vreemd zijn
de wegen voor mijn zoekenden blik. De zon is schuw
en mat en schijnbaar nog niet boven de kimme geren
zen. Maar in mijn rusteloos hart dat mij verre vooruitsnelt in zijn onstuimige vaart, ligt een lichtende gloed
door geen zonnen te scheppen.
De nieuwe dag heeft mij geroepen, de levenssterkedag, die is als een blije profeet van wonderbaar gebeur
ren. Door het klarend geluchte galmt zijn opwekkende
stem als een luide triomfkreet. Mijn grage stappen
spoeden over de heuvelen voort, en mijn gehoor is vol
van 't geroep van dien dag.
In het brons-groene dal rust het graf van den zomer.
De bloemen zijn gestorven hun weeën bloemendood,
en de herfst is gekomen met de freele schoonheid van
zijn brozen rijkdom. Nog sluimeren de winden in verre
gewesten ; maar in de hooge luchten hebben trekvogels
hun snelle wieken ontplooid.
De dagen van den zomer waren schitterend als uit~.
heemsche paarlen, en regen zich aan elkaar tot een vorstelijk snoer. Nu glimt in de bleeke wittigheid van ver~
kilden zomergloed het lichte goud der losgegane blaren.
En waar de bladeren vielen, in hun schrijnend afscheid°
aan 't leven, liggen ze roerloos en stom want ze wen
ten geen woorden in hun droom van pas-voorbije'
pracht.
De stonden loopen voort, ademloos en zonder rust.
En de uren zijn hijgend van hartstochtelijk verlangen._

607 Want Gij die ziet hoe de eenzaamheid mijner ziet
mij neerdrukt, Gij weet hoe ik hunkerend ben naar een
streeling van Uw hand, naar een blik van Uw oog,
naar een woord uit Uw mond....
Vóór dat de winter komen zal met zijn killen adem,
drukkend , op alle dingen den stempel van zijn dooden.
kus, vóór dien stroeven tijd van onzeglijke armoede,.
voor die lichtlooze dagen van verdorring, wil ik U ontr
moeten.
De heuvelen gaan mij voor in onafzienbare rijen, degoudgestreepte heuvelen, die hun breede toppen schrar
gen naar het licht van de zon. De heuvelen wenken
mij toe met het teere gebaar van Uw hand. Zoo zal ik
gaan door den glans van den weeken herfst tot waar
de glorie van Uw beeld mijn blik vervullen zal.
Zoo ga ik uur aan uur door het vreugdige geloof
van de eendere dagen, met in mijn hart het flakkerende licht van mijn vaste hoop. Zoo rust ik in de glim mende nachten, die hoog dragen 't sereene getintel van.
den kalmen sterrendans, en in de nachten die wachtende blijven in hun glansloozen sluier. Ik rust er met gevouwen handen onder de hoede van, mijn zalige hoop
en in de schaduw van haar licht.
Ik ben gekomen aan 't einde van mijn tocht. De
heuvelen zijn stil gevallen. Achter hun flanken ruischt
de zee...
De zee ! ... de overmachtige!
De zee met haar eeuwige schoonheid, haar verplet-terende majesteit ! De zee met het stormige zwoegen
van haar gulzige golven, met den eeuwigen zang wellend uit haar melodieuzen schoot....
De zee i... de grenzelooze !
... En is nu wèl mijn tocht volbracht?
Ginder in de donkerende diepte waar wolken en baren met elkander spelen, staat Uw lichtende beeld als=
een apotheose!
Maar de zee ligt tusschen U en mij ! . .
Geen beeld is me zoo na... en, ach! geen beeld is
zoo verre !... Geen wezen is zoo schoon en geen is zoo
onbereikbaar! En geene oogen zijn zoo lokkend in hun
stralende klaarte, waar ze mij toefonkelen van uit hun
onzegbare diepheid !
Het is vloed. De baren zwellen aan en springen op.
den oever. En ze spatten uiteen in wolken van schuim
die mij wijken doen.
,

,

608 -En de baren brengen mij op het rythme hunner wilde
muziek de zoete muziek van Uw woord Uw woord
dat is : liefde ! liefde ! eindelooze, nooit te begrijpen
liefde van een God voor zijn schepsel !
0 kon ik nu vóór U knielend, in verrukking verlo~
ren, U de aanbidding schenken van een minnend kind
voor zijn goddelijken Vader ! Kon ik nu al de liefde
van mijn wezen als een voldragen vrucht op mijne handen leggen en ze U bieden in hoogste zaligheid!
Maar tusschen U en mij ligt als een reuzen-hinderpaal de oneindigheid der zee ! ...
De baren klotsen voort, en in den ruischenden klank
van hun verstilde melodie trilt tot mij door, aldaar, den
innigen weerklank van Uw liefdewoord.
0 mocht ik U benaderen ! ... Mocht ik, neergezonken
aan Uw voet, den zoom kussen van Uw kleed ! Mocht
ik de zachtheid Uwer handen langs mijne slapen voer
len, en, volgend den ongesproken wensch van Uw heerlijken blik, mij aan Uw hart vastklampen om U voor
eeuwig te behooren !
Ach ! de zee ligt tusschen U en mij ! ...
Laat nu de ebbe komen ! Laat de zee weerkeeren
- naar haar uitgangspunt, en op de deining van de neer~
snellende wateren den liefdezang mijner ziel meevoeren... mijn liefdezang en mijn liefdeschat ! ...
Want nog draag ik om de schouders den witten
mantel mij eens door U geschonken in reinigend licht
van blijden lentemorgen, tot een symbool van zaligend
geloof. Nog rust in de plooi van mijn gewaad het
Benige gave graan dat mij rest ; waar het, gezaaid en
ontkiemend op mijn akker, groeien en gedijen zal tot
versterkende spijze. Nog hef ik jubelend de rechter-hand omhoog waarin gloeiend brandt de levende lamp
die mij den weg verlichten zal, waar de donkerte mij
beloert en nasluipt...
Want mijn geloof is U!
Want mijne hoop is U!
Want mijne liefde is U, in alle eeuwigheid!
En mijn geloof, mijne hoop en mijne liefde zijn U,
omdat het beeld Uwer liefde alle aardsche weelde voor
mijne oogen heeft weggewischt.
In de onuitsprekelijke morgenstonden, als Gij mij bij
de hand neemt en leidt tot Uw hemelsch maal, dat mij
noodeinde is, dan ook is mijn geloof, is mijne hoop en
:mijne liefde, dan ook is mijn alles U! ,

609
Maar ginder aan de verre kimme, daar waar Uw
beeld uitstraalt boven allen gloed van sterren en zonnen, boven alle werelden en boven alle schoonheid,
daar ligt nu vastgekluisterd mijn vlammend zielsver~
langen...
Mijn God 1... Tusschen dit laaiende smachten van
mijn wezen naar de opperste volmaaktheid van Uw
beeld, blijft als eene afwerende hand het bewegende
vlak van de zee...
De zee ligt tusschen U en mij...
... En tusschen U en mij zal de zee blijven tot aan
het einde der eeuwen, wanneer ze buiten hare oevers
tredend, hare bedding zal ontvluchten.
Dan zullen de werelden weerom ongeschapen liggen
en als een vage chaos ongemerkt door de ruimte dwalen... En alleen zullen nog rechtstaan de subtiele muren
van 't onvergankelijk Paradijs.
Dan zal het mij gegeven zijn de heerlijkheid van Uw
beeld op mij te zien afstralen, niet alleen met den blik
mijner ziel, maar met de ooggin van mijn wezen.
Want dààr, o dààr ! wil ik U van nabij ontmoeten!
Dààr zal ik volgen al Uw stappen door de hemelsche
lanen van Uw kleed; ik zal de zachtheid Uwer hand
op mijn aangezicht voelen, en reikende tot Uw hart er
veilig op rusten in eeuwige aanbidding!
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Een vergissing van Pomerius ?
door
J. VAN MIERLO S. J. jr.

In La Vie Spirituelle, Jan. blz. 97, zinspelende op het
verslag van H. N. in het Octobernummer der Revue
d'histoire eccl., spreekt Z. E. Dom J. Huyben, O. S. B.
als volgt:
« On a cherché récemment à identifier de nouveau
Hadewijch avec l'hérétique Bloemardinne. Le R. P.

Van Mierlo nous semble avoir fait pleinement justice
de cette hypothèse insoutenable. Hadewijch ne se comr
prend guère en dehors du mouvement mystique du
Brabant dans la première moitié du XIIIe siècle ». Hij
voegt er echter een eigenaardige meening aan toe : dat
Pomerius, waar deze over de Bloemardinne handelt, wel
Hadewijch bedoelt ; hij zou beiden met elkander verward hebben.
Door deze hypothese wil Dom Huyben niet het bestaan van de Bloem. als ketterin loochenen. Ruysbroeck heeft wel strijd gevoerd tegen haar. En dat is
er wezenlijk in het verhaal van Pom. Maar waar deze
de ketterij der Bloem. verlangde uiteen te zetten, heeft
hij bij vergissing de schriften van Had. ter hand genomen. Dom Huyben schijnt dus te meenen, dat de
leer der Bloem. zooals die door Pom. wordt voorge~
dragen, uit de werken van Had. kan worden verklaard.
Natuurlijk met dien verstande, dat Pom., die in den
waan verkeerde dat hij daar met een ketterin te doen
had, de zeer orthodoxe leer van Had. kettersch heeft
geduid.
Pom. zegt nl.: Haec multa scribens de spiritu liberr

tabs et de ne f andissimo amore venereo, quem et sera-phicum appellabat, tamquam inventrix novae doctrinae
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vermeldt Pom. nog dat zij scripta... tamquam divinitus
inspirata quotannis in fidei,^nostrae derogationem disse-

ruit.
Maar nu spreekt ook Had. meermaals van den geest
van vrijheid ; hare schriften handelen bijna uitsluitend
over de Minne ; herhaaldelijk komt het woorrd nuwe
bij haar voor en noodigt zij uit tot vernieuwing ; hare

gedichten vangen niet zelden aan met zinspelingen op
de vernieuwing van het jaar. Daarin zou Pom. de leer
der Bloem. hebben terug gevonden.
Wat dus Dom Huyben tot zijn meening schijnt te
hebben gevoerd zijn enkele argumenten, die men vroeger heeft doen gelden om de identiteit van Had.-Bloem.
voor te staan : het feit nl. dat de Bloem., als Had.,
geschreven heeft ; het feit dat Had. handelt over den
geest van vrijheid en over de Minne, het feit eindelijk
dat sommige gedichten van Had. aanvangen met een
Nieuwjaarstafereeltje.
Aan den anderen kant staat het ook voor Dom
Huyben vast, dat onze Had. niet de Bloem. kan zijn,
daar Had. ongetwijfeld nog tot de l3de eeuw behoort;
er zou dus niets anders overblijven dan een vergissing
bij Pom. te veronderstellen.
Deze hypothese, men gelieve dit op te merken, is
geenszins in strijd met wat wij hebben uiteengezet : dat
Pom. onmogelijk onze Had. in de kringen van Groe~
nendaal als een ketterin hadde kunnen voorstellen. Het
blijft, dat hij niet Had., maar de Bloem., een ketterin
noemt. Daar echter noch hijzelf noch niemand van zijn
medebroeders geweten heeft, dat hij bij vergissing uit
Had. de leer der Bloem. had gehaald, heeft niemand
hem op zijn dwaling kunnen opmerkzaam maken. Zoo
kon Had. voor en na Pom., als een heilige in diezelfde
kringen blijven gelden.
Vernuftig en mooi is die gissing genoeg. Ik moet
echter bekennen dat ik er eenigszins sceptisch tegen~
over sta. Wat volgens mij er het meest voor pleiten
zou, ware de naïeve bekentenis van Pom., dat men al
een ervaren theoloog moest zijn om het onkruid onder
de tarwe te ontdekken.Het heeft mij altijd eenigszins verbaasd.. dat na de verontwaardigde verklaring over die
muller perversi dogmatis met haar neffandissimo
andissimo amore
venereo, tegen wie Ruysbroeck zulk een strijd zou heb
ben gevoerd, aan het slot wordt- gezegd, dat het zeer

612 moeilijk was de dwalingen te ontwaren, nog wel, zonder een bijzondere hulp van den heiligen Geest die alle
waarheid leert. Natuurlijk moet daarbij rekening gehouden met veel rhetorische overdrijving. Maar toch
na zulk een verkettering mocht men meenen dat dit slot
maar nuchter uitvalt. Ware niet alles klaar, zoo Pom.
bij vergissing Had. had gelezen ?
Maar juist, hoe die vergissing van Pom. uitgelegd?
Wij weten niet waar of wanneer Pom. ooit Had. zou
gelezen hebben. Misschien nog vóór zijn intrede in de
orde, toen hij nog rector scholarum te Brussel of te
Leuven was. Want ik kan me niet voorstellen, dat hij,
de werken van Hadewijch aantreffende op de biblior
theek te Groenendaal of elders in een van de kloosters,
ooit heeft kunnen meenen dat dit de werken van een
ketterin waren. Ook gaat het er bij mij moeilijk in, dat
hij, na die werken op zulk een kloosterbibliotheek te
hebben aangetroffen, het er bij zou gelaten hebben,
zonder iemand te waarschuwen, zonder iets te doen om
die werken daar uit te verwijderen. Maar dan had men
hem op zijn dwaling gewezen ! Laten we ook niet vergeten, dat juist omstreeks denzelfden tijd toen Pom. dit
schreef van de Bloem., de ketterij dezer laatste opnieuw
te Brussel was uitgebroken, (1) en dat de kanunniken
van Groenendaal opdracht hadden haar te bestrijden.
Toen verbleef Pom. reeds, waarschijnlijk te Groen
nendaal. Daar kende men de werken van Had. ; men
kende er eveneens de leer der Bloem. ; daar men haar
bestrijden moest. Hoe zou zich Pom. daar ooit, in die
omstandigheden, hebben vergist ? en de werken van
Had. met die van de Bloem, hebben verward?
Indien we dan ooit zulk een vergissing moeten ver-onderstellen, dan zou die alleen daardoor te verklaren
zijn dat Pom. een exemplaar van Had. heeft gelezen,
waarin hare identiteit niet vermeld stond; dat hij dit
exemplaar wel niet in een kloosterbibliotheek te aller
beschikking heeft aangetroffen; dat hij toen hij zijn
verhaal over de Bloemardinne schreef, zijn dwaling nog
niet had ingezien. Een en twee zijn alleszins mogelijk,
(1) Aldus Mastelinus in zijn Chronicon Viridis Vallis. Aanvoerder van de secte was Gilles de Zanger. Was hij werkelijk
een aanhanger van de ketterij der Bloemardinne? Deze was
toen al lang dood; maar hare ketterij kan hebben voortge
woekerd, tot . ze weer eens opflakkerde in 't begin der XVe
eeuw.

613 meer kan men niet zeggen. Of drie ook mogelijk is ge-weest, dunkt me zeer onwaarschijnlijk. Hij verbleef
toen toch reeds eenige jaren in de orde : zou hij daar
nooit van Had. gehoord hebben ? nooit iets over haar
gelezen ? nooit hare werken hebben aangetroffen op de
bibliotheek?
Hoe moeilijk dan ook zulk een vergissing kon verklaard worden, wij kennen niet alle omstandigheden die
haar wellicht mogelijk hebben gemaakt. Indien wij er
dus toe genoodzaakt waren haar aan te nemen, zouden
wij voor ons wel bereid zijn dit te doen.
Maar juist, zijn wij daartoe genoodzaakt? Dit ware
alleen het geval, indien werkelijk wat Pom. over de leer
van de Bloem. meedeelt, bepaald op Had. wijst. Dom
Huyben meent, naar ik begrijp, dat dit inderdaad zoo
is.
Laten we daarom nog even de punten van zooger
raamde overeenkomst doorloopen. We hebben dit
reeds vroeger gedaan, toen we het argument uit deze
vermeende overeenkomst voor . de hypothese Had.~
Bloem. hebben weerlegd. (1) We moeten dit hier herhalen tegen dit nieuwe standpunt. Want, om daar eerst
op te wijzen : om de hypothese Had.-Bloem. te kunnen
staven, zouden die punten van overeenkomst bepaald
uit Had. moeten verklaard worden. In de veronderstelling echter van een vergissing bij Pom. hoeven die
niet zoo treffend te zijn, daar Pom. dan aan de zeer
orthodoxe leer van Had. een kettersche kleur en wen~
ding heeft moeten geven. Toch moeten zij in alle geval
wel van dien aard zijn, dat zij ons toelaten te zeggen,
dat Had. bedoeld is. Indien we nu aantoonen dat ze
niet eens van dien aard kunnen genoemd worden, dan
volgt daaruit a fortiori, dat ze nog veel minder de ver~
eenzelviging Had.-Bloem. helpen steunen.
Welnu, die vermeende punten van overeenkomst
zijn
1. Dat van de Bloem, als van Had. gezegd wordt
dat zij geschreven heeft. Dat bewijst natuurlijk niets.
Er werd ; veel meer, in dien tijd reeds, geschreven, dan
we soms vermoeden. Er bestond ook voor Ruysbroeck
een heele mystieke litteratuur ten onzent. En dat de
(1) Was Hadewijch de ketterin Blommardinne? Dietsche War.
en Belf., 1908. In ons oostel tegen Dr. Knuttel Hadewijch

en de Blommardinne was die weerlegging overbodig, daar
niet daaruit geargumenteerd had.

614 Bloem. wel zal geschreven hebben, is duidelijk. Hoe
zou anders Pom. ooit naar hare geschriften hebben.
gezocht ? Of hebben gemeend dat hij hare schriften
las ? Of zelfs, wat zou er zoo vreemd aan zijn, dat een
ketterin hare dwaalleer door geschriften trachtte te verspreiden?
2. Indien nu de Bloem. al geschreven heeft, waarover
anders zou ze wel hebben kunnen schrijven, dan over
die geest van vrijheid en over de Minne ? Waren dat
niet de gewone onderwerpen van de ketters uit dien
tijd ? van de sekten van den vrijen geest ? Wijst dan
het feit dat Pom. zegt dat de Bloem. veel schreef de
spiritu libertatis en de ne f andissimo amore venereo zoo
duidelijk op Had., omdat ook deze over de edele vrie
Minne handelt ? Men ziet dat er ook hier niets be~
paalds aangebracht wordt. Met even veel recht zou
men kunnen beweren dat Pom. verward heeft met b.v.
Maria van Valenciennes van wie Gerson getuigt, dat
zij eveneens als profetes en wonderdoenster optrad,
dat zij door hare schriften verspreiden liet « hoe haar
geest in de Godsbeschouwing was te niet gegaan en
weder opnieuw geschapen »; hoe zij ook met ongeloof~
lijke scherpzinnigheid een werkje had opgesteld, waar-in over de voorrechten en de verhevenheid der goddelijke Minne werd verhandeld; « wie daartoe gekomen
was wordt van alle wet bevrijd, want waar de geest
Gods is daar is vrijheid ». Trekt dat alles niet veel
meer op de Bloem, dan wat Pom. uit Had. heeft kun~
nen halen? »
3. Wat verder op sommigen nog indruk maakt is dat
de Bloem. een inventrix novae doctrinae wordt geheeten. Daarin zien ze een zinspeling op het woord nuwe°
dat zoo dikwijls bij Had. voorkomt. Inderdaad, Had.
spreekt meermaals van de geestelijke vernieuwing.
Daartoe wekt ze voortdurend op. In hare gedichten
staan er enkele, waarin naar Romaansch voorbeeld het
woord nuwe in allerlei schikkingen herhaald wordt.
Maar er is daarbij geen spraak van een nieuwe leer.
En hoe zelfs dit spel met nuwe Pom. er toe kan ger
voerd hebben, om van een nieuwe leer ' te gewagen zie
ik niet in. Trouwens ook Ruysbroeck gebruikt het
woord gaarne. En bij Had. heeft het geen anderen dan
een geestelijken zin: geestelijke vernieuwing. Laten we
toch de woorden nemen zooals zij zijn. Pom. spreekt
van een nieuwe leer. Indien hij nu nog bepaald gezegd
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`had, dat de Bloem. veel over vernieuwing handelde, of
zoo iets, al had hij die vernieuwing dan nog verkeerd
geduid, zoo hadden we toch een concrete bijzonderheid
-

-die bij Had. kon passen. Inventrix novae doctrinae echr

ter is veel te vaag, om daarin bepaald Had. te erken-

nen.
4. Daar is eindelijk het woordje quotannis, waar
Pom . zegt , dat de Bloem. jaarlijks in geschriften tegen
het geloof verhandelde : disseruit, Welnu, zegt men,
.sommige liederen van Had. beginnen met een tafereeltje van de lente, van het nieuwe jaar. Maar men leze
eens aandachtig den heelen volzin van Pom.: scripts
fucata et heretica, quae tamquam divinitus inspirata illa
quotannis in Eidei nostrae derogationem disseruit. Maken die woorden niet duidelijk den indruk, dat er hier
van verhandelingen, of zoo iets, in proza spraak is ?
En hoe, in 't bijzonder, heeft Pom. voor liederen het
woord disseruit kunnen gebruiken ? In de Brieven ech-^
ter van Had. is er niets, maar absoluut niets, dat aanleiding tot dit quotannis heeft kunnen geven. Nergens
een datum, nergens een zinspeling op de vernieuwing
van het jaar. Nog veel minder konden die brieven opgevat worden als jaarlijksche omzendbrieven, zooals
men toch uit het relaas van Pom. moet opmaken. Al te
duidelijk zinspeelt hier Pom. op een werkelijk gebruik
van de Bloem.

Men zal misschien opwerpen : Wij geven toe, dat de
leer der Bloem. niet uit die van Had. kon afgeleid wor-den. Alleen Pom. heeft de hem van elders bekende leer
der Bloem. in Had. gezocht en gevonden.
la, zeker is het dat Pom. uit Had. alleen geen aanleiding kon vinden om hare leer voor te stellen zooals
hij doet. Zoo b.v. dit punt der jaarlijksche schriften.
Had Pom. niets over die jaarlijksche omzendbrieven
der Bloem, geweten, hoe zouden die enkele gedichten
die bij Had. met een lente - of liever met een nieuw~
jaarstafereeltje aanvangen, te midden van al het overige werk, hem ooit tot die opvatting hebben gebracht,
waardoor hij geheel het werk der Bloem. kenschetst,
en die hij ook zoo algemeen voorstelt, als : scripta quae
illa quotannis in Eidei nostrae derogationem disseruit?
1) Had. gebruikt zelfs nooit de uitdrukking gheesf van vriheit ;
wel van de edele vrie M inne, soms van vriheit of van zich
vri te maken altijd in den meest orthodoxen zin van het
woord, waarin dit ook voortdurend door R. gebruikt wordt.

616 Zelfs indien hij niets anders gelezen had dan juist diegedichten met een nieuwjaarstafareeltje, dan nog konden deze hem er onmogelijk hebben toe gebracht, zete beschouwen als jaarlijksche omzendbrieven, verhandelingen of iets dergelijks; daar zij geen zoodanig kar
rakter dragen. Hij kon dit alleen ten hoogste, indien
hij te voren van zulk een gebruik bij de Bloem. wist.
En zoo met de andere punten van overeenkomst. Maar
wist Pom. dit van elders,kon hij onmogelijk Had. hebben
geinterpreteerd zooals hij doet zonder aanleiding van
buiten, dan zie ik niet in waarom er Had. ter verklaring
moet worden bijgehaald; daar alles toch zonder haar,
uit de Bloem. zelf, moet worden uitgelegd.
Dit zijn nu de groote punten van overeenkomst,
waarom men meent dat Pom. de leer der Bloem. uit
Had. zou hebben gehaald. Zijn die nu werkelijk zoo
bepaald, vooral is er in wat- daarmee gezegd wordt
bij Had. overeen te stemmen; wel iets, dat ons met
eenige reden zou toelaten te vermoeden, dat deze be
doeld wordt ? Wat Pom. over de leer der Bloem. meedeelt is toch z66 vaag, dat het wel kan passen bij een
ketterin die in de algemeene beweging stond van de
sekten van den vrijen geest; maar niet dat het uit Had.
zou zijn afgeleid.

-

En in al dezen is het nooit de zaak zelf, zooals die
door Pom. wordt vermeld, maar telkens een woord`
buiten alle verband, dat als overeenstemming moet gel~
den.Het is amor, het is novae; het is quotannis. En dat
zou zinspelen op Had. omdat Had. van de Minne zingt,
geestelijke vernieuwing wil en enkele gedichten met len~
tetafereelen heeft. Neem nu eens twee woorden samen
van Pom. en 't past al niet meer : amor venereus, novaedoctrinae, quotannis disseruit. Op die wijze, dunkt me,
zou men samenhang kunnen vinden tusschen Bloem. en
gelijk welken mystieken schrijver. , Er zal altijd wel een
of ander passende reden kunnen aangegeven, waarom
amor, novus, quotannis op hem wijzen. Met andere
woorden: geen enkel leerstuk dat Pom. van de Bloem.
vernield past, zooals hij 't heeft op Had... Neemt men
er echter die bepaaldheid van weg, dan houdt men nog
alleen zoo iets algemeens over, wat bij elken schrijver,
vooral uit die tijden, kon thuis gewezen worden. En
dan nog konden die algemeenheden niet bij Had. ontdekt worden, zonder aanleiding van elders, van een
werkelijk gebruik der Bloem. zelf.

617 Daar staat echter bij Pom. één enkele uitdrukking,
die iets bepaalds aangeeft, waaruit men iets bepaalds
zou kunnen besluiten. Sprekende van dien an or vene~
-reus zegt hij : quem et seraphicum appellabat. Welnu,
in al de werken van Had. heb ik nergens die uitdrukking : seraphische Minne aangetroffen, nergens. Wel
komen er in de visioenen van Had. Serafijnen voor:
nl. in het visioen der volmaakten, die door Serafijnen
begeleid worden. Maar nergens wordt ook die hoogste
liefde seraphijnsche Minne genoemd. En nochtans uit
de woorden van Pom. zou men opmaken dat die uitdrukking een gewone moet geweest zijn bij de Bloem. :
multa scribens de amore venereo quem et seraphicum
appellabat. Zoodat het eenig bepaalde uit Pom. relaas
zelfs met den besten wil niet kan gezegd worden uit
Had. te komen. Had. spreekt van stille Minne, van
sinkelike Minne, van oetmoedighe Minne, enz., ner
gens ook maar éénmaal van Seraphijnsche Minne.
Stond die uitdrukking ook slechts eenmaal bij Had.,
dan zou men er iets aan hebben. Nu echter pleit het er
bepaald tegen, dat • Had. bedoeld kan zijn.
Ook de eenige bepaalde en concrete bijzonderheid
die Poen., niet meer uit de schriften, maar over het leven der Bloem. meedeelt : dat men n.l. van haar dacht
dat zij ter hl. Communie door twee seraphijnen geleid
'werd, kan hij onmogelijk uit de werken van Had. hebben getrokken. Nergens is er daarin van zoo iets
spraak. Men heeft vroeger wel beweerd, dat dit feit
zinspeelde op de Seraphijnen, die in Had. 's werken
voortdurend zouden vermeld staan. Maar, er is bij
Had. spraak van Seraphijnen alleen in de Visioenen
en dan nog slechts in het dertiende, waar de volmaak~
ten in het Aanschijn der Minne gevo' rd worden door
Seraphijnen (heel wat anders dan te communie) ; en
in een van de latere Rijmgedichten, dat niet eens van
Had. is. Wat eerder verbaast is, dat er zoo weinig van
Seraphijnen bij haar voorkomt, als men ze bij de mees~
te heiligen uit dien tijd aantreft. Maar nergens staat
in de Visioenen, of elders, zoo iets : dat Had. tusschen
twee Seraphijnen der hl. Communie werd geleid. Ware
ze een ketterschrhoovaardige vrouw geweest, hare vi.sioenen of geschriften zouden dit wel hebben vermeld,
wat allen van haar dachten, om hare volgelingen in
r

,

(1) In het leven van Beatrys van Nazareth b.v. nemen de Seraphijnen een veel ruimer vlaats in dan bij Hadewijch.

618 hunnen overtuiging te sterken. Doch uit het visioen dervolmaakten kon Pom. nooit hebben begrepen, dat zetusschen twee seraphijnen ter communie ging. Het hiervermelde feit moet op overlevering over de Bloem. berusten.
Nog langs een anderen weg kan aangetoond worden,
dat Pom. niet onze Had. kan hebben bedoeld : uit hetgeen hij zeker zou meegedeeld hebben, had hij Had.
ter hand genomen. Want, moet het dan niet ten zeerste:
bevreemden, dat hij met geen enkel woord op hare gedichten zinspeelt ? Wij zagen reeds dat, indien dit
quotannis op de nieuwjaarstafereeltjes wijst, het wel
vreemd was, dat hij daarbij van scripta sprak en van
disseruit, doch uit niets liet vermoeden dat die in poëziegesteld waren. Hij zegt niet eens b.v. dictavit. Doch
ook elders gewaagt Pom. nergens van gedichten. Hij
heeft alleen : multa scribens... docens et scribens...
scripta fucata disseruit... scripta illa nefandissima. Of
is het al weer maar louter toeval, dat hare dichterlijke
bedrijvigheid, die toch vooral treffen moest, in geen
enkel {woord doorschemert ,? Dat niet eens gezegd
wordt b. v. multa scribens et dietans, of : in rijm en.
onrijm ; of al eens in plaats van scripta : carmina.
Wat Pom., zoo hij Had. bedoelde, ook zeker wel
zou vermeld hebben, zijn de visioenen, vooral daar er
in die visioenen, voor iemand die tegen haar ingenomen
was, stof te over lag om haar hoogmoed aan de kaak.
te stellen. Hij spreekt alleen van scribens et docens,
van werkjes dus van leerarenden aard. Nergens zegt
hij zelfs dat zij visioenen of zoo wat beweerde te hebben ontvangen, of dat ze zich liet vieren als visionaire
of profetes.
De groote mystieke leer van Had., die in al hare
werken ligt en die zelfs bij een oppervlakkige lezing
heeft moeten treffen, de leer nl. van onze gelijkvormig~
heid met Christus in zijne Menschheid om -te komen tot
gelijkvormigheid met Hem in zijne Godheid, wordt ook
nergens door Pom. aangeroerd. En toch, ook die had
hij licht kettersch kunnen duiden, had hij haar gekend
of aangetroffen. En de lijst der volmaakten, en de prer
tentie van Had. tot die volmaakten te behooren, hoe,-

-

,

(1) Marguerite Porrette uit het Henegouwsche, die in 1310 veroordeeld werd om verbrand te worden, leerde eveneens hetzelfde: vrijheid en Minne behocren bij al die kettersche leerstellingen. z. Auger : Mystiques des Pa jjs-Bas, 149.
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-zou Pom. dat niet voor zijn doel hebben aangewend,
zoo hij daarvan geweten had ? En zoo voorts. Want
nog meer andere zaken konden hier aangewezen, waarvan toch wel iets bij Pom. zou doorschemeren, had hij
ze gekend.
Zoodat bij Pom, niets bepaalds op Had. wijst , en
niets van wat bij Had. treffen moest bij Pom. voorkomt.
Onnoodig er op te wijzen dat de bijzonderheden die
Pom. verder nog over de Bloem. meedeelt, dat ze n.l.
leeraarde en schreef in een zilveren zetel : docens et
scribens in sede argentea, onmogelijk op Had. kunnen
toegepast. Wie Had. 's werken heeft gelezen, voelt en
beseft al dadelijk, dat zoo iets van haar ondenkbaar is.
Dit ook is een bijzonderheid, die uit de overlevering
over de ware Bloem. stamt. Of heeft hij ook hierin
met een andere ketterin verward ? (1)
Laat ik nu zelf aan het slot eens zeggen wat ik in
dezen veel waarschijnlijker acht. Wat is het juist dat
sommigen fascineert in het relaas van P om., om te vermoeden dat hij Had. heeft bedoeld ? Men zal wel toegeven dat er inderdaad niets past op Had. van wat
Pom. meedeelt, maar dat men toch onder een algemeenen, zij het ook vagen, indruk komt, waardoor aan
Had. herinnerd wordt. Maar zoo iets kan heel goed
aldus verklaard. Die Bloem. is wel een begijn geweest
uit de latere school. van Had. Wij weten reeds dat
Had. een school heeft gevormd. De latere rijmgedich-ten stammen er uit. En enkele van die gedichten zijn
reeds mooi op weg om begardisch te worden. Zooals
de goede kok terecht vermaande : hoe rechtgeloovig en
goddelijk de leer van Had. ook zij ; ze is niet even
nuttig voor iedereen. Dat de latere begijnen, dat een
Bloem., er ouietistische strekkingen uit heeft ontwikkeld, is best mogelijk. Die Bloem. kan, ja, zal dan wel
veel geschreven hebben de spiritu libertatis en over de
Minne, met ontaarding van de geestelijke atmosfeer,
waarin bij Had. die edele vrie Minne gehouden werd.
Zij heeft dan bepaald de hoogste Minne Seraphische
Minne kunnen noemen, waartoe de Seraphijnen die bij
Had. de volmaakten vergezellen aanleiding konden
-

(1) Ik wil niet beweren dat alle bijzonderheden die Pom. over de
Bloem, meedeelt op deze passen; 't is mogelijk dat hij voor
een of andere verward heeft met overleveringen over andere
ketters. Ik beweer alleen, dat hij niet verward heeft met onze
Had.
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geven, die trouwens in de mystieke overlevering al veelvoudig voorkwamen. Zoo zou men begrijpen ook waar-

om Had. door Ruysbroeck onder de goede begijnen
van ouds wordt gerekend, en waarom de stand der be^
gijnen door hem als zeer vervallen in zijn tijd wordt
voorgesteld. Bedoelt hij daar niet de Bloem. en hare
aanhangsters?
Had. is onze oudste mystieke schrijfster. Met haar
werd geheel een mystieke overlevering, geheel een
mystieke terminologie, geschapen. Daaruit, en uit hare
procédés hebben de latere schrijvers geput. Zoodat men
ook bij Ruysbroeck en bij den goeden kok invloed van
die terminologie, van die voorstellingen en opvattingen,
van die procédés kan waarnemen. Zou het dan zooverwonderen, dat men bij de Bloem., die in die mysr
tieke ontwikkeling heeft gestaan, eveneens zulk een
invloed kon aanwijzen ? dat derhalve waar hare leer
wordt aangehaald, vage herinneringen aan Had. kunnen doorschemeren ? En is wat Pom. van de Bloem..
zegt meer dan ten hoogste zulke een vage herinnering?
Zoo zal, wie wil, al wel in een woord of in een procédé
van de Bloem. een verre overeenkomst met Had. kunnen ontwaren. Daar echter geen enkele bepaalde en
concrete bijzonderheid bij Pom. over de Bloem. juist

zoo past op Had. ; daar niets van wat bij Had. bijzonder treffen moest, en ongetwijfeld hem zou getroffen
hebben die haar had gelezen, bij Pom. staat, houd ik
voor mij het voor- geheel onwaarschijnlijk, dat hij Had.
heeft verward met de Bloem. Geheel de vermeende
overeenkomst, zoo die bestaat, kan verklaard uit de
mystieke overlevering die met Had. begonnen was.

De hypothese van Dom Huyben schept slechts een
moeilijkheid te meer voor hem, die bij hoog en laag
onze Had. met de Bloem. zou willen vereenzelvigen.
Want voor . hem ligt zijn voornaamste argument in de
hier behandelde, vermeende punten van overeenkomst
tusschen de leer der Bloem, en die van Had. Zou zoo
iemand nu meenen, dat hij het zeker heeft gemaakt,
dat Pom. Had. bedoelde, dan zou de hypothese van
Dom Huyben hem den weg versperren, waar hij wil"
concludeeren : dus is Had. de Bloem. Men zou hem
antwoorden: Had. heeft onmogelijk in de l4de eeuw
geleefd; Had. heeft Pom. onmogelijk als een ketterin
kunnen voorstellen in die kringen waar zij, vóór en na
hem, als een heilige is vereerd geworden. Wat gij dus
kunt besluiten is alleen, dat Pom., zonder het te weten,,

,
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Had. of liever de schriften van Had. met de schriften
der Bloem, verward heeft.
Maar zooals wij zegden : wij zien niet in, dat er in
hetgeen Pom. over de Bloem, meedeelt iets is dat ons,
ik zeg niet dwingen, maar zelfs toelaten zou, te ver~
moeden dat hij daar Had. heeft bedoeld. Anderzijds
lijkt ons die vergissing moeilijk aan te nemen. Zoodat
wij vooralsnog geen reden hebben om te veronderstellen dat Pom. onze Had. met de Bloem heeft verward.

Intusschen is in de Revue d'histoire ecclésiastique t.
XXI het vervolg verschenen van de studie van Dr.
O'Sheridan : Ce qui nous reste de la plus ancienne vie
de Ruysbroeck. Totnogtoe gold algemeen, dat de biographie van Ruysbroeck door Pomerius een oudere
biographie door van Schoonhoven geheel of gedeeltelijk kon hebben bewaard. Dr. O'Sheridan meent nu,
dat hij heeft kunnen uitmaken welke hoofdstukken in
Pomerius'werk van dezen, welke van Schoonhoven zijn.
Wij zouden niet liever verlangen dan die stelling te
mogen aannemen. Maar ze is opgebouwd uit allerlei
losse hypothesen en afgeleid vooral uit de interne kritiek. Wij zijn niet principieel gekant tegen de interne
kritiek ; maar meenen dat die op zich zelf heel zwak is,
in 't bijzonder wanneer ze wordt aangewend zooals
hier. Men zoekt eenige uitdrukkingen op, die zooge
zegd eigen

zijn aan van Schoonhoven ; en al de hoofd-

stukken waarin deze voorkomen worden nu aan hem
toegeschreven. Als deze uitdrukkingen nu vooral ont~
leend zijn aan de H. Schrift of aan de gewone mystieke
litteratuur, als men niet eens onderzoekt of die ook
niet bij Pomerius worden aangetroffen, dan is het kriterium niet zeer overtuigend. Om langs dezen weg tot
eenig resultaat te geraken is heel wat dieper en omvangrijker studie vereischt, zoo van de taal van Por
merius als. van die van Schoonhoven.
Er is een tijd geweest, toen gaarne aan zulke tekst~
kritiek werd gedaan : volgens de verschillende stijlsoorten die men in een werk meende te ontwaren, waarbij
subjectief gevoel en apriorisme een hoofdrol konden
spelen, werden onderscheidene deelen aan verschillen
de schrijvers toegekend. De latere wetenschap is in der
zen veel voorzichtiger geworden : de tijden van de
zooveel schrijvers van de Ilias zijn voorbij. Zelden
wordt de interne kritiek nog alleen aangewend; en dan

622 slechts wanneer die stijleigenaardigheden een schrijver
bepaaldelijk kenmerken ; wanneer die b.v. bij hem herhaaldelijk worden aangetroffen, doch bij een ander,
ondanks gelijkheid van stof en strekking, niet voorkomen. Maar wie zal b.v. uit een eenigszins lyrisch
gekleurde plaats in een middeleeuwsche biographie
durven besluiten dat die aan een lofrede is ontleend?
In welke middeleeuwsche biographie treft men geen
lyrische uitroepingen en wendingen aan ? Of wie zal
uit een werk twee perioden aanhalen, waarvan de eene
log heet gebouwd te zijn en de andere vlot en lenig,
om ieder op den naam van verschillende schrijvers te
zetten?
Het moet ook treffen dat bij de verdeeeling der
hoofdstukken tusschen Pomerius en Schoonhoven wel
andere dan stylistische redenen invloed hebben gehad.
Zoo wordt alles wat log en zwaar heet te zijn, alles
wat naar het bovennatuurlijke zweemt, alles wat men
als overdrijving beschouwd wil zien, aan Pomerius toegeschreven ; wat eenvoudig is, natuurlijk, oprecht, wat
den lof tempert door de openhartigheid in de bekente~
nis van zwakheden, komt op rekening van Schoonhor
ven. Zoo wordt als voorbeeld van dezes kieschheid

aangegeven de wijze waarop hij het feit verhaalt van
den boom die, toen Ruysbroeck er onder in beschouwing
bad, als met een lichtstraal beschenen werd. Wij hadden vroeger juist ditzelfde feit laten gelden als bewijs
voor de grootere soberheid van Pomerius tegenover
Surius ; niet dit verschil echter, dat wij terecht Pomerius tegenover Surius mochten plaatsen, omdat dit ten
slotte toch in een werk van Pomerius voorkomt ; terwijl hier de toekenning gebeurt op zoogezegd stylistir
sche gronden, die willen dat dit feit uit Schoonhoven
zou zijn overgenomen en, vreezen wij, erg a priori.
In alles krijgt Pomerius de leelijke rol. Waarom?
Omdat het Dr. O'Sheridan belieft hem aldus voor te
stellen. « Pomerius was geen heilige, hij was wel verre
van een heilige te zijn ». Bewijs ? Geen enkel. En dat
is lijnrecht in strijd met het eensluidende getuigenis van
die hem best gekend hadden. Reeds vroeger hebben
wij er op gewezen in hoe hooge achting Pomerius werd
gehouden. (1) En in het Necrologium van Groenen-daal zelf, waar hij nochtans moeilijkheden schijnt te
(1) Dietsche War. en Belf., 1910, Het Leven van R. door Pomerius en Surius, blz. 5, vlg. van overdruk.

623 hebben gehad (bij een andere gelegenheid zal aangetoond worden waarover het ging) wordt hij geprezen
als een magnus devotarius et multum speculativus. Alvorens dan zulk een man te beschuldigen, zou men wat
anders dan verdachtmakingen moeten aanvoeren. Dat
men op die wijze met de onwraakbaarste getuigenissen
moet omspringen, om zijn stellingen te kunnen handha~
ven (want Pomerius mag voor Dr. O'Sheridan, die lief
ver op los zand bouwt, geen betrouwbaar getuige zijn)
slaat al zijn licht opgetrokken hypothesen den bodem
in.
Wij hadden gedacht dat dit opstel het bewijs zou
brengen van de geringe geloofwaardigheid van PomeriuE . Indien er iets uit volgt, dan is het wel, dat die
geloofwaardigheid nog stijgen moet. Wij meenep, dat
Sch. zijn stelling niet bewezen heeft; en blijven voor loopig bij de oudere opvatitng die de mogelijkheid van
ontleeningen door Pomerius uit Schoonhoven aan-neemt, maar het ondoenlijk acht in Pomerius werk verschillende herkomst te onderscheiden. Echter, uitgaande van Dr. O'Sheridan's eigen opvattingen, staat het
toch vast, dat Pomerius den arbeid van Schoonhoven
met grooten eerbied heeft behandeld. De hoofdstukken
waaruit Dr. O'Sheridan de soberheid, oprechtheid,
natuurlijkheid van Schoonhoven heeft willen aantoo-,n._ -, staan ten slotte toch zoo bij Pomerius ! Deze heeft
daaraan niets veranderd, er niets van weggelaten, * niets
overdreven. In plaats van uit te gaan van de woorden
waarin Pomerius zelf het doel van zijn werk aangeeft
en die alles belichten ; dat hij zijn ordebroeders het
voorbeeld heeft willen voorhouden van degenen die
onder hen in primordiali Eervore geleefd hadden, stelt
men ons den man voor als alleen bewogen door een
ziekelijke zucht naar mirakelen, door de bezorgdheid om
zijn held te verheerlijken. Maar waarom behoudt hij
dan ongewijzigd het hoofdstuk, waar Ruysbroeck's
vermeende zwakheid wordt verhaald ? Of waarom dikt
hij het wonder van den met licht bestraalden boom
niet wat aan ? Waarom doet hij hier niet b.v. wat Su~
rius later zal doen ? Met een paar woorden er bij was
alles klaar. Men kome dus niet aandraven met de nieur
we veronderstelling, dat Pomerius niet heeft kunnen
verbeteren omdat hij zich moest spoeden. Want misschien heeft Dr. O'Sheridan gevoelt dat de eerbied van
Pomerius voor den tekst van Schoonhoven te zijnen
voordeele pleit; om hem dan toch die eerlijkheid niet
,

624 te laten, wordt gezegd dat Pomerius haastig uit Groe~
nendaal weg moest. Maar hij heeft, zelfs volgens hem,
toch tijd gehad om in Schoonhoven's werk een keuze
te doen, a fortiori om er een woordje bij te voegen of
enkele kapittels weg te laten!
Ook op rekening van dien spoed komt nu dat Po~
merius in het verhaal van de bekeering der barones de
la Marka niet heeft gemerkt, dat de vermelding van
haar zoon als nog levend niet meer juist was in het
jaar toen Pomerius schreef. Wij hebben hier een voorbeeld van de willekeur waarmee Dr. O'Sheridan zijn
hypothesen opbouwt. Wij hadden vroeger juist uit die
plaats bewezen dat Pomerius zijn werk heeft geschrer
ven voor 1421, daar die zoon, Engelbertus, volgens
Impens in 1427 overleden was en Pomerius zeker tus
schen 1421 en 27 niet geschreven heeft. O'Sheridan
houdt bij hoog en bij laag staande, dat hij schreef in
1431. Dat heeft hij, om b.v. Pomerius' spoed te kunnen
verklaren, welke spoed andere zijner hypothesen moet
uitleggen, volstrekt noodig. Een eerste maal antwoordde hij dan, dat Impens zich vergist heeft. Maar nu
heeft hij ook van elders vernomen dat die Engelbertus
wel degelijk voor 1431 overleden was. Zal hij nu zijn
stelling laten varen ? Neen : nu heet het, dat dit gehee~
le hoofdstuk door Pomerius uit Schoonhoven werd
overgenomen, zonder wijziging, dat was zelfs de oor-sprong van zijn arbeid ; wat er hem toe leidde in Por
merius de hoofdstukken van Schoonhoven te onderscheiden ! En als hij nu bij dit hoofdstuk gekomen, het
aan Schoonhoven toewijst, dan heet het, zonder meer:
dit hoofdstuk kan niet van Pomerius zijn, daar Engelbertus al dood was. Heel gemakkelijk ! Men gaat bijna
meeven dat heel zijn studie slechts ingegeven werd,
door het verlangen om het nu eenmaal opgestelde jaar
1431 toch te handhaven en dat die splitsing tusschen
Schoonhoven en Pomerius slechts werd uitgedacht om
het hoofdstuk over Engelbertus de Marka, met dit hem
fatale superstitis filii aan een oudere biographie te kunr
nen toeschrijven.
Wat Dr. O'Sheridan ook bewere en welken spoed
Pomerius ook hebbe gemaakt, een feit is, dat hij bij de
keuze en het overnemen uit Schoonhoven geen gevolg
heeft gegeven aan zijn zucht naar wonderen noch aan
zijn verlangen om zijn Buurbaren vader te verheerlij-ken. En waarom zou dat geen waarborg zijn voor de
trouw van onzen schrijver in de behandeling van zijn
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heeten niet uit Schoonhoven te komen, van bedrog,
moedwillige leugen, opzettelijke kwade trouw, vervalsching, en nog wel domme en nuttelooze vervalsching,
der waarheid beschuldigd?
Vele andere hypothesen in dit opstel kunnen onmogelijk onze goedkeuring wegdragen. Het spijt ons
zeer, dat men Ruysbroeck op zoo losse gronden als dit
hier gebeurt, van Joachimisme heeft aangeklaagd, en
men de geheele bedrijvigheid van onzen grootera mysr
ticus in het teeken van - het joachimisme heeft geplaatst.
Daartoe is wat anders noodig dan vereerder te zijn van
de H. Drievuldigheid, voorstaander der zuivere liefde
en van het apostolaat. En ook nog wat anders dan een
paar teksten, die men daarbij geheel verkeerd begrijpt.
Maar 't is bijna de moeite niet waard om hierop breedvoerig in te gaan. Misschien gebeurt dit wel eens later,
bij passender gelegenheid. Intusschen zij er hier toch
reeds op gewezen, dat in dit opstel voortdurend gebouwd wordt op loutere hypothesen, afgeleid uit verdachtmakingen van de eenvoudigste verklaringen, gissingen naar motieven voor de natuurlijkste handeling
gen, eenzijdigen uitleg der teksten, verwerping van al
wat met de stelling in strijd is, wraking van de meest
ernstige getuigenissen, kortom geheel a priori.

Gaarne erkennen wij daarbij dat O'Sheridan onze
kennis van Ruysbroeck met enkele wetenswaardigher
den heeft verrijkt : had hij die alleen gebracht, we
zouden hem dankbaar zijn. Nu kunnen wij niet anders
dan zijn geheel opstel ten zeerste betreuren.
Het hoofdstuk met de Bloemardinne-episode is natuurlijk, volgens Dr. O'Sheridan, niet van Schoonho~
ven ; het is alleen van Pomerius. Wij zien, na als voor,
geen reden, om hierin aan Pomerius ons vertrouwen te
weigeren. Veeleer zouden wij hem uit zijn behandeling
van Schoonhoven als een zeer gewetensvol schrijver
moeten prijzen. Wij moeten dus nog altijd wachten,
tot men ons het omgekeerde bewezen heeft. Gelukkig
kunnen we intusschen toch voort. Want, zooals uit~
voerig aangetoond werd in ons opstel van Maart, zoor
lang Hadewijch in de kringen van Groenendaal voor
en na Pomerius' werk als een gelukzalige is vereerd
gebleven, was het voor hem onmogelijk haar in diezelfr
de kringen tot een ketterin te maken.
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Ree
door JEF SCHEIRS.
Dat ging nu ne keer een nacht naar wensch zijn
de paster zou wel moeten bekennen dat hij, Ree, geen
woordjen te veel had gesproken ; hij zou nu geen fijne
toot meer steken om Ree uit te lachen ; de oude doode
paster die was ook een keer meegetrokken op den toren en die had zijn handen bijeen geslagen van verwondering ; de nieuwe zou 't eigenste doen als hij Ree
zijn kot zag.
Een betere nacht kwam er niet, hij had er lang naar
gewacht en dikwijls moeten verkroppen dat hij den.
paster nog altijd geen bescheid had kunnen geven;
maar nu was 't meer als gewenscht : 'n bloote maan;
twee voet vervrozen sneeuw ; en daarover al dagen en
dagen 'n harde stage vrieslucht ! Nu moesten ze allemaal met verschrikkelijken honger zitten, en als ze.
honger hadden dan waren ze allemaal zoo gedwee en
zoo vrank!
't Had moeite gekost, veel moeite om aan puiten te
geraken en puiten die aten ze zoo geerne ; hij had
't ijs op den gracht van een geslagen en toen had hij
lang in den modder moeten scheppen aleer hij eenige
verstevene puiten bovenschudde ; maar hij had er toch
genoeg : zestien puiten, en als ze allemaal afkwamen
waren ze toch maar zijn elven de andere.
In den valavond was hij bij den paster getrokken in
hij had gevraagd of mijnheer nu ne keer wou mee gaan,
en de paster had weer 'n fijne spottende toot gesteken
maar toch goedjonstig « ja » gezeid.
« Maar 't is laat mijnheer, voor tien uur en zal ik ze
niet allemaal bijeen krijgen », had Ree geklapt!
« Dat is niets Ree, zei de paster, ik kan te nachte om
tien zoo goed den toren inkruipen als 't voornoens om
tienen. »
Dat overpeinsde Ree nu allemaal, binst hij zijn pui-
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kerels verwarmd en daarmee was hun wintervaak over
en hun dutjen uitgeslapen, en nu waren ze allemaal
aan 't rondspringen,... onder zijn kas, onder zijn stoe
len, tusschen ketels en pannen, en dan zaten ze weer
lang heel lang puitonnoozel te staren in het lamplicht,
niet wetende of dat licht uit den hemel viel of uit de
aarde sprong.
Ree grabbelde ze op en stak ze een voor één in een
klein zakje ; de zestiende zat onvindbaar ; Ree moest
lang zoeken en tasten, hij zat achter den pikkel van de
kas gekropen en hield zich geneurig in den donkeren ;
die had geen betrouwen in allemaal dat licht en in die
warmte die noch uit 't water kwam noch uit de lucht;
hij was dat vreemde zonneland ontvlucht achter den
donkeren kaspikkel en hij zat daar met angst, grooten
angst om allemaal die tooverij die over zijn simpel pui
tenleven was gevallen.
Ree voelde het hoe hij spartelde in zijn hand ; hij
duwde hem bij de andere in het zakje en snoerde 't
klutsken dan goed toe ; dan ging Ree voldaan achter
zijn warre stoveken zitten en stopte zijn pijp nog 'n
keer.
De tijd ging van avond vreeselijk lang duren ; 't was
wel boldonker buiten maar nog vroeg ; om acht uur
ging hij 't avondangelus luiden en dan nog 'n kleine
twee uren aleer hij met den paster boven kon ; om te
werken en had hij geen iever en geen goesting meer,
en alle dagen moesten nu toch niet even spannend zijn
en vol zitten ; 't werk en lag op geen hoopen tegenwoordig ; potten en ketels lappen ging er nog al van
door als 't hij eens erg meenen wou, en om gescheurde
testen en Cellooren te binden moest het dag en daglicht
zijn, want dat was algelijk kiem werk waar ge met
goed belichte vingers aan beginnen moest.
Om acht uur ging hij den nacht inluiden; dat deed
'hij met de keine klok, en van beneen in de kerk waar
het klepzeel hing; de kerkdeur had hij op één slot toe
gedraaid, ze kwamen toch nog eens weerom en dan
was hij weer haastig naar huis getrokken en achter
-de stoof gekropen.
Zóó zat hij geerne, alle avonden een pijppoozeken
lang, zoo heel alleene genietende het zwijgend geluid
van een dag die dood ging, zoo heel alleen starende
.naar de blijde en de droeve dingen uit 't voorbije, zoo
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heel alleen wekkend en wegend de zwaarte van aanschuivende dagen en jaren.
Dan schoven geluidloos door zijn huizeken de subtier
le herinneringen uit weggewentelde dagen ; vol zwij^-genis, stapten gemartelde levens over zijn vloer, schrij~
nend uitzingend de wonderlijke vooize van liefde en
van wee.
Maar nu hing er zoo'n soort gejaagdheid over hem,
het leek hem dat hij nu een groot werk moest doen
waar veel eer of oneer aanhing ; 't was algelijk zoo'n
soort blijde gejaagdheid omdat hij wel wist hoe alles
goed verloopen moest, het was de eerste keer niet noch
de honderste niet... kwestie en kwam er niets in den
weg zitten al pasters kant, 't zij van berechting of an~
derzins,... 't ware spijtig, want zoo'n nacht kwam er
niet gauw en kwestie of de paster nog wel goesting
zou hebben daarachter.
Als de ure dààr was, stak hij zijn winterfrak aan;
zei tegen de zwarte schapershond van goed op te passen en te pakken al dat binnen kwam ; greep de kluts
puiten op en zijn lanteerne en draaide zijn buitendeurke
vast.
Het pastoorijpoortje stond los toegeslegen gelijk af-

gesproken was, en met den eersten klop die hij op de
huisdeur sloeg deed de meid open en : kom maar in
Ree, mijnheer is gereed zei ze.
Ree moest eerst nog een keer wijn proeven binst
dat de paster er zich warm induffelde, en dan gingen
ze alletwee de doode straat over en de donkere kerk in.
Ree deed binnenin zijn lanteerne branden en ont~
grendelde het klein torendeurke ; hij ging eerst en hield
de lanteerne achter hem opdat de paster geen trap zou
misterten ; hij Ree wist den wrong en den draai van
elke trap en zou met toeë oogen zonder ongetoef onder
't haantjen kruipen!
Boven op 't oksaal ontgrendelde Ree een ander
deurken, en dat trappeken was niet hoog en als ze er
boven kwamen stonden ze onder de kappe van de kerk
en de paster keek zwijgend naar dat groot donker hol'
met groote boombalken in, en waarin kille zwijgenis
vaarde.
Ze gingen alover de vouten naar den toren toe en
zei Ree : Mijnheer paster 't is op te passen zulle, dat
ge niet beneën dondert... en hij stak zijn lanteerneomhoog en belichtte een hooge houten trap die in hooge donkerte verloren stak.

629 « 'k En wiste niet, Ree, dat er boven op mijn kerk
zooveel omweegs was om op den toren te geraken ! »
't Is toch nog de breé bane alhier, zei Ree, want
moeste gij mijnheer paster, ne keer met mij in alle
hoekskens en kantjes kruipen, ge geraaktet van uw
leven niet meer omleeg !
Ree ging omhoog lijk in zijn huis op den vloer ; hij
liet de lanteerne heel laag hangen even boven paster's
kop ; de paster bekeek eerst elke trap aleer hij den voet
lichtte en 't duurde wel vijf minuten aleer ze boven op
den klokkezolder stonden.
Daar was het koud maar klaar en de paster was blij
dat hij daar was.
Ree lichte met zijn lanteerne hoog en zijds en zwijgend
keek de paster rond ;daar hingen de twee klokken roerloos aan hun half wiel geschroefd tusschen een gespin
van balken en kepers ; uit een hoek bokte het stage
geklop van de kerkhorlogie ; hoog omhoog stak volle
duisternis onder de lange torenkodde en door de zuid~
sche galmgaten viel kil maanlicht en bijtende ijslucht !
De paster neep zijn soetane nog eens goed toe en
zijn mantel rond zijn schouders en stak zijn kop door
een van de galmgaten.
Hij staarde in witten sneeuwnacht; boven zijn kop
zag hij de harde bloote hemel vol koude blonde tinten
ling van sterren met de bloote maan erin; beneden hem
zag hij de roerlooze donkere hoven, en de donkere

boomen op de witte aarde; en de paster voelde hoe er
groote eenzaamheden dreven door den eenzamen nacht..
Hoe schoon, zei de paster,... en hoe stil.
Komt ge hier dikwijls, Ree?
Ja 'k, zei Ree, ja 'k.
's Nachts ?
's Nachts, zei Ree.
Dan ligt ge hier door de galmgaten te kijken?
'k En doe zei Ree, als ik hier kom, dan kom ik om
niet te zien !
Om niet te zien? tastte de paster en hij keek om, naar
Ree, die tegen de balken leunde.
Om niet te zien, ja, zei Ree,... de paster keek in Ree
zijn oogen en Ree staarde in paster's oogen... hier, zei
Ree, hier zie ik niet de marteling van de levens ; hier
zie ik de verkwisting niet van de jeugd... de verbloeding niet van alle menschenhert... hier zie ik niets, niets',
dat is van dees aarde.
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Dat klonk daar in den killen toren als een wonderlijk oordeel van een wonderlijk leven ; als een verras-send geluid dat vol geheimen hing ; als een huiverend
verschijnsel in witten angstnacht. De paster voelde hoe
hij in een keer heel diep in Ree zijn leven tastte ; hij
besefte plots hoe er ook over d-at leven dagen waren
gewenteld vol donkerte en vol weedom, vol ontgoochelingen en mismoed.
' Mijnheer » zei Ree, 't is tijd... wilt ge u hier neerzetten, ik zal ze binnenroepen en hij wees den paster
een ouden kerkstoel aan tegen de horlogiekast.
Rees vees zijn lanteerne in en hing ze weg achter
een balk ; koud vervrozen maanlicht viel door de beide
galmgaten en trok klaar wit licht over den berdelen
vloer vlak voor den paster.
En mijnheer, zei Ree, ge moet stil zitten en niet verroeren want van lanteernen en pasters hebben ze angst
en Ree lachte en, zei Ree, daarin gelijken ze hun broers
hier beneên
In het getemperd sjofele maanlicht zat de paster
goed ingeduffeld op den ouden kerkstoel ; hij trok zich
goed ineen en hoorde den stoel kraken ;. . . hij zag Ree
van achter de balken komen en naar 'n galmgat stappen.

Daar sloeg almeteens een helle koperklank door den
toren ; een forsige bugelklank en de paster had eventjes opgewipt van danig verschieten... zijn hert klopte,

en hij had 'n gevoel alsof er iets wonderbaar gebeuren
ging... en hij luisterde . Hij hoorde nu hoe Ree door
witten hemel en over witte aarde een wonderlijke
vooize floot vol schoone ontroering ; in die vooize lag
't geheim van dat leven dat voelde en besefte de paster.
Van uit den toren streken de klanken door zwij gen~
de hemelen en over eenzame nachtverten... in-zacht en
weemoedig als vertelde Ree door zijn bugel, weerom de
herinneringen uit een gemarteld menschenleven... dan
speelde hij schoon droef gelijk de vooize van een
miserere mei, dan weer beroerend als was het een do~
lende stemme die vol bloó verlangens riep naar de ge^
heimenis der Eeuwige Levens.

De paster voelde plots ontzag voor Ree ; hij besefte'
hoe die mensch was een van God begenadigde die,
meewentelend in het leven, het leven van zich afwen~
telde en zijn eigene eenige weg ging, zijn eigen eenig

geluid zong... hij voelde hoe deze mensch niet meer
was van dezen tijd.

--- 631 Hij besefte hoe het . leven van dien mensch geruggesteund stond tegen datgene dat dezen, tijd kleinzielig
bekeek, hij besefte hoe die mensch geleund lag op de
sterke ruggraat van begeestering en van bezieling en
hoe hij stond zóó hooge boven de ploetering van de
andere menschjes.
Hij voelde hoe Ree was, een stoere drager van oude
gedachten uit oude menschheid.
Ree kwam nevens den paster zitten en toen hij gewaar wierd dat de paster hem meende aan te spreken.
deed hij sst ! sst !. . . ze zijn daar.
.De paster keek, .. , en hoorde een stil gewemel voor
een van de galmgaten... een angstige schreeuw, als
van een kind dat uit zijn slaap schiet, sneed langs den
teren en galmde in den vervrozen hemel weg... een
stil geruisch van slaande vleugels viel in den toren...
en Ree gaf den paster een tukjen met zijn elleboog.
... Daar viel een groote uil op den vloer en hij gaf
weerom een groote angstige schreeuw... bewegingloos
zat hij in het streepje maanlicht en hij keek met groote
glazige oogen naar den ingeduf f elden paster tegen de horlogiekast... er stak angst en wantrouwen in zijn
uilenoogen ; en Ree zag het.
Kom... kom... kom jongen ! zei Ree.
Ree greep een puit uit zijn zakjen, zette de kerel op
den vloer maar hield hem vast bij een achterpoot.
Puit zag de groote verdelger en probeerde weg te
spartelen, hij kwaakte zijn doodangst uit, maar de uil
had hem reeds in klauw en bek... hij stak zijn pluimen
uit en ronkte van leut om den onverwachten lekkeren
kost met den puit in den bek lonkte hij nog eens naar
den zwijgenden zwarten paster zoekende of er geen
onraad in dien man zat.
Ree aaide den uil ; de uil zette een hoogen rug en
ronkte; Ree was een oude kennis van hem en Ree
langde hem op en aaide hem.
-

Die is altijd de eerste zei Ree tegen den paster; die.
is al oud zei Ree en hij langde zijn lanteerne vees ze
omhoog en stak den uil zijn pooten onder den paster
zijn oogen. Rond den eenen poot lag een koperen
bandjen : Luther spelde de paster erop maar de uil
wrong zijn pooten en deed geweld om weg te zijn.
Sst! deed Ree,... hij liet Luther los en Luther vloog
met zijn puit verloren in de donkere zwijgenis van de
torenspits.

632 Ree stak zijn bugel aan zijn mond en trok er angstige
tonen uit als 'n weemoedig geschrei...
Nu vielen weer donkere brokken geluidloos door de
galmgaten en de paster zag drij ... vier... zes... acht
uilen op den vloer staan... en hij zag 'n heel root blin~
kende groene oogen naar hem kijken ; harde vranke
oogen die staarden en niet bewogen en waar noch
vaar in zat noch vrees.
Hier jongens, zei Ree, hier zie 't is kermis!
En Ree stak een puit uit ; heel de bende trappelde
rond zijn vuist en ze klopten hun snavel in het spartelende lijf van den veroordeelde.
«Ze hebben vreeselijken honger! mijnheer de paster ».
De paster dierf bijkans niet antwoorden, benauwd
dat hij zat om 't spel te bederven... hij zag ze op Ree
zijn armen wippen, op zijn rug, op zijn kop... peinsen~
de van aldaar best aan den puit te geraken... Ree tastte in zijn zakjen, gaf ze een voor één, hun puit en de
paster zag hoe de een na de andere hoog verloren vloog
in 't gebalkte van de spits.
Er kwam weer een andere uil binnen ; hij keek
kwaadaardig naar den paster, loerde eens vrank in Ree
zijn oogen en boorde dan met zijn groene oogen in de
hooge donkerte.
Hier, pak mée... en Ree stak een puit uit...
Maar de uil gaf een venijnige schreeuw en schoot
recht omhoog bij de andere.
Die wilt niets he, zei de paster... die heeft voorzeker
geen honger ? ...
Geen honger zei Ree ! en Ree lachte... die wilt nooit
iets, nooit ; die vast altijd... dat is... « de burgemeester
van Cork ! »
De paster moest lachen « hebben uw uilen alzoo allemaal 'n naam?
ja zei Ree: groote vogels moeten groote namen
dragen!
De paster voelde hoe Ree, hier in de donkere een~
zaamheid van zijn toren, op zijn eigene manier en voor
zijn eigen zelven aan wereldkritiek en aan wereldbe~
schouwingen deed, en hoe er zoo'n klein beetjen spot
stak in dat namen geven.
Hoort ze een keer ronken ginder omhooge ! zei Ree,
en Ree lachte. De paster luisterde en staarde naar Ree ;
hij voelde in een keer veel sympathie voor den gesloten
klokluider, die vol groot innerlijk geluid, zóó stil en
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ongezien over de wegen ging en docr 't gejcel van de
menschen.
Zijt ge getrouwd geweest Ree?
Ja 'k mijnheer.
En... uw vrouw die is dood?
ja., zei Ree.
En hebt ge kinderen?
Neen, zei Ree.
Nooit gehad ?
ja... vier.
En... die leven nog, haperde de paster ?
Allemaal dood, zei Ree traag... alllemaal dood mijnheer.
Dan is 't leven niet heel plezierig voor U... ?
't Was een poozeken stil... en boven in de balken.
hoorde de paster de uilen ronken...
Och mijnheer zei Ree ; moest ik over mijn leven klagen, ik zou liegen ; en moest ik op mijn leven boffen,
'k zou weer liegen, en alzoo mijn eigen en anderen
nadeel doen. . . en als ik zwijg dan vertel ik de waarheid,
mijnheer.
De paster knikte, en voelde nu nog meer goesting,
om een keer diep in dat leven en in de gepeinzen van
dien mensch te boren ; er lag over dat leven een gebenedijde marteling en hij voelde hoe die mensch wan~
delde in de nabijheid van God.
Ree stond recht : nu moet ge nog een keer stil zitten
mijnheer paster !
Hij greep zijn bugel en 't harde maanlicht verzilverde het koperen getuig... de paster zag hoe Ree zijn
oogen vonkten vol zilveren verten gelijk de verten in
den maanhemel daarbuiten... de begeestering om 't
groote wee uit 't voorbije.
En Ree speelde... de innige vooize van den weedom!
nooit had de paster zoo'n muziek gehoord... als don"
kere brokken vielen de uilen geluidloos uit het don-kere gebalkte... ze vielen neer op Ree zijn kop; op
zijn schouders op zijn armen... overal... groote groene
oogen staarden rond zonder bewegen en door die
groene uilenoogen vonkten de oogen van Ree vol zil
vere verten...
En toen Ree ophield van spelen bleef de paster nog
luisteren en staren naar dien wonderlijken mensch en
die wonderlijke uilen... hij dierf niet spreken.
Hewel mijnheer paster, wat peinst ge nu van mijn
uilen.

-

634 Wonderlijk zei de paster ; wonderlijk Ree ; en uw
muziek is nog wonderlijker... u zijt 'n kunstenaar Ree,
'n groote kunstenaar ; en hoe hebt ge dat toch zooverre
gekregen om die uilen zóó tam te krijgen!
Ree lachte... dat 's 'n werk van jaren, mijnheer, 'k
ben begonnen met 'n paar uilenjongen en die uilenjong
gen brachten hun jongen mee en alzoo voort...
En hoe die uilen naar u luisteren, kijk, zei de paster, en hij wees naar . de zwijgende vogels op Ree zijn
lijf.
ja zei Ree, hier op den toren luisteren de uilen naar
de menschen en daar beneén luisteren de menschen naar
de uilen! en Ree zei dat met een tikje haat in!
Kom, mijnheer, laat ons nu gaan, en Ree nam de
vogels van zijn schouders en zijn armen en van zijn
kop en stak ze aldoor de galmgaten de lucht in.
Veel angstige schreeuwen sloegen langs den toren,
als van kindekens die uit hun slaap schoten, en dan
wierd het vreeselijk stil in den toren, in den harden
hemel, en over de witte aarde.
*4

Ree voelde hoe er maar een blijde boodschap over
zijn leven vaarde, de blijde boodschap dat ze eenmaal
komen zou de Al-Gerechtigheid, en dat die wegen zou
en meten, met kille handen het goede en het kwade;
schuld en onschuld, lijden en genot.
Over zijn leven was de stilte gevallen, over het kwade had hij de vergiffenis geleid, en zijn herinneringen,
aan groote voorbije menschenwee, waren de pilasters
waartegen zijn dagen en zijn leven leunden ; deze tijd
droeg hem niet ; hij droeg dezen tijd niet, hij was niet
van dezen tijd...
Van door zijn ruitjen zag hij de menschheid voorbij.stormen; allemaal gebroken en gescheurd gleiswerk ;
geschonden porcelein dat den Grooten Binder ontliep;
allemaal lachende meisjes tot ter dood toe, in der
ziele beangstigd en beroerd; arme doolaards uit een
gouden tijd; wijze, uilen in een donkeren nacht.
Maar daar en vaarde ook maar één droeve bood-schap over zijn leven; de eigenste Al-Gerechtigheid die
opdook bijtijds met 't gruwzame geluid van een wind
storm, drijvende op gruwzame donkerte van een hui lende nacht, en bonkende tegen zijn ziel al den angst
van haar Geheimen.
Tegen angst, tegen allen angst had hij gevochten en
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moeten vechten zijn heele leven ; maar de angst lag vast
in alle menschenleven en er hielp geen vechten aan;
't kwam altijd weerom, altijd anders, altijd grijpende
met venijnige vingers in de plooien van zijn hert.
En in zoo'n stonden had hij altijd een andere kijk
op zijn leven; dan zag hij hoe het met een vervaarlijke
snelheid was weggevlogen en hoe het als een ijle sim~
pelheid gewenteld lag onder de vracht van het groot
Voorbijë...... dat waren uren van groote treurnis, van
moedeloosheid, uren van verlangens naar een wijd gebaar van herboren jeugd.
Dan had hij angst van den nacht en hij haatte dan
den nacht, dan had hij angst van dezen tijd en haattehem...... dan zat hij te staren, heel alleene, in zijn
huizeken en te wachten tot de donkerte in hem zou
wegtrekken, tot de angst weer zou gebonden liggen.
En als 't weer over was, toen greep hij zijn bugel en
speelde de vooiste van zijn leven ; het zevende lied van
haat, de vooize van zijn leven ; het zevende lied van
weedom en verlangen dat lag over de menschheid ! ...
dat was de gebenedijde marteling van zijn kunst enzijn kunstenaarsziel was de gebenedijde marteling van
zijn leven. Dan wierd het elkenkeer ook zóó benau~
wend eng, zóó doelloos en pijnigend in zijn huizeken
dat hij elkenkeer wegwou de wijde wereld in; het wilde geroes daarbuiten in, om het wilde geroes in hem teontvluchten.
Wat kon het hem ook verschelen waar ze eenmaal
zijn oude knokenkas in de aarde staken; geen mensch
zou treuren om hem ; hij moest om geen mensch treuren
en de zwaarte van 't leven lag niet daarbuiten, voor hem,
het lag binnen in zijn hert,. en waar hij zijn hert droeg
droeg hij alles.
Dan wou hij gaan stappend onbermhertig los door
de onbermhertigheid der menschen; hatend gaan, los
door den haat der menschen, spottend gaan los door de
spottende lachende menschheid.
Zóó kwamen de zwarte nachten achter zijn witte
zonnedagen
Buiten aan zijn deurken ging een kleine angstige
schreeuw op, als van een kindeken dat uit zijn slaap
schiet, zijn hond sprong op en keek in Ree zijn oogen
en Ree keek in den hond zijn oogen en hij zag dat de
hond niet begreep en ze begrepen alletwee niet 't geen.
ze hoorden.
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Ree peinsde op Luther : ging Luther aan zijn deur
komen achter puiten ? r 'n uil was slim 'n echte uil toch!
ze zaten te luisteren alletwee, Ree en zijn hond gereed
om 't geluid op te vangen als 't nog eens weerom kwam.
En 't kwam; 'n stille angstige uilengeschreeuw, klagend
lijk een kindeken dat uit zijn slaap schiet.
Ree moest lachen; hoe ze hem toch konden vinden...
dat is voorzeker mijn oude Luther peinsde Ree en hij
grendelde zijn deurken open.
De hond sprong buiten in den witten nacht en Ree
staarde zoekend in den hemel om te zien of Luther daar
niet rond vloog. . . kom. . . kom riep hij in de lucht.
Maar meteen jankte zijn hond aan den hoek van 't
huizeken; hij had geen erg gehad in zijn hond en had
den hemel ingekeken; hij keek omleeg en zag aan zijn
muur zoo'n groot pak liggen, en zijn hond krabde erover met zijn poot. Ree ging ertegen en langde het op;
er viel 'n angst over hem en een verdaanheid; hij ging
er mede binnen, en stampte de deur toe en lei 't pak
op zijn tafel onder 't lamplicht.
Hij voelde het en wist wat er inzat zonder zien; met
voorzichtige vingers ontloste hij doeken en dweilen en
daar lag onder 't sjofele licht van zijn lamp een schoon
rozig kindeken met 'n lokkepijpeken in zijn klein fijn
toteken.
Hij keek naar zijn hond, en zijn hond keek vragend
in zijn oogen om te weten of hij 't wezentjen in dat pak
moest doodbijten of bewaken.
Halt zulle, zei Ree, en daarmee wist de hond genoeg...
en peinsde ik dat het Luther was die achter puiten
kwam ! en Ree zei dat luid op want hij had lijk in een
keer behoefte om stemgeluid te hoeren.
Ree staarde lang op dat kindeken; 't was een meideken en hij schatte het maar 'n maand oud; het sliep
zoetjes en Ree dekte het weer schoon in met doeken
en dweilen, koterde zijn stoof nog eens op en zette het
gebundselde leven op twee stoelen tegen de warmte.
Allemaal de menschen sliepen en 't was nog diep
nacht; morgen met de klaarte zou hij weten wat hij
moest doen; hij zou het van nacht wel paaien en als 't
nog een keer schreide zou hij het 'n beetje melk geven
met 'n klein lepeltje hij had het zooveel keers gedaan
vroeger.
Weer toog dat Vroeger voorbij; zerpe dingen.
zerpe dagen; blijde mooiheid uit groot blij leven...... de
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film van zijn leven dien hij voor den zóóveelsten keer
liet afloopen! Dan vielen zijn oogen weer op 't kindeken tegen de stoof; achter dat kleine leven stond een
vrouw en een man.
En over die vrouw en dien man hing een geheim, donker en beangstigend als een stormnacht in 't hol van
den winter; er vaarde maar één klare boodschap over
hun beider leven : de nare boodschap van hun liefde
en van hun zonde!...... geschonden en gescheurd men~
schenporselein !
't En kon hun allemaal niemendalle schelen wat er
ook uit volgde; 't moest weer komen dat kindeken, dan
was hij zeker dat het nooit of nooit geen doolaardeke,
geen verschoppelinske ging zijn; zijn bermhertigzeid
was sterker als zijn redeneering, zijn goed hert sterker
als zijn ikzucht; zijn meelijden sterker als zijn haat. En
als hij ooit luisterde, of luisteren moest naar wijsheden
die buiten zijn eigen wijsheden vielen, en als hij ooit
lijnen volgde of volgen moest die buiten zijn stille le~
venslijnen liepen dan luisterde hij naar het woord en
dan volgde hij de wegen van den Witten Kristus wie
uitging van Dien Mensch beging geen dommigheid en
doolde nooit langs de Wegen; dat wist Ree, dat voel~
de Ree..
Hij had het kindeken aangegeven bij den burgemeester ; ze hadden 't kleintjen in de gebuurte gedregen bij
'n vrouw die dat wel voor 'n dag of twee drij zou oppassen, en 't ging nu van den voornoen verpacht worden op 't gemeentehuis.
Daar stonden maar vier vrouwen te wachten als hij
binnenkwam; ze waren er over bezig over dat kinde
ken; hij keek door het venster de straat in en luisterde
binst; hij voelde wel hoe ze naar hem keken, hij die
't kindeken gevonden had en hoe ze gereed waren om
hem in hun kletterpraat te trekken als hij naar hen zou
kijken.
Hij was blij als de secretaris binnen kwam met de
champetter, en nog blijder als de burgemeester volgde
met de paster.
Ze zeiden allemaal goeien dag en de paster kwam bij
Ree:
Komt ge ook eens hooren waar het naartoe trekt, zei
de paster.
Ree knikte: 'k Weet wel bij wien, zei hij.
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leggen ?
Dat kwam bij dat uilenfeest, zei Ree en hij lachtte
ik was nog 'n paar uren opgebleven en ze hebben natuurlijk licht gezien door mijn ruitjes en gepeinsd : kijk.
hier zijn ze nog wakker en hier is meer kans om 't klein~
tjen binnen te krijgen als ievers anders..
De paster knikte en schudde zijn kop daarachter:
wat er toch allemaal gebeurt in dezen tijd!
Ree zei niets en de paster zag hoe er weer iets vonkte in Ree zijn oogen, iets zilverigs uit zilveren verte.
Menschen, zei de burgemeester nu, ge weet dat
kindeken dat Ree gevonden heeft is nu voor nen dag
of drij bij Mollemientje uit 't scheerhuis, en die men
schen willen dat niet opkweeken en 't is daarom dat de
raad bijeen is gekomen en dat er beslist is van dat kind
hier uit te besteden op kosten en ten laste van de gemeente ; daar is beslist van 'n halve frank per dag te
betalen aan degenen die dat kind zullen pakken... wie
dat voor minder wilt doen heeft de voorkeur.
De burgemeester zweeg en ze keken nu allemaal naar

de vier wijven die naar de kinderverpachting gekomen
waren ; de wijven bekeken malkaar en, zei de Peene
't wijf uit 't speelmanshuis : mijnheer de burgemeester
ge kunt nog geen konijn voederen voor 'n half franksken per dag en ge zoudt daar moeten 'n plat kind mee
kweeken ! De andere wijven lachten en knikten en krer
gen hun stoutheid weerom ; ze pakten malkaar 't woord
af en met groot lawaai van stemmen bewezen zij de
kleinigheid van dat half franksken.
Hewel zei de burgemeester wij zullen 't anders doen;
zegt elk voor hoeveel dat ge dat kind wilt onderhouden en zij die het voor de kleinste somme wilt doen,
heeft het.
Mijnheer zei Ree traag, ik neem dat kindeken aan
en ik zal dat opkweeken gelijk 't moet op mijn kosten
alleen.
Ze keken allemaal op naar Ree, en de paster zag
weer de zilvere verte liggen in Ree zijn oogen en de
paster voelde groote blijdschap om dat schoon gebaar
van medelijden,
Zoo als ge wilt Ree, zei de burgemeester, - en hij
lachté fijntjes en de secretaris lachte fijntjes en de
champetter ook.
Ree, zei de Peene, ge komt ons onderkruipen maar
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Ge zoudt allemaal beter doen van naar de vischmijn
te gaan zei Ree tegen de vier wijven ; ge staat hier
allemaal, en ge zijt er voor gekomen ook, om te sjacheren rond dat klein leventjen, ge staat hier alle vier gereed om malkaar af te snabben en te roepen « 't mijne »
als dat menschenleven laag genoeg in prijs zal staan;
.alle vier gereed om later uit d-at leven geld te kloppen
zooveel als 't kan zooveel als 't geven mag,... dat kindeken aanveerd ik als 't mijne, en 't geene 't mijne is
zal 't hare worden, en de wegen die ze zal opgaan en
zullen in alle geval langs geen danskoten loopen, verstaan Peene!
De Peene zweeg en volgde de drij andere wijven
die gewaar werden dat ze daar bij menschen stonden
die van hun slach niet waren.
Proficiat Ree, zei de paster en hij stak Ree de hand
toe ; ik voelde en wist dat gij nog 'n man waart zie;
een van den ouden struik nog!
Mijnheer paster, zei Ree, wilt ge dat kindeken nu
doopen dan kan het met naam en toenaam opgeschrer
ven worden.
Onder wiens naam vroeg de burgemeester.
Onder mijn familienaam, mijnheer, als dat mag?
Ja, ja, zeker, en de burgemeester lachte weer eens
fijnekes en Ree zag het en begreep plots dat die mensch
ook een mensch was van dezen tijd.
En 't kindeken werd naar de vonte gedregen en zei
Ree : 't moet Dolorosa zijn van naam.
. Dolorosa ? zei de paster ; Ree dat beteekent : de
droeve!
'k Weet dat zei Ree, en omdat haar leven zal droef
zijn moet ze Dolorosa zijn.
Ja maar Ree, dat weet ge nu toch niet.
Ja wel mijnheer; ik zal het niet droef maken; zij zelf
en zal het niet droef maken peinse ik, maar de menschen
van haar tijd zullen daar wel voor zorgen... weer kwa~
men de zilveren verten in Ree zijn oogen en als die er
in lagen dan keek Ree verre zoo verre voorbij dagen
en dingen.
Dien nacht speelde Ree nog een keer het levende
l;ed op zijn bugel, het levende lied van weedom en
verlangen dat lag over de menschheid ; er lag weer een
angst meer in zijn leven maar ook een genot meer.
,
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Hulde aan den dooden Kameraad
door ANDRE DEMEDTS.
1.
Van morgen is jouw meisje gekomen, bevend, en haar
oogen ontstoken en rood;
Ik heb begrepen wat zij niet zeggen kon : de tijding
van je dood.
Mijn hart had gehoopt dit woord niet te hooren, maar
het mocht niet zijn;
Nu springt wanhoop als een hond op mijn borst, en ik
snik van leed en meedoogen...
Mijn doode kameraad, vergeef me die zwakheid, maar
't verdriet is te groot
Jouw moeder, jouw meisje voelen hun leven nu droome-loos en zoo bloot,
Jij tooverdet hunne dagen vol licht en vol zon; jij braakt
voor hun honger jouw liefde als morgenbrood.
Maar nu... men heeft jou thuisgebracht,
Vermorzeld en verscheurd,
Jouw borst éen opene wonde,
jouw armen. jouw beenen ontwricht en verpletterd...
Alleen bleef jouw gelaat gespaard
Uit olievuil en bloed staarden uw oogen,
Zagen ons aan,
Voor 't laatst.
Jouw oogen zullen nooit meer opengaan...
Wielen, raderen hebben je gegrepen en gebroken,
Als een kind, dat tusschen zijn tanden een kersepit stuk
bijt;
Maar op jouw aangezicht is toch ontloken
Een bleeke lach als jij van ons gescheiden zijt...
Jij waart niets, niemand onder de miljoenen,
Die dag aan dag, over de aarde, zwoegen en vallen.
Men kent hun namen niet, het werk gaat voort.
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Een man is dood : het komt er niet op aan ! .. .
Maar wij, we stonden over jou gebogen,
We wisten alles : je liefde, je kracht, je goedheid.
En toch is ons alles ontvallen :
Vergeef dat ons hart van droefheid schreit...
2.
Vriend, het is gedaan,
Er is geen haat meer in mijn hart.
Altijd hoor ik boven 't geronk der masjienen
jouw laatste kreet,
Altijd zie ik jouw oogen, jouw mond,
Zegelach om het beter leven,
Dat jij zijt ingegaan.
Vriend, ik zal alles vergeten
Wat mij, zoo vaak werd misdaan;
Ik wil met opene handen treden
Naar allen, die tegen ons staan.
Ik zal niemand, niemand meer haten,
Wil jij me helpen voortaan.
Broeder, die heilig gestorven,
Ons allen bemint,
Geef dat ons hart toch éénmaal moe gezworven
Vervulling van één droom, één enkele wint
Dat over de donkere aarde,
Mensch, weer mensch, in liefde vindt!
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Stil Leven
dor
STEPHANIE CLAES-VETTER
(vervolg.)
in zijn ijver om te klinken gooide Toto den inhoud
van zijn glas over tafel, waarop Miete bemerkte, dat
dit niets geen wonder was van den eenigen man in 't
gezelschap.
VII.
- Ik vond het heerlijk U terug te zien, Zuster
Mathilde, ik heb er altijd naar verlangd. Maar 't was
net of U me eerst niet herkende.
Mathilde glimlachte en keek het meisje vriendelijk
aan.
- Je bent ook zoo veranderd, Louise, zoo in je
voordeel veranderd, dat ik moeite had mijn oogen te
gelooven en ons vroeger patientje uit de kliniek te herkennen. Maar je stem wees me dadelijk terecht.
- Vooral toen ik zoo knorrig tegen Mama zei, dat
ze er niets van voelen zou ?
- En je hebt plagen geleerd ook in die jaren, dat
merk ik. Neen, kindlief, onder . den knorrigen toon
hoorde ik even goed als je moeder, je angst en bezorgdheid. Maar vertel me nu eens uitvoerig hoe het je al
dien tijd gegaan is.
Ze zaten in de voorkamer aan de straat, die Miete
en Mathilde als gemeenschappelijk salon gebruikten.
Miete had de theetafel klaar gezet en was zelve uitge,gaan, zooals ze gewoonlijk deed, wanner er bezoek
voor Mathilde kwam. Ze had er alleen op aangedrongen, dat Mathilde niet vergeten moest tegen zeven uur
bij Alice te wezen, waar ze dien avond samen zouden
soupeeren,
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Wat woont U hier eenig vond Louise ; straks
moet U me ook Uw wedervaren vertellen. Met mij is
er eigenlijk niets bijzonders voorgevallen in al de jaren
en soms lijkt het me toch of er een heeleboel gebeurd
is. Nadat ik geopereerd ben, zijn we eerst den heelen
winter naar het Zuiden gegaan, naar Nizza, dan kon
Papa eiken dag in Monte-Carlo gaan spelen.
En vond je het er nogal prettig, en je Mama?
Neen, ik toen nog niet. Het was er altijd warm
en mooi weer en iedereen was altijd vroolijk. Al de
meisjes leken me er veel mooiei en eleganter dan ik,
en ik mocht van Mama nog niet dansen, niet zwemmen,
niets aan sport doen, dus ik had er eigenlijk niets aan.
Maar langzamerhand, ik weet eigenlijk zelf niet hoe dat
gekomen is, werd ik hoe langer hoe godsdienstiger. Ik
dacht dikwijls aan de kliniek, aan U en vooral aan Zuster Gertrude, dat aardige Zustertje, dat er ook al weg
is.
En toen?
Toen we weer in Brussel terug waren stond ik
op zekeren dag op mijn eigen kamer en keek in den
spiegel. Het was zoo gek: net of ik heelemaal veranr
derd was, niet zoo leelijk als vroeger, en of ik er ook
vroolijk uitzag, en ik had een kleur net als andere
meisjes. Later toen ik ouder was heb ik wel begrepen,
dat ik na die operatie pas gewoon en gezond ben geworden. Ik ben nu ook nooit meer zoo verdrietig zonder reden, wat ik vroeger als jong meisje dikwijls had...
Maar Louise, je bent nu juist een jong meisje.
Toen ik je leerde kennen was je nog half een kind.
Louise bloosde.
Toe vertel nu eens verder, ik vind het toch zoo
prettig, dat je er bent, moedigde Mathilde haar harr
telijk aan.
Dokter Dehaeze heb ik nooit meer teruggezien,
voordat hij nu Mama moest behandelen. Wij hebben
doktores de Ramac en die was altijd erg aardig voor
me. Ze zei dat ik mocht dansen dien winter en roeien
en tennissen tegen het voorjaar, en dat ik veel om
moest gaan met meisjes van mijn leeftijd. Ik kreeg er
plezier in ook, en begon het leven hoe langer hoe pret.tiger te vinden. Maar het meeste kwam toch hiervan,
dat ik na bij U in de kliniek te zijn geweest, alle Zon.dagen naar de Mis ging en dikwijls te Communie, en
naar het Lof ook. We hielden thuis onze Paschen,
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Mama ook meer met . mij naar de kerk te gaan, en ze
ging de boeken lezen, die ik las: van Alanic, en Bazin
en Menlaur en die soort, niet meer die andere, waar
ik toch nooit plezier in had gevonden. En toen, nu toen
ging het zoo van zelf. Het was net of ik met de jaren
gezonder werd en Mama zei dat ik veel vriendelijker
werd ook; de broers begonnen graag met me uit te gaan
en in gezelschap maken de heeren mij het hof. Dat is
natuurlijk onzin, maar ik vind het prettig omdat ze het
aan de meeste jonge meisjes doen, dus dan voel je je
ook meer gewoon en net als iedereen. Zelfs Papa...
Wat¢ zegt Papa ervan?
Papa begon met me «ons kwezeltje» te noemen,
in plaast van «juffer Lastpost», en was blij dat ik mijn
best deed er netjes uit te zien, al zal ik wel altijd een
beetje leelijk blijven.
Dat is volstrekt niet waar, wil je je mond wel
eens houden, kleine ijdeltuit!
Maar dat weet ik toch immers zelf wel, en ik
heb ook niet zoo'n gevatte conversatie als andere jonge meisjes. Maar ik doe mijn best zacht en vriendelijk
over alles en iedereen te denken, omdat je dat wel
moet als je dikwijls tot de Sacramenten nadert, niet
waar, en dan is het net of je op den duur ook zelve
zoo wordt. Ik ben nu ook niet meer zoo verlegen en
onhandig als vroeger, zelfs Papa gaat graag met Mama
en mij uit en hij trekt nooit meer alleen op reis. Mama
heeft een veel beter leven dan vroeger zegt ze, en
mijn oudste broer is getrouwd met een erg godsdienstig meisje, waar ik heel goed mee overweg kan. Als
ii vroeger bij ons waart gekomen en nu, dan zoudt U
het verschil ook wel merken.
Wat is ze veranderd dacht Mathilde, is dit wezenlijk het sture, harde, onaangename kind, dat ik vroeger verpleegd heb?
Dat ligt waarschijnlijk grootendeels aan jou,
Louise...
Och wel neen, Zuster Mathilde, ik ben nog dik~

w jls uit mijn humeur om kleinigheden en kribbig en
onaangenaam net als vroeger. We gaan nu 's winters
nog altijd naar het Zuiden, maar nu vind ik het er
heerlijk, omdat ik net ben als andere meisjes en niet
meer het gevoel heb dat ik afsteek. U zegt wel, dat
ik een ijdeltuit ben, maar...
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Beste kind, er is bij jou geen sprake van ijdelheid.
Iedereen moet trachten er op zijn voordeeligst uit te
zien en als je goed gekapt en gekleed bent en weet dat
je gezien moogt worden, dan heb je uit den aard (der
zaak meer zelfvertrouwen, dan ben je niet linksch of
verlegen.
0 ja, Louise knikte haar donker hoofd, het is nog
.net als vroeger, U begrijpt altijd alles veel beter dan
een ander, ik geloof dat U meer doorzicht hebt dan de
meeste menschen. Hebt U nog wel eens aan mij ge~
dacht?
Ja. Heel dikwijls.
En voor me gebeden zeker ook?
_ Hoe raad je dat zoo precies?
Ik heb het altijd gedacht :- U of Zuster Gertrude.
Vanaf dat ik bij de Dames de la Charité Maternelle
ben geweest, ben ik veranderd en mijn grootste verdriet was, dat als ik naar U beiden kwam vragen, men
mij zeide dat U de orde had verlaten om in een andere
orde te treden, maar ze wisten niet juist welke.
Zeiden ze dat van ons alle twee?
Ja, het is wel niet precies de waarheid, maar misschien wilden ze aan een vreemde niet zeggen, dat, U
weer in de wereld waart teruggegaan.
Zeker Louise, zeker. Ik vind het ook heel goed,
dat ze dien uitleg hebben gegeven. Zuster Gertrude is
trouwens Carmelietes geworden. Dus je bent nog wel
eens naar de kliniek teruggegaan ; jammer, dat wij el-kaar uit het oog verloren hebben.
Ja., verscheidene malen om naar U beiden te vragen, maar het half jaar van ons verblijf in 't Zuiden
'lag er tusschen. Den eersten keer, dat ik ging, toen
waart U er nog, maar ik kon U niet te spreken krijn
gen, omdat U het te druk hadt. Ik heb er toen nog
êen patiente ontmoet. Aan haar stem hoorde ik dat het
de moeder was van die twee kindertjes, die 's middags
-altijd kwamen. Herinnert u zich die nog? Ze was heel
gevaarlijk, zei U toen tegen mij.
Het zal wel Mevrouw Dumoulin-Verhaeren zijn,
die je bedoelt, een klein vrouwtje, nog betrekkelijk jong?
0 ja, nog heel jong en zoo'n mooi lief gezicht...
`Maar die zag er goed gezond uit, hoor!
Ze is nu weduwe.
Hé, schrok Louise op, hoe vreeselijk
ja kind, het leven brengt aan iedereén zijn deel
"_leed. Toevallig, dat jij die juist moest aantreffen.

— 646 .
Ze zag er zoo leuk uit, met al de krullen in haar
gezichtje en ze had een groote bouquet bloemen voor
de kapel in haar handen. Daar had ik niet aan gedacht.
Ik was toen nog niet zoo vroom, en ik lette toen ook_
nog niet zoo op wat anderen plezier kon doen.
Het meisje vouwde de handen in haar schoot en keek.
peinzend voor zich uit.
Wel Louise, wat is er opeens?
Och niets... ze is dus weduwe... Ik wou dat ik
eens iets voor die Mevrouw Dumoulin kon doen. Ik
praatte toen indertijd zoo onaardig over haar tegen U.
Dat weet U natuurlijk al lang niet meer. Maar zelve
heb ik er altijd een beetje spijt over gehad. Vooral nadat ik ze toen eens gezien had. Het was een lieve vrouw,
niet waar ?
0 ja, een heel lieve vrouw.
Hebt U ze later nooit meer ontmoet?
Mathilde aarzelde even, toen antwoordde ze:
Ik ga vanavond bij haar soupeeren. Ik heb er...
Ze heeft- mij een half jaar in huis genomen, nadat ik
het klooster verlaten had.
Hé, wat toevallig. Net iets voor haar. U was er
zeker graag?
Heel graag. Ik kom er nog dikwijls... Hier woon
ik bij een vriendin van haar. Nu jij zooveel gebabbeld
hebt, ben ik ook wel verplicht iets te zeggen, niet waar?
Eenige maanden na je operatie heb ik de Orde van de
Dames de la Charité Maternelle verlaten; ik heb toen
bij Mevrouw Dumoulin gelogeerd tot ik mijn studie als
verpleegster-bezoekster voltooid had en sindsdien woon
ik hier bij Mevrouw Nyssens-Deroo, haar vriendin. Par ticuliere verpleging doe ik niet, maar als doktores de°
Ramac, of een van de geneesheeren die ik goed ken het
mij vragen, dan sta ik hier en daar nog wel eens
bij als er kleine operaties aan huis moeten gebeuren,
zooals bij je moeder het geval was. Een gelukkig toeval
heeft ons weer samengebracht en ik ben blij, dat ik je
zoo frisch en fleurig en vroolijk heb teruggevonden.
Heel iets anders dan de Louise van voor vier jaar hoor..
ja, hoe is 't mogelijk, peinsde Louise hardop.
Wat mogelijk, vroeg Mathilde plotseling scherp.
Het meisje kleurde en boog het hoofd.
Kom zeg het maar. Wat bedoelde je?
--- Oth niets. Ze knipte verlegen haar handtasch je open en dicht, Het ontviel me zoo maar: hoe is 't mo.0 -
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gelijk dat je je klooster uitgaat. Ik wou maar dat ik nu
eindelijk mocht van Mama...
Wat mag je niet? vroeg Mathilde gespannen.
Louise hief het hoofd weer op, in de ernstige bijna
sombere oogen was een zachte glans. Op dit oogenblik
herinnerde het meisje haar op onverklaarbare 'wijze
aan Alice.
Ik wou, dat ik naar het klooster mocht gaan, bij
de Dames de la Charité Maternelle. Daar ben ik be-gonnen van jezus en van de menschen te houden, door
Zuster Gertrude en door U.
Kindlief, fluisterde Mathilde aangedaan.
Maar Mama wil niet, ze vindt het vreeselijk, zegt
ze, en 't nare leven thuis zal weer beginnen als ik wegga. Maar zachtjes aan, als ze nu heelemaal beter is van
deze behandeling, dan zal ik er eens met Papa over
spreken; dan kunnen ze er beiden aan wennen en dan
zullen ze elkaar misschien troosten en hebben mij niet
meer zoo noodig. Mama zegt, dat ik terwille van haar
moet wachten tot ik vijf en twintig jaar ben, en dat
wil ik ook wel.
Mathilde stond op: ze voelde zich plotseling zoo
vreemd worden. Louise veegde een paar tranen af en
vervolgde toen weer op hare nog steeds onbeholpen
,

Wijze:

1,

Straks heb ik ook niet heelemaal de waarheid
gezegd. Ik ga niet alle maanden of alle weken te Communie, ik ga elken dag, ziet U, en ik bereid me zelf
vast voor op het klooster. Ik lees veel prettige dingen
en verhalen voor kinderen, als ik soms kleine patienten
krijg later, dan kan ik die ook bezighouden net als ik
dat wel van andere meisjes met jongere broertjes en
zusjes heb gezien. Mijn biechtvader zegt, het is goed,
dat ik nog een paar jaar in de wereld blijf om mij
te oefenen vroolijk en opgewekt en gelijkmatig van hu
meur te wezen. Maar dat is niet moeilijk als je gezond
bent en je denkt in je hart altijd aan de liefde van
Onzen Lieven Heer, vindt U ook niet?
Dat is zoo, beaamde Mathilde, maar Louise bemerkte de weifeling in haar stem.
Neemt U me niet kwalijk, stotterde ze verlegen.
Volstrekt niet, Louise, nu begrijp je me verkeerd.
Ik ben geloovig en godsdienstig gebleven, net als vroeger, wees maar heel gerust.
0 natuurlijk, viel het meisje haar haastig in de
rede, daar heb ik geen oogenblik aan getwijfeld. Maar
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... toch niet... Ik kan het niet uitleggen, Zuster Mathilde. Maar ziet U, zelfs in de kliniek, toen waart U
toch al een beetje verschillend van de andere Zusters,
geloof ik.
Dat is waarschijnlijk zoo Louise, bevestigde Mathilde ernstig, als een mensch inwendig mceilijke tijden
doormaakt, dan is dat altijd naar buiten waar te ne
men, en als een , mensch inwendig tevreden en gelukkig
is, dan straalt de gloed ervan naar buiten uit.
En ze dacht aan het licht en de warmte, die van
Alice uitgestraald hadden, meer dan van iemand anr
ders. Was het inbeelding, of scheen zij den laatsten
weer wat stil en afgetrokken?
Zou er iets waar zijn van wat Miete beweerd had,
iets tusschen Dehaeze en haar?
Maar dan, dan had zij, Mathilde, zich niet vergist
jaren geleden. Zegde Louise nog niet zooeven dat ze
meer doorzicht had dan anderen. Dan was zij misschien de eenige geweest, die juist had gezien, die instinctief geweten had, dat dokter Dehaeze meer voor
deze patiente voelde dan louter vriendschap.
Hij was een eerlijk ernstig man, zij was een goede
reine vrouw; indertijd was het ongetwijfeld alleen toe~
wijding zijner en dankbaarheid harerzijds, maar nu
was misschien de aard hunner genegenheid veranderd.
Alice was vrij, Dehaeze had nu tenslotte het recht
haar lief te hebben en zij om die liefde te beantwoorden.
Dan heb ik toch min of meer gelijk gehad, herhaalde
Mathilde in zichzelve.
Maar deze overweging gaf geen voldoening : ze gaf
zelfs een vage vrees, alsof iets onherstelbaars verricht
was door haar toedoen.
VIII.
De regen plaste al den heelen dag eentonig op de kei~
steenen. Aan den achterkant merkte je het niet zoo,
omdat de wind er niet op stond, maar Alice had toch
haar naaiwerk al opgeruimd : het begon donker te wor~
den en ze was huiverig en koud.
Ze stond op, de thermometer wees vier-en-zestig
graden, toch meer dan genoeg. Ze had ook weer wat
pijn in de zijde. Eigenlijk moest ze naar den dokter
gaan, want als het getob weer eens mocht beginnen,,
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-:zou dat vreeselijk onaangenaam wezen. Ze was juist
zoo flink en gezond de laatste jaren, maar sedert de
zomervacantie ging het niet meer.
Alice keek in den spiegel, haar gezicht was bleek en
betrokken, ze had pijn in den rug en dikwijls hoofd~
pijn, ze was werkelijk niet al te goed. Maar ze kon
niet naar dokter Dehaeze gaan, neen werkelijk, dat
ging nu niet meer. Ze had het volste vertrouwen in
hem, natuurlijk : ze zouden geneesheer en patiente wezen vanaf het oogenblik dat zij den arts kwam raadplegen, maar het was vervelend en hinderlijk, er lag te
veel tusschen hen nu. En de wijze waarop dokter Dehaeze alles had opgenomen. De eerste maanden, in het
voorjaar, toen ging het nog. Hij was dikwijls knorrig
en sarcastisch geweest in het begin na haar weigering,
maar toen ze na een paar weken er in had toegestemd
zich te bedenken en over drie maand een definitief be~
sluit te nemen, hadden ze een tijdje van herademing
beleefd. Na haar tweede weigering o, de bedroefde
matte stem van dien grooten sterken man, wat was dat
pijnlijk, toen hij daar achter zijn lessenaar in elkaar
was gezakt had ze voor het eerst den twijfel gevoeld : doe ik er wel goed aan ?
Met niemand kon zij er over spreken, zelfs niet met
Miete, want die zou 't niet met haar eens wezen en
toch zou Miete het moeten begrijpen en billijken. Ze
Con de vrouw niet worden van den man, op wien Jac~
ques jaloersch was geweest. Zelfs al was die jaloezie
ongegrond, zelfs al had hij noch haar noch Dehaeze
iets kunnen verwijten ; zelfs al was de twijfel eenige
maanden nadien geluwd, hij had bestaan en stond daar
nu weer opnieuw, ditmaal tusschen Dehaeze en haar.
Ze was toch graag blijven voortleven zoo rustig als
de laatste jaren. De kinderen groeiden flink op, Miete's
luchtige blijheid en Mathilde's vriendelijk optreden
brachten voldoende gezelligheid van buitenaf in hun
huis. Ze hadden er ruim genoeg aan met een paar
vriendjes en vriendinnetjes van school voor Toto en
'Bébé.

-
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Bij de kleinste ongesteldheid, bij het minste wat
verkeerd ging was daar dokter Dehaeze, de goede
trouwe vriend, die zoo prettig met Toto en Bébé wist
om te gaan, die hen allemaal zoo goed kende en voor
wien zelfs Virginie met eerbied boog, want hem had ze
steeds als den meerdere zien komen in hun huis.
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Bébé hoestte werd ze thuis gehouden en als Dehaeze
dan eindelijk toch komen moest, hoorde men het verwijt in zijn vraag:
Hoe lang ligt mijn kleine Bébé al ziek?
Toen Toto een paar weken lang met slechte bullen
tins was thuisgekomen, werd er niets van aan dokter
Dehaeze gezegd, die vroeger toch steeds naar de plaatsen op school geïnformeerd had. En de kinderen zelve
zwegen gedrukt en verlegen, voelend dat er iets veranderd was.
Ze had verkeerd gedaan in één opzicht. Het was
beter, oneindig veel beter geweest aan Dehaeze de volle
waarheid te zeggen : zelfs al zou ik kunnen toestemmen,
de herinnering aan Jacques zou me steeds verwijtend
voor den geest staan... Bij den minsten tegenslag zou
ik het als een straf beschouwen. Als het tusschen U en.
de kinderen ooit eens tot een botsing kwam, zelfs van
die voorbijgaande dingen, die met de eigen ouders
vroeg of laat ook voorkomen, zou dit voor mij het
noodzakelijke gevolg schijnen van mijn verbintenis met
den man, op wien Jacques jaloersch was. Het is erger
dan een belofte aan een doode, juist omdat het niet
bindt, je kunt er niet van ontslagen worden. Het is
pijnlijker dan een gewetensvraag, want die kun je aan
een priester voorleggen. Ik moet Jacques' weduwe blij.ven en alleen de moeder van Toto en Bébé, zooals ik
het zelve altijd gewenscht heb!
Gewenscht heb..., ze huiverde even, wenschte ze, dit
dan nu niet meer?
Och jawel, maar het was moeilijk zoo alleen te staan
als ze nu stond. Ze voelde zich ziek en moedeloos. Ze
had er zich aan gewend op dokter Dehaeze te steunen,
en nu miste ze hem en zijn vriendschap.
Vriendschap tusschen man en vrouw, bleef dat nooit
duren ? 0, maar niet gaan filosofeeren, dat baatte nergens toe. In het begin was het zoo gemakkelijk gegaan.
Ze had geweigerd, zonder één oogenblik te aarzelen
hoe zij moest handelen. Ze hoefde er zelfs niet over te
denken, het voorstel niet eens in overweging te nemen.
Ieder huwelijk zou haar ongewenscht zijn voorgekomen, maar een verbintenis met Dehaeze was absoluut
onmogelijk. Ze was geschrokken van zijn aanzoek, het
meest nog omdat daardoor ineens weer duidelijk de
pijnlijkste maanden van haar leven voor haar hadden
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'haar en haar man.
Dit was de reden, de eenige werkelijke, geldige reden, die steek hield. Het andere telde niet, ze wist het
nu. Voor de kinderen zou het beter zijn als ze kon
toestemmen, want Dehaeze hield van Toto en Bébé om
hen zelf. Voor haar zou het rustiger en veiliger wezen,
vooral later, als de kinderen groot waren. En voor hem
zou dit het late geluk wezen, dat nu nog in zijn leven
kwam, want hij hield van haar, o hoe hield hij van
haar, dat had ze pas geweten sedert dien avond toen
ze naar hem toe was gegaan. Had ze dan wezenlijk gemeend, dat een man het zoo maar goedsmoeds zou aan~
nemen, dit kinderachtige en onredelijke « Ik kan wer
kelijk niet » zonder meer, en dan weer vroolijk en opgewekt bij hen komen, alsof hun jarenlange vriendschap door niets gestoord was ? Indertijd had zij dit
wel gemeend omdat zij het zelve wenschte, zelfzuchtig
wenschte te behouden wat zij bezat zonder er iets voor
terug te geven, maar nu zag ze het onmogelijke er van
in. Voor haar was het gemakkelijk genoeg : zij leefde
in haar huis met de kinderen altijd om en bij zich. Voor
haar was Dehaeze een welkome aanvulling nu en dan,
zooals Miete en Mathilde, misschien iets meer dan die
twee, omdat de man een ander element met zich brengt,
omdat zij en de kinderen zijn zorg en zijn toewijding
aanvaardden met niets meer van hun kant dan een lach
-of een dankbaren blik. Maar voor hem, den eenzame,
die altijd onder vreemden werkte, onder ziekte en lij
den, om daarna weer in zijn eigen kil leeg huis alleen
te zijn.
Was hij toch vroeger maar getrouwd. Had hij dan
al die jaren geen behoefte gevoeld aan huiselijk leven,
aan de toewijding van een vrouw, aan kinderen om
zijn haard ? Waarom moest juist nu de liefde komen
en waarom moest hij juist van haar houden, hij die
met zoovelen omging ?
Alice zuchtte weer even. Al het redeneeren hielp niet.
We leven, we groeien, we veranderen, er is niets aan
te doen. We beschikken niet over ons lot, we beheer~
schen zelfs ons inwendig leven niet. Zou zij de eerste
dagen na Dehaeze's aanzoek gedacht hebben, dat zij
er nu, maanden nadien, onder zou lijden. Zij die wist,
dat ze weigeren moest en hem ook niet liefhad tenslotte, niet zooals ze Jacques had liefgehad...

652 We beschikken niet zelve over ons leven, we groeien a_
we veranderen...
Niet zooals ze Jacques had liefgehad, maar het wasmoeilijk Dehaeze te missen, hoe moeilijk, dat wist ze nu
pas. En de kinderen 'waren tegen haar, de kinderen
verzwaarden haar taak nog, vooral Bébé. Toto net=
zijn jongensachtige onverschilligheid en zijn positief
karakter, was het kind van het oogenblik, maar Bébé
vroeg en verlangde diep in haar hartje.
Het was een offer harerzijds, een groot offer, anders
dan buitenstaanders het misschien zouden opvatten.
Geen offer van haar levensgeluk of van haar liefde,
die dingen waren immers voorbij, maar toch het offer
van de beste, edelste, meest onbaatzuchtige vriendschap, die ooit in haar bestaan geweest was.
Haar vader had haar liefgehad, maar het was zoo
natuurlijk : vader en eenig kind. En de kinderen hiel~
den zooveel van haar, maar eens zou er een andere
liefde in hun leven komen, dat hoopte zij zelve. En
Jacques had haar liefgehad... ja Jacques had haar
bemind : ze waren volmaakt gelukkig geweest.
Alice stond op en verzette de beide portretten van
haar man op den schoorsteen. Het was vervelend dat
ze de laatste dagen meer dan ooit terugdacht aan haar
verblijf in Engeland tijdens den oorlog. Hoe kwam ze
daar nu telkens op ? Het was bovendien onredelijk. Ze
had Jacques herhaaldelijk gevraagd haar met de kinderen liever in Frankrijk te laten komen, maar als hij
het beter had gevonden haar bij zijn ouders te laten
en zij daarin had toegestemd, moest ze er nu zooveel
jaren nadien, geen belang meer aan hechten. Het leek
bijna een verwijt, en aan de doodén mag men niets verwijten.
Hoe verdrietig en eenzaam moesten de dagen nu komen en gaan voor dokter Dehaeze. Zou hij 's avonds
bij donker dikwijls zoo in zijn spreekkamer zitten, verdiept in de hemel weet wat voor gepeinzen, zooals zij
hem dien zomeravond had aangetroffen? Wat moest
dat zielig zijn, nu in den winter, na heel den dag
rondsjouwen door weer en wind.
Verleden jaar om dezen tijd kwam hij wel eens een
enkelen keer bij hen, voordat Toto en Bébé gingen slapen en dan hadden ze met hun vieren om den haard
gezeten. Toto plaagde dokter Dehaeze, die nooit eens
een verhaaltje kon vertellen zooals Mama en Tante
Miete.
-
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Zuster Mathilde is ook zoo dom, die kan 't ook
niet.
Dat ligt aan ons vak, Toto, we zijn totaal ontbloot van verbeelding en poëzie, later zul je dat beter
begrijpen. Maar ik begin al : Er was eens een kleine
stoute bengel met een allerliefste Mama en een schat
van een zusje, die veel te ijverig zijn lessen leerde.
Vertel nu liever eens iets van een ondeugend zusje met een engel van een broertje, dokter...
Ik ben te dom voor vertelseltjes, Toto, . maar ik
zal heel goed luisteren, als jij 't wilt probeeren...
Neen, van die prettige vertrouwelijke uurtjes zouden
er nooit meer komen. Och, dat waren eigenlijk maar
bijzaken, erger was het, -dat hij er zoo door leed. Maar
ze had toch goed gehandeld : ze had zeker goed gehandeld.
Alice drukte beide handen tegen haar slapen en
staarde in het vuur. Als Jacques nooit jaloersch was
geweest op Dehaeze, dan was het misschien haar plicht
geweest zijn voorstel in overweging te nemen ; nu was
dat zelfs niet noodig. Ze moest haar leven voortzetten,
stil en alleen, met de kinderen, niemand moest er tusschen komen, zeker Dehaeze niet, want dan zou ze al~
tijd denken aan het verleden, het laatste halfjaar van
haar huwelijk, de dingen die gezegd waren tusschen
Jacques en haar, de dingen, die Jacques gedacht moest
hebben.
De zaak was uit, hij leed er verschrikkelijk door en
zij had er immers ook verdriet van. Het was een van
de mooiste, liefste dingen, het was de oudste vriend.schap van haar leven die ze moest opgeven, een herinnering uit haar jongemeisjestijd tevens, maar op den
duur zou het wel slijten bij hen beiden, de jaren gaan
zoo vlug voorbij, en misschien werden ze later, veel
later, als de kinderen groot waren en zij beiden oud,
nog weer eens de goede hartelijke vrienden van voor~
heen.
Alice hoorde Virginie in de gang aankomen. Ze
stond op, trok de gordijnen toe en vroeg aan de binnen
tredende:
Is Bébé niet wat later dan gewoonlijk, Virginie ?
We moesten haar om vier uur toch maar liever weer
gaan halen.
Och kom, dat kleine eindje, en ze gaat zoo graag
alleen, als een groot meisje. Kijk, daar hoor ik haar
belletje, Toto heeft Scola vandaag.
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Ja., Toto had Scola, hij kon nu reeds al de Latijn.sche kerkliederen zingen en was er zoo trotsch op, dat
hij met Allerheiligen in de hoogmis gezongen had, al
beweerde Tante Miete, dat je zijn valsche stem er boven uit kondt hooren.
Dag Bébé, ben je daar ! Kom gauw mee naar
boven je pantoffeltjes aandoen. Hè, je bent niet eens
nat!
Neen Mama, ik ben met de auto naar huis gekomen, antwoordde het kind toonloos.
Met welke auto, Bébé?
Dokter Dehaeze stond aan den overkant van de
school en zag me. Toen heeft hij Jeanne en Lili, waar
hij ook dokter is, naar huis gebracht ; ik moest meerijden en naast hem zitten. En toen zijn we nog even bij
den apotheker geweest en ik mocht alleen in de auto
blijven net of die van mij was en, toen heeft de dokter
mij thuisgebracht, maar hij wou niet mee binnen komen, hij had het te druk.
Bébé trok den grooten zetel, waarop Tante Miete
en Zuster Mathilde altijd bij het vuur zaten, wat dich~
ter bij en legde haar hoofdje achterover. Alice begreep
niets van haar lusteloosheid.
Vond je 't niet heerlijk?
0 jawel, het meisje keek naar Virginie, die de
boterhammen in de broodschaal legde en met de intul~
tieve gevoeligheid, die haar eigen was, wachtte ze tot
de dienstbode de kamer verlaten had.
Ben je niet goed Bébé, scheelt er wat aan ? Is er
iets gebeurd op school ?
Ze scheen de vraag niet te hooren. In haar fluweelen
jurkje met den kanten kraag waar de blonde krullen
op vielen, was Bebé heelemaal niet het kind van haar
tijd, vond Alice nu zelve ook. Bébé leek op de kleine
ladies uit de Engelsche kinderboeken van haar jeugd
en ze miste vandaag ook haar gewone opgewektheid,
ze was zoo droevig en stil.
U hebt... we hebben allemaal veel groeten van
dokter Dehaeze. Hij gaat weg.
Weg, Bébé ? Hoe kom je daarbij.
Hij zegt, vervolgde het kind traag of ze een
moeielijke les herhaalde, dat hij den heelen zomer hier
is gebleven omdat de andere dokters van Brussel op
vacantie moesten, en dat hij nu zelf een tijdje op var
cantie gaat, een lang tijdje. En dat we allemaal goed
gezond moesten blijven, en dat ik niet meer mocht
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hoesten.
Waar gaat hij naar toe ? vroeg Alice, en de ontsnapte vraag speet haar onmiddellijk. Ze moest er tegenover Bébé niet zooveel belang aan hechten.
Nu dat doet er ook niet toe, hij zal over een paar
weken wel terugkomen, en de vacantie zal hem veel
goed doen. Wij zijn dezen zomer ook zoo heerlijk aan
zee geweest, niet waar ?
Maar wederom dwaalden Bébé's gedachten ver weg
van wat haar moeder zeide.
Dokter Dehaeze wist zelf niet waar hij heen ging.
Ik zei, dat ik al een beetje aardrijkskunde kende, maar
hij wou eens uitrusten, en iederen dag een stukje verder
reizen en hij bleef een heelen tijd weg. Hij zei nog, dat
hij 't wel erg druk had, de laatste dagen, maar als U
't wilde moest U maar een briefje schrijven, dan kwam
hij even bij ons.
Natuurlijk heeft dokter Dehaeze het de laatste
dagen erg druk, deed Alice zoo onbevangen mogelijk.
En we hebben hem nu ook niet noodig, dus zullen we
hem niet lastig vallen.
Bébé liet zich van den zetel glijden. Er was een onwillige trek op haar gezichtje, gekomen en plotseling
keerde ze zich om en veegde met de tip van haar sjerp
twee traantjes uit haar oogen.
Alice bukte zich om den haard wat op te stoken. Dit
was de eerste maal in hun leven, dat Bébé en zij elkan~
der pijn deden.
IX.
Zie je wel Mathilde, dat je er uitziet als een be~
pijntje. 0, wat heerlijk, kijk eens gauw, fauteuils d'orchestre, de vierde, vijfde, zesde rij zoowat, in : het midden, daar zit Gaston.
Hadden jullie 't afgesproken ? vroeg Mathilde
een beetje beklemd,
Hemeltje neen, zoo naïef zijn we niet! Als we
iets afspreken, Gaston en ik, dan zorgen we wel, dat
we allebei alleen zijn. Mathilde, als hij durft trouwen
met dat gansje in haar hemelsblauwen jumper, dan
werp ik een bom in de bruidskoets, of een pot stroop.
Het is geen jumper maar een jurk met een over
kleed en ze zien er, zoo van op hun rug, niets trouwlustig uit, geen van beiden.
Dat is 't hem juist, ze zullen het worden, en
Miete kneep in Mathildes arm. Gisteren heb ik hem
-
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ben, nu ja, een gescheiden, maar dat is ongeveer hetzelfde hè, en er bijgevoegd, dat ik vier jaar ouder ben
dan hij. Vier jaar, Mathilde ! En hij begint al een beetje
door zijn haar heen te groeien, en kijk mijn pruik eens.
En er bijgevoegd, dat het verstandigste wat hij doen
kon was, zich zoo gauw mogelijk te verloven met een
allerliefst jong meisje, het krioelt tegenwoordig van
allerliefste jonge meisjes... Als hij met die gans naast
hem trouwt... 0, houd je mond, het begint. Ik heb er
niet veel moed op, een nieuwe opera is net als een
pudding volgens een buitenlandsch recept, die je nog
nooit gegeten hebt, ook niet bij anderen. Kijk niet zoo
onwijs naar je armen, ik zei immers dat je er uitziet
als 't Begijnhof van Brugge. Laat ons nu zwijgen en
luisteren. Thomas l'Agnelet is eigenlijk te 'mooi als
roman om niet tegen te vallen... 0, daar heb je hem!
Mathilde leunde achterover in haar zetel ; ze was
vanavond alleen meegegaan om Miete genoegen te
doen. Miete leefde sinds het begin van den winter in
een roes van plezier, uitgaan, mooie toiletten, fijne bonbons, dure parfums, de laatste modesnufjes, een nooit
ten toon gespreide weelde in bont en kant. En in dat
alles bewoog zich haar lenig figuurtje met het opval
lende gezichtje en de vreemde mooiheid, die niet blijven zou, die vergaan moest als de vrouw tot haar rijpe
jaren kwam.
Ze zouden eens naderen, ook voor Alice en Miete,
peinsde Mathilde, als ze boven de vijf en dertig waren...
dan was de mooiste tijd voorbij, maar ze zouden beiden
haar eigenaardige bekoring houden, Alice haar regelmatige edele lijnen en Miete haar charme. Alice zou
wel rustig en geleidelijk in jaren toenemen, zooals zij
Mathilde, de grens overschreden had, die scheidt van
de jeugd : bij Alice beheerschte het inwendige leven het
uitwendige volkomen. Maar Miete, wat zou er in Miete
omgaan over vijf, zes jaar.
Miete droeg dien avond een staalkleurige fourreau
onder een tullen kleed geheel met parelen en loovertjes bewerkt, en haar bewegelijke gestalte deed denken
aan een mooie glanzende zilvervisch. Haar bloote ar~
men recht voor zich uit op den balkonrand steunend
en haar gelaat in gespannen aandacht naar het tooneel,
was het alsof ze zich overgaf aan de wijde ruimte voor
zich, alsof ze de handen strekte naar het onbereikbare,
dat haar hunkerende blikken zochten in de spelers voor.
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haar, in de muziek, die opgolfde, in de menschenmer
nigte beneden en naast zich.
Plotseling boog zij het hoofd en sloot de oogen.
Mathilde trok haar zwartzijden japon wat op, omdat
die toch neiging had van voren door te zakken, waardoor de halsuitsnijding grooter leek. Miete hief met een
ruk het hoofd weer op en staarde opnieuw naar het
tooneel met de gretige verwachting der eerste oogenr
blikken. Mathilde keek onrustig naar de vrouw naast
zich : het was haar niet mogelijk te luisteren en op te
letten, ze was ook niet geboeid. Het stond alles zoo ver
van haar af : de volle zaal met de elegante toeschour
wers, de prachtig gekapte hoofden, de geur van poeder
en parfum, die opsteeg van de menschen in de zaal.
Wat deed ze hier eigenlijk ? Het was de Munt, zeker,
het was een van de fatsoenlijke schouwburgen van
Brussel, het was de opera tenslotte, en het genot, dat
ze hier kwam zoeken, was kunstgenot. Waarom kon zij
er nu geen genoegen meer in vinden zooals vroeger ?
Waarom interesseerde het haar niet meer of het nieuwe
werk niet of wel iets beteekende ? Of Thomas l'Agnelet
beantwoordde aan de opvatting van den roman ? Was
Alice maar met Miete meegegaan, ze hadden er samen
zooveel over gepraat, met die belangstelling voor de
hoofdpersonen, met dat indringen in zekere details, met
die warmte over de liefde van Anne-Marie en den
'hartstocht van Juana, waarbij Mathilde altijd merkte
dat zij zich beter buiten zulke gesprekken moest houden, dat ze noch de gevoeligheid, noch het oordeel, noch
het vereischte inzicht daarvoor bezat ; dat zij iets onl^andigs of buiten de zaak omgaands zou zeggen als
Miete met een grap of Alice met een bemerking een
toestand typeerden, een gevoel ontleedden, een houding
verklaarden, die haar volkomen ontgaan waren, omdat
zij in die dingen de eigenlijke kennis en belangstel~
'ling miste.

Ze was naar het klooster gegaan als meisje, ze was
er uitgekomen als vrouw, als jonge vrouw nog, maar
ze had de liefde niet gekend, noch den hartstocht, niet
het verlangen naar den man, noch het bezit van een
kind. Ze had geen begeerte opgewekt en niet geleden
in haar lichaam of in haar hart door liefde, wellust of
plicht, hoe zou ze dan mee kunnen voelen met anderen,
die volkomen vrouw waren en alle vrouwenlief en leed
'hadden doorgemaakt. Was er niet een deel van het
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door de ondervinding van haar vak?
Thomas l'Agnelet is me erg sympathiek, fluisterde Miete haar eensklaps toe. We zullen zien wat het
straks wordt als hij onder de plak van de Spaansche
zit. Ik zou wel eens willen weten, hoe Gaston er toe
komt met dien blauwen jumper uit te gaan.
Mathilde schrok en trok weer onwillekeurig haar
kleed op. Het was wel een heel mooie japon, zwarte
crêpe georgette met Chantilly, imitatie Chantilly wel
is waar, maar « wie draagt er nu nog echt, vroeg Miete,
zelfs echte tanden zijn uit de mode ». Maar het was
toch een beetje opvallend met die mouwen heelemaal.
in kant. Ze had er liever dunne voering in moeten ne~
men. Jammer dat ze Mevrouw Dumoulins oordeel niet
gevraagd had; als die met haar instemde zou ze sterker
hebben gestaan tegenover de plagerijen van Miete. Nu
liet ze zich maar bepraten door Miete, die alles wat
naar voering of zwaardere bedekking zweemde, afkeur~
de met de bemerking, dat het een dracht was van voor
de kruistochten.
Miete was weer heelemaal ingenomen door het stuk.
Maar Mathilde zag wel, dat de jonge vrouw naast haar
dezen avond iets anders wenschte dan de verpoozing
van enkele uren, alsof zij de uitbeelding zocht van de
liefde en den hartstocht, die misschien ook streden in
haar eigen ziel.

-
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rOverzicht van Tijdschriften
Ik zal mij dan toch vergist hebben als ik hardnekkig herhaald
heb dat de binnengedachten van den heer Willem Kloos niet interessant zijn. Willem Kloos nl., in zijn honderd en zevenste binnengedacht, meldt ons dat hij vaak, bij 't verschijnen van zooveel boeken « studies », in zich « een licht geschud voelt opvaren » en
wat meer is « zijn lendnen bijna breken van 't luidkeels lachen ».
En hij vraagt zich in dichterlijke ontroering af : « Ja 'k denk dat
al die lui nooit langer dan hun neus is keken »... om verder concludeerend te verklaren : « Alleen wie op 't ontzaglijkst psychische
de kunst gaat vesten, zooals ikzelf steeds deed, in leering en praktijk,
krijgt hoop, dat waarheid — zelf hem tot haar Wetenden adept
eens doop. » Ook onze lendnen zouden bijna « breken van 't luidkeels lachen » als in den grond niet zoo tragisch ware dat deze
prins der Tachtigers aan zichzelven de straf heeft voltrokken van
zijn artistiek exclusivisme en egocentrisme : zijn groot talent is hem
geworden tot een mantel van spot; de man zelf is geslagen met
waanzin van pretentie. Weinig meer vertroostend zijn de verzen
van Helène Swarth die nooit het dorre levenspessimisme is te boven
gekomen, die een gansch leven verdroomd heeft voor een opge
schroefde jeugd-herinnering en met al haar fijn en schoon gevoel
nooit getast heeft dat het leven vol vaste werkelijkheden is. die
steunen en verblijden de wankelsten en de droefsten.
Maar DE GIDS is nog interessanter dan dat alles. Dr. K. H. De
Raaf vertelt boeiend over nieuw religieus en letterkundig leven in
het Rotterdam van de 17e eeuw. Eenige figuren als Oudaen, Van
Hoogstraeten, Dullaert en Bayle, waarvan wij nauwelijks meer dan
den naam lazen doet hij dichterlijk en anderszins bedrijvig nog
eens leven te onzer intentie. En terwijl hij verantwoordt waarom
hij anderen niet laat optreden vernemen we ook over dezen terloops zooveel teekenende bizonderheden dat we een zeer interessant
instantaneetje van dat 17e eeuwsch Rotterdam voor oogen krijgen.
Dan is er ook de heer J. J. A. Zuidweg die de « Heiligmesse »
van jozef Haydn noemt een miskend meesterwerk.Van Haydn wordt,
sch' jnt het, door musicologen sinds jaar en dag beweerd dat hij geen
religieuse muziek kan schrijven, er geen aanleg toe had. Zuidweg
wil toegeven dat de 13 andere missen van Haydn die kritiek motiveeren maar die 14e mis, die « Heiligmesse » is voor hem een
meesterwerk.
Men gelooft Zuidweg onvoorwaardelijk na hem gezien te hebben.
Nu is enkel de zaak of men Zuidweg nog gelooven zal na de mis
te hebben gehoord.
Een dramatische novelle, nog te veel verstikt in de woorden,
schrijft Ys. Vissel onder titel Ratoe Kidoels offer. Willem Kloos
schrijft over zichzelf naar aanleiding van een boek van Aart Van
Der Leeuw.
Van daar gaat men zeer graag weg om te luisteren naar DE
STEM. Top Naeff begint er een novelle die « In den Avond » heet
en Fr. A. Plate . laat er een studie vervolgen die heet « Groei ».
Een nog niet gepubliceerde brief van den grooten F. M. Dostievsky
aan zijn vriend Apollon Maikow, den russischen dichter. Dostievsky
schrijft hem uit Florentië den 15-27 Mei 1869. Belangwekkend is
het plan waarvoor de romancier zijn vriend wil in geestdrift zetten.
Hij droomt van een reeks « heldenzangen en gedichten waarin de
-

geheele russische geschiedenis van het begin af in russischen geest
worde afgebeeld, terwijl vooral alle punten naar voren moeten komen waarin zij zich van tijd tot tijd en hier en daar als 't ware
concentreert en plotseling zich als een geheel manifesteert. > Verder
practische regelingen betreffende uitgaven en heruitgaven van zijn
romans. Eigenaardig dat in één brief schrijver zichzelf drie vier
maal herhaalt en dan weer verandert of zich tegenspreekt.
Op de film~enquête zijn nog verschillende antwoorden toegekomen.
Van Herman Teirlinck, van J. Slauerhoff, van A. J. Mussche, van
Just Havelaar, Dr. P. H. Van Moerkerken, Jan Fabricius, Henri
Dekking ; stemmen voor, stemmen tegen en de meeste voor.
De vraag is : kan een film een kunstwerk zijn en bijgevolg een
aethetische ontroering verwekken? Indien dansen, tooneelspelen (zonder gesproken woord) behoort tot kunst, dan ook de film. Dat is zeer
duidelijk. Het is ook bepaald verkeerd de film op een lijn te stellen
met photografie. Daar van daan vele domme bezwaren. Zooals men
b. v. door kundig opgestelde spiegels de opvoering van een tooneel^stuk zou kunnen aanschouwen zonder een gesproken woord te hoor
ren en zonder de acteurs in levenden lijve te zien, en toch aesthetisch
ontroerd kan worden, zoo kan men evengoed door een film tot
aesthetische ontroering komen. Fotografie en film verschillen essentieel van elkaar door de beweging. Waarom zou het spel van
Nazimova geen kunst zijn van 't oogenblik dat men deze actrice niet
in levenden lijve ziet maar gefilmeerd, zoo duidelijk echter als men
haar in natura waarnemen kan? De fotografie van Meunier's
« zaaier 5 is geen kunstwerk maar wie zal zeggen dat daarom het
beeld zelf geen kunstwerk is en dat ik van dezes schoonheid niet
genieten kan bij middel van een foto? A fortiori geldt dit argument
voor de film.
Wij vinden in dit nummer mooie verzen van Plasschaert en van
Slauerhoff en treffend proza van Karel Van De Woestijne. Waarom het heet « De beginselen der chimie > kunnen we hieruit niet
opmaken. Een « gele » jongen is thuis doorgezonden en zwerft nu
door de dagen op zoek naar werk. Hij vindt aan den zoom van een
beukenbosch een man in krampen die « honger > roept. De gele
jongen geeft hem te eten; de man braakt. « Waarop de jongeling
begreep dat zijne eerst barmhartigheid gevoed had de Gulzigheid a.
In een analoog avontuur bevindt hij verder e dat zijne goedhartigheld niet dan de Dronkenschap had gelaafd >. Zeer merkwaardig is
verder een stukje kleine tekst « Maxim Gorki over Kunt Hamsun.>
Dr. A. J. Barnouw, opvolger van Van Noppen (die VondelsLucifer meesterlijk in 't Engelsch vertaalde en inleidde) aan den
leeraarstoel in Ned. Letterk. ter Universiteit van New-York, schreef'
een leven van Vondel. Lees daarover in den breede Pater Molkenboer die in De Beiaard het boek bespreekt. Ongerekend enkele lichte
overdrijvingen is deze engelsche bibliographie en literaire studie
van het allerbeste dat over onzen prins der dichters verscheen.
Wat van wege Molkenboer den Vondel-kenner zeker een hooge
lof mag heeten voor het werk. Onbetaalbaar is de humor van Ernest
Claes over het kapittel : « Hoe er in den beginne een fataal misverstand bestond tusschen Papa en Kiki >. Gelukkig wordt het < vervolgd >.
De heer Lou Lichtveld die vernomen heeft dat plannen gemaakt
worden om in de hoofdstad van Holland een nieuwe opera te stichten, schreef bij deze gelegenheid een bijdrage om te bewijzen dat
de opera bourgeois en vervallen moet heeten en dat een nieuw genre,.
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geschonken » zegt Lou Lichtveldt. Die vorm wordt minder juist ballet
genoemd, maar heeft niets uitstaans met het oude genre van bal~
letten, zooals vele « Opera's » die kennen. Integendeel, het moderne ballet, 't vierstemmig contrapunt (geen synthetische vorm)
van muziek, dans, dramatiek en beeldende kunst is nieuwvorming
van een primitieve kunst, het teruggrijpen naar een verloren gemeenschapsideaal dat alle primitieve volken eens kenden of nog bezitten in de een of andere vervorming. > Nu weet men het.
Het zou bepaald een onvergefelijke nalatigheid zijn, nu Wil en Weg
voor ons ligt, te verzwijgen dat in deze nummers de fijne Herman
Hana steeds doorgaat met zijn opstellen over sierkunst. Wie eenig
belang stelt in dit onderwerp moet zich van Hana's pittige be~
schouwingen op de hoogte houden. Tegelijk komt hij dan tot de
conclusie dat er heden ten dage weinig zoo vlot, zoo geestig en
zoo lenig proza wordt geschreven. Hetzelfde geldt voor de studies
over den ontwikkelingsgang der beeldhouwkunst door denzelfden
Herman Hana. Het zijn niet de eenige bijdragen die dienen opge
merkt te worden : daar is verder over Herman Bahr, den bekeerling die voor kort zijn zestigen verjaardag vierde, een degelijke
bijdrage van de hand van Dr. J. C. A. Vétter. De studie heet
« Geestelijke stroomingen in de letterkunde >, mocht beter heeten
de onwikkelingsgang van Herman Bahr.
« De mensch van deze dagen zoekt levensvastheid. Hij wendt zich
af van het individualisme en zoekt het alle-menschen-omvattend,
boven~individueele, datgene wat als waarheid voor allen gelden kan.
...Er is een verlangen in hen die het meest kinderen zijn van hun
eigen tijd, naar de uitbeelding der groote symbolen die voor allen
gelden en die telkens weer de eenige gevoelens en gedachten in allen
wakker roepen. >
In DE BIBLIOTHEEKGIDS licht Paul Kennis ons in over Jacob
Wasserman en Joh. Schmook over de reizende boekerijen en de bibliotheekwet van 1921 terwijl in DE VLAAMSCHE GIDS Dr. Paul
Van Oye statistieken geeft over Kongo en het bevolkingsprobleem in
België. De novelle van D'hondt « De Koolbeest » is ruw. Zwak zijn
de gedichten van F. v. E. om niet te zeggen dat het geen gedichten
zijn. In een vlaamsche kronijk zegt Lode Monteine enkele opper~
vlakkige waardeerende woorden over enkele der laatst verschenen
dichtbundels : die van Dodd, Ernest de Weert, en Lambrecht Lambrechts.
LES LETTRES, een der interessantste tijdschriften in Frankrijk
verschijnend, bevat een flink opstel van Jacques Chevalier, leeraal
aan de hoogeschool van Grenoble, over ' Miguel de Unamuno et
la civilisation moderne >. Daar van Alexandre Dumas fils dit jaar
den honderdsten verjaardag van geboorte gevierd wordt vindt hier
ook haar plaats een essay ovQr den... jubilaris. Dat we sedert die
honderd jaar er literair wat op veranderd zijn bekent steller zelf van
het artikel, een zekere Felicien Pascal.
G. W.
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Varia
Dr, J. H. Leopold overleden. — Pas heeft Dr. J. H. Leopold zijn
60e verjaardag gevierd en zijn werk, bij deze gelegenheid, op de
meest waardéerende wijze zien gedenken door het literaire Neder-.
land, of de mare bereikt ons van zijn dood. Dr. Leopold heeft,
evenals onze Van Langendonck, bewezen dat men niet de tijdschriften en de uitgevers overstroomen moet met verzen om te
worden erkend en gewaardeerd als een groot dichter.
Alfons Jeurissea, — Zijn vrienden wisten dat de ziekte hem
geen genade meer geven zou en hij wist het zelf. Hij was al
niet zoo blijmoedig van nature en kon het niet zijn. Althans niet
in deze naoorlogsche jaren. Jeurissen heeft sedert den wapenstil~
stand een lange moreele en physieke marteling gekend. Indien de
naoorlogsche regeeringen tegenover één oud - bediende,, ik zeg
niet grootmoedig, maar rechtvaardig had moeten zijn, dan was
het tegenover Jeurissen.
Nu is hij gestorven; pas 51 jaar oud. Van de Limburgsche prozaschrijvers was hij ontegensprekelijk de sterkste.
In Frankrijk zijn in den laatsten tijd veel in de mode gekomen de
z.g. cahiers, waarmee bedoeld wordt : 'n verzameling individueele
werken met zelfde strekking. Onder dien vorm zijn ze «uitgevonden»
door Péguy die er echter heelemaal niet aan dacht iets nieuws in te
voeren. Toen hij de « Cahiers de la Quinzaine » stichtte, was dit
een tijdschrift als een ander, wel voornamer, met een reeks bijdrar
gen, allen min of meer bij elkaar passend. Langzamerhand, om
finantieele redenen, -ook al om tijd te winnen, doch vooral omdat hij
't beu was met stukken en brokken op te dienen een geheel waarvan de schoonheid en beteekenis anders gevaar liepen niet opge~
merkt te worden, begon hij, ongeveer om de maand, losse werken
te publiceeren met als eenig verband tusschen elkaar Péguy's curio~
siteit of sympathie. Toch werden die « cahiers de la quinzaine »
slechts op weinig exemplaren gedrukt : 1000 à 1200. Alleen als
Péguy dacht dat het werk opgang zou maken, liet hij drukken op
3000 ex. De naam « cahiers » ging er in. Toen de oorlog uitbrak,
waren er behalve de « Cahiers de la Quinzaine » ook nog de
« Cahiers de l'Amitié de France », van Dumesnil. Na den wapenstilstand, herbegon een vriend van Péguy, ni. Daniel Halévy, de
onderbroken tragedie en stichtte, bij Grasset, de « Cahiers verts ».
Van toen af heeft de term burgerrecht. In 't laatste jaar, zijn alzoo
te voorschijn gekomen, de « Cahiers du Mois », (bij Em. Paul) gewijd aan de vraagstukken van den dag; — de « Cahiers de la
nouvelle journée »; — de « Cahiers féminins ». (bij Bloud) onder
de directie van Madame Jean Balde; deze verzameling zet schitterend
in, met « Le Bonheur des autres » van Marie Lenéru; ook is er
nog de collectie : «Christianisme» van Dr. Couchond (bij Rieder),
die wel verdient opgemerkt te worden, doch streng moet voorbehou
den. — De laatst uitgekomen zijn de « Cahiers Rhénans », in welke
reeks zeer interessante werken worden aangekondigd o. a. « Goethe
en Alsace » door J. De Pange (verschijnt thans reeds in de Revue
hebdomadaire) ; « les antiquités romaines de la Rhénanie » par J.
Colin; « la vie de cour dans les gays rhénans au XVIIIe siècle »,
par G. Legaret; « le Folk-Zore rhénan », par Van Gennep, etc.
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Verschenen zijn zoo juist : « Krupp et Thyssen » door G. Raphaël,.
en « A Coblence » (schilderachtig tafereel — op gebied van zeden.
en politiek — van de fransche uitwijking in Rijnland van 1789-92) .
De «cahiers » hebben dit voordeel op het tijdschrift — aldus R.
Johannet in « Les Lettres » waaraan voorgaande bijzonderheden
zijn ontleend -- dat ze den lezer aan minder ontgoochelingen blootstellen. Omdat er zoo enorm veel tijdschriften zijn, is het aantal
werkelijk interessante schrijvers per tijdschrift noodzakelijk erg be~
grensd. 't Is onmogelijk regelmatig bijdragen te leveren die altijd
even hoog staan en belangrijk zijn. Twee klippen staan elk tijdschrift te wachten : eentoonigheid en versnippering. Maar zelden is
een tijdschrift het bewaren en inbinden waard : de meesten komen te
recht in de scheurmand. De « cahiers » hebben een steviger bestaan:
zij vormen een reeks en, wijl 't specialisaties zijn, zijn nuttig en wor
den bewaard.

**

De Martin Bodmer-stichting, die 2 jaar geleden den met zooveel lof
besproken roman « Der Rufer in der Wüste » van Jakob Boszhart
bekroonde met haar eersten Gottfried Keller~prijs, heeft dit jaar den
Keller-prijs van 6000 frank toegekend aan den. Zwitserschen novellist
Heinrich Federer, voor zijn roman « Papst und Kaiser im Dorf ».
De bekroonde roman waarin, zoo zegt de stichting in haar toelichting, Federer met ongeëvenaarde vertelkunst, natuurlijken humor,
gulden wijsheid en hartelijkheid de groote wereld uitbeeldt in het
kleine gedoe van een dorp, is als meesterlijk werk van uitgediepte
heimatkunst die groote eer wel waard. — Federer is thans 58 jaar
oud en werkt op 't oogenblik aan een nieuwen roman die binnen
kort in het duitsche tijdschrift « Die Bergstadt » verschijnen zal.

***

Het wereldberoemde werk « Le Rameau d'or » van den grooten
geleerde en onvermoeiden werker die Frazer is, komt zoo pas voor
de 12e maal van de pers bij Geuthr_er, Parijs. 't Is weer heelemaal
omgewerkt, belangrijke verbeteringen van den inhoud ; en ook 'n
nieuw formaat : 722 bladzijden van 52 regels en elke regel telt 53•
letters! Frazer legt weer eens zijn theorieën uit over tooverij, oorsprong van het koningschap, taboe, geest van den boom, geest van
het koren, enz. 't Is een heel prettige en nooit vermoeiende flitstap
door heel de menschelijke en goddelijke folk-lore. Diana, Vastenavond, Virbius, Adonis, de Aztèken, beren, schildpaden, Osiris,
Atys, de ringen, de rouw, de zondebok, het vuur, de saturnusfeesten:
dat alles en nog veel meer trekt ons voorbij en neemt ons mee in een
allerprettigste draaikolk van geleerde verklaringen, en goed gevonden vergelijkingen. Die vergelijkende methode is de groote roem
van Frazer. Toch zijn niet allen even goed er over te spreken.
Het blijkt niet steeds voorzichtig, zelfs in een begrensd, speciaal
onderwerp als is het begrip nationaliteit, uitingen te vergelijken van
verschillende landen die op 't eerste zicht, wel kunnen doorgaan
voor haast aan elkaar gelijk. In elke natie heeft zich de nationaliteit
ontwikkeld op een eigen niet mededeelzame wijze. En met de kenteekenen van die nationaliteiten aan elkaar te willen vergelijken,
zonder rekening te houden met de geschiedenis en haar samenhang,
stelt men zich aan gevaar bloot groote dwalingen te begaan.
Dat de reeks (cahiers) « Christianisme », — waarvan hierboven
spraak en die bij Rieder in Parijs verschijnende zijn onder leiding
van Dr. P. Couchond, werkelijk met heel veel omzichtigheid door
ons, katholieken, moeten ter hand genomen, moge o. m. blijken uit
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>een waarschuwing door iemand die Fred teekent, onlangs in de
Echo de la Loire » den katholieken gegeven. Ter inlichting laten
we dat monitum hier volgen :
Les loups revétus de peaux de brebis. Dernièrement je recevais un
prospectus d'une maison établie sur Saint-Sulpice à Paris, et qui
éditait des cahiers, autrement dit des ouvrages, sous le vocable
« Christianisme ,.
Tiens, me suis-je dit, voilà qui peut être intéressant! La maison
étant établie nouvellement dans le quartier Saint~Sulpice, celui des
éditeurs d'ouvrages religieux, je n'avais pas à me méfier.
Hélas! Hélas!
Ces cahiers intitulés « Christianisme > sont dirigés contre le
Christianisme lui-même et l'installation de cette maison d'éditions
dans ce pieux quartier n'a d'autre but que de tromper les bonnes
ámes.
Voici les titres des ouvrages : « Courte histoire du Christianisme,
Propos sur Ie Christianisme, Le Mystère de Jésus.»
De prime abord,comment soupronner que vous êtes en face de
l'ceuvre de négation la plus haineuse qui soit?
Heureusement que parmi les volumes en préparation sont cités
« Les Actes des Apótres », de Loisy, ce triste chef du modernisme
condamné si justement par Rome; « L'Agonie du Christianisme »
de Miguel de Unamuno. Ces noms d'auteurs sont heureusement
à eux seuls une indication.
Et puis, et puis, il y a dans cette collection, Aulard, le collaborateur du Populaire, avec « Le Christianisme et la Révolution francaise.
Mais voyez-vous 1'astuce de ces gens-là, de ces loups qui se
recouvrent de la peau des brebis pour mieux tromper les croyants.
C'est pourquoi il était utile que je misse les catholiques en garde
contre ces ouvrages paraissant sous Ie titre général Christianisme
et édités par Rieder, 7 place Saint-Sulpice.
Onlangs verscheen in de « Librairie de France > het 2de deel
van « Vingt-cinq aas de littérature francaise 1895-1920 » door
Eugène Montfort. 'n Heerlijk werk, dat zeer belangrijke hoofdstukken bevat over de activiteit op letterkundig gebied o. a. over de
Académie francaise, de Goncourt's, de littérature féminine, de fransche letterkunde in Canada, Zwitserland en België, over de letterkundigen gesneuveld in den oorlog, over de « Cafés littéraires >, de
« écoles littéraires », de tijdschriften, bibliographie, journalisten,
enz. Door zijnomvang, zijn weelderigen rijkdom van interessante
bijzonderheden, zijn juiste documentatie, zijn deze annalen van de
fransche letterkunde van af 1895 tot 1920 eenig in hun soort en on~
misbaar voor eiken geleerde.

***
Nog een teekenend oordeel over An. France: 't is van Nic. Beau~
duin in « La Vie des lettres a, nr XVIII die veroordeelt « le scep~
ticisme du faux grand homme, cette profession trop avantageuse,
qui dispense d'avoir un système constructif et de Ie défendre. France
n'a cru à rien, si ce n'est aux honneurs et à l'argent. Il n'a rien
cherché en gémissant. II s'est attardé aux superficies les plus évanescentes. Pour tout Bire : un malfaiteur, dont il convient avant tout
d'éliminer Ie poison.

In Maart 1.1. overleed de 37 jarige fransche schrijver Louis Cha.
dourne. Behalve twee bundels poëzie, gaf hij slechts drie prozawerken uit, doch geen van de drie verdient bewaard te blijven; het
eerste Le manre du navire is een avonturenroman met wijsgeerige
strekkingen ; tot dat zelfde genre schijnt hij terug te komen in zijn
laatste werk Terre de Chanaan. Zijn tweede boek : L'inquiète adolescence is niet minder dan smerig en diep antikristelijk.
Overleden is onlangs ook de bekende Engelsche dichter en puf
blicist Arthur Christopher Benson. Hij was de oudste der drie zonen
van den anglikaanschen aartsbisschop Benson, de broeder dus van
den bekeerling en lateren Mgr. Rob. Hugh Benson„ eveneens een
zeer begaafd en veel gelezen romanschrijver. In tegenstelling met.
dezen laatste — zoo schrijft Pater L. Francke — is Arthur de
letterkundige voor wier de litteraire arbeid alleen reeds voldoende
belooning is. Zelf een ijverig beoefenaar van litteratuur en kunst,
maakte hij naam als opvoeder en leeraar te Eton enCambridge
en werd in 1903 van wege het gouvernement aangezocht met Vis
count Esher de brieven uit te geven van konningin Victoria, die in
1907 het licht zagen. Sinds 1915 was hij « Master » van Magdalen
College, Cambridge. — Behalve de Bensen-bibliographieën van zijn
vader den aartsbisschop, zijn broeder Hugh en zijn zuster Maggie,
schreef hij een leven van Archhbishop Land en littera-bibliographische studiën van Tennyson, Fitzgerald, Rossetti, Walter Pater
en Ruskin. Vier deeltjes gedichten, twee bundels mystieke schetsen :
The Isles of Sunset en The Hill of Trouble, en een vijftiental boeken
met litterair-philosophische en meditatieve schetsen, hebben zijn
naam als schrijver gevestigd.
De fransche geneesheer Theophrast Renaudot, die in 1631 la
« Gazette de France » stichtte, wordt algemeen aanzien als de
uitvinder van het journalisme. Ten onrechte echter. Want reeds in
1542 liet te Antwerpen de Weduwe Christoffel van Ramunde, bij
elk belangrijk wereldgebeuren, een « gazet » verschijnen van 4 bldz.
dikwijls met een houtgravuur geïllustreerd. Dus nog lang voor dat
er een dagpers bestond, gaf zij uit wat we noemen zouden «speciale
edities».
Een van die uitgevers van nieuwsbladen was Abraham Verhoeven
van Antwerpen (1575 -1652) die langen tijd doorging voor de eerste
gazetschrijver van Europa. In 1602 begon hij de uitgave der
« Nieuwe Tydinghe » die twee of driemaal per week verschenen
en waarvoor de uitgever een « cctrooy » verkreeg van de aartshertogen Albert en Isabella. Dat was het eerste vlaamsch nieuwsblad, en 't heeft twee eeuwen bestaan, want het hield op te verschijnen in 1827.
Ruim een jaar geleden wist Dr. Cabanès te vertellen in « Revue
Mondiale » dat die « vliegende bladen » ook niets nieuws waren.
De H. Fransci skus van Sales bezigde ze om in 't kort aan de protes~
tanten de leerstellingen te doen kennen die hij wijd en breed had
uitgelegd in zijn werken en sermonen. Aan die verspreide blaadjes
heeft zijn boek : « Controverses » het ontstaan te danken.
Vroeger had er nog een gedrukt nieuwsblad bestaan, waarvan het
eerste nummer verscheen in 1494 ter gelegenheid van den veldtocht van Karel VIII in Italië; het gaf inlichtingen omtrent den toer
stand van het leger.
Maar Renaudet heeft toch de verdienste het groote belang van
de publiciteit 't eerst tt hebben ingezien; hij , stichtte nl. een.
.
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des adressen du bureau de rencontre ». In haar 6e nummer drukte
« la Gazette de France » van Renaudot, ook al reeds een reclame
af, voor de minerale waters van Forges « dont le roi faisait usage ».
Over Louis Bouwmeester schrijft nog Frans Mijnssen in De N.
Gids (Juni) o.m. « Het spel van Bouwmeester was eene harmonische
eenheid. De plastiek van het uiterlijk overheerschte niet, en de stem
overheerschte niet. Zelfs Bouwmeesters verhaal van den Bode in
« Gysbreght », dat om de gebeurtenissen visionnair doet meebeleven,
kan ik mij niet voorstellen zonder zijne uiterlijke verschijning en
zonder dat oogenblik, als deze ernstige mensch had even en zeer
stil zijn 'overstelping toont. Harmonisch was het spel van Bouwmeester ook in dien zin, dat de tooneelspeler niet nog eens door het
uiterlijk vorm trachtte te geven aan iets dat in het waard~beeld
reeds compleet aanwezig is.
Een nieuw Vondel-leven in het Fangelsch. — De geleerde Vondel-kenner Pater Molkenboer wijdt in het Juni-nummer
van «De Beiaard» een kritisch artikel aan een interessant werk
over Vondel door A. J. Barnouw, lector in de Nederl. letterkunde
aan de Colombie Universiteit van New-York. Wat in dit boek onmiddellijk treft — schrijft P. Molkenboer — is de gedegen kennis niet
alleen van Vondel's figuur en arbeid, maar ook van zijn tijd. Juist
door Barnouw's helderen blik op dien tijd ziet hij den dichter zoo
klaar en levendig. Hij ziet niet eerst den zoogenaamden achtergrond
van 17e eeuwsch Amsterdam en dan, meer of min theaterachtig, zijn
held daar tegen aan. Neen, hij ziet Vondel en zijn tijd tegelijk,
Vondel met zijn eigen kleur en lijnen, maar door het licht en in de
schaduw, welke van zijn dagen zijn.
Wilhelm Meyer Foerster, de blind geworden schrijver van
Oud-Heidelberg » werd door de stad Heidelberg tot eereburger der
stad benoemd.
K

Baudelaire's : Les Fleurs du mal werd — zooals men weet in
1857 wegens immoraliteit veroordeeld. Thans werd door de erfgenamen van Charles Baudelaire een eisch ingesteld tot revisie van het
vonnis.

***

A. Van Schendel's « Een Zwerver », werd in het Duitsch
vertaald door R. Monjé en uitgegeven door het Inselverlag.
M. Herbert is zooals we hebben medegedeeld den 5 April 1. 1.,
overleden. Het juni nummer van Der Gral — waaraan ze medewerkte — brengt nog vijf gedichten die ze enkele dagen voor hare
.dood geschreven heeft. Dit is er een
Gebet t
Aus dumpfen Duster tastete mein Weg.
Der Menschheit ernste Pfaden muszt' ich wandern,
Um dich zu suchen — nein — ich suchte nicht
Stumpf und getrieben folgte ich den andern. —
Doch sahst du mich. — Dein Ange liesz mich nicht.
In meiner Tierheit schon die Funken sprangen,
Das unbewuszte, heisze Gottverlangen.
Bis die Begegnung kam : der grosze Tag.

-- 667 Mit ihm das zielbewuszte Aufwártsschreiten,
Mit ihm die Ahnung meiner Menschenbrust
Von deinen ewigen Volkommenheiten.
F. Timmermans schrijft in « De Maasbode a over zijn Roomsche
reis. Daaruit volgende regelen :
« Ik ga om vele dingen naar Italië, en een van de bezonderste
is : het Italiaansche landschap zien ! En wel ter wille van Sint~
Franciscus van Assisi. Want ik wil over hem een boeksken schrijven
Zijn subliem leven is als een olievlek van heiligheid en poëzie, die
in me doordringt en dwingt over hem te vertellen. Ik ken hem uit de
geleerde boeken, -en uit de eenvoudige legende van de « Fioretti ».
Maar ik kan hem niet zien zonder het landschap, de natuur rond
hem. Hij is een heilige, die niet zonder natuur kan gezien worden.
Een portret van hem op gouden fond is maar de helft van SintFranciscus. Gelijk de hemel bij een engel, is het landschap bij Sint~
Franciscus. Het is een stuk van zijn leven, het aanwakkerend mu~
ziek zijner ziel, de groote collaboratrice voor zijn heiligheid. Zijn
schoonste gebaren zijn door haar ingegeven, zijn groote schokken en
stooten werden door haar verwekt. Het landschap, de natuur is de
ladder, waarmee hij naar God is geklommen. Hij had ze lief, be
wonderde ze, bezong haar, vertelde van haar. Van af de besneeuwde
kruinen van de Apenijen, tot den druiventros, die rijpt in de zon,
den dauwdrup van de bloemen, de insectjes, die gonzen, de water~
loopen, de wolf, het schaap, de vogelen en de graskens, ja de zon,
de sterren, met alles was hij verbroederd in het hart. Hij was de
groote ingewijde in de natuur. Hij kende haar mysterie dat is : dienen
den Heer, die haar geschapen heeft! En daarom is 't Franciscanisme
zoo heerlijk en blinkend. Het verheerlijkt het leven! Het groet de
natuur, ziet er de schoonheid van en haalt er dezen honing uit : « Ik
wil ook den Heere dienen en Hem geven al wat ik heb, want ik
ben ook door Hem geschapen ». Dat zal de gouden poëzie van het
Franciscanisme blijven : mensch en natuur, die broeders zijn, om
saam den Heer te dienen. En daarom wil ik het Italiaansche landschap zien, waarmee Franciscus Franciscus geworden is... >
Vlaamsche en Waalsche Letterkundigen te Parijs. -Door de « Société des Gens de Lettres » te Parijs werd
een feestelijke ontvangst ingericht, waarop ook H. M. Koningin
Elisabeth in gezelschap van den Belgischen Ambassadeur aanwezig
was. Meer dan veertig franschschrijvende Belgen stonden daar present tegenover de vier vertegenwoordigers der Vlaamsche literatuur:
A. Vermeylen, Stijn Streuvels, Karel van de Woestijne en Cyriel
Buysse. Nu Streuvels alleen haalt het al tegenover veertig celebriteiten als Louis Piérard, M. des Ombiaux, Pierre Nothomb, Jules
Destrée en tutti quanti.
De « Academie Française » heeft met algemeene stemmen den
« grand prix de littérature » (10,000 frank.) toegekend aan generaal Mangin voor zijn gezamenlijke werken.
Na vele stemmingen is de « prix du roman > (500 frank) toegekend aan Francois Duhoureau voor « L'Enfant de la Victoire >.
Het ging tusschen hem en Mauriac (« Le Désert d'Amour )
Kessel (« Les Rois aveugles ») en Martin Chauffier (« L'Eper~
vier ») .
Camille Mauclair kreeg een « grand prix spécial » (10,000 fr.)
voor zijn gezamenlijke werken.

-
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Boekbesprekingen
LOUISA DUYKERS : « Haar man », N. V. Leeslust, Antwerpen.
Mijn goede vriend E. H. Van Hoeck heeft in « Boekengids ,
voor een paar maanden geenszins overdreven, waar hij Louisa
Duykers heeft gerangschikt onder de zeer weinigen in Vlaanderen
die een roman kunnen schrijven. Schrijven kunnen wij allemaal.
Zeker Holland beweert dat wij onze taal niet kennen maar wij
antwoorden op het verwijt met boek na boek, en gansch Holland is
daar om te smekken aan onze sappigheid. Van Gezelle over Streu-.
vels tot Timmermans bewezen we dat we ONZE taal wel kennen.
En de West-.Vlaamsche brijen en Liersche vlaai smaken over
gindsche grens nog het best. Na de Witte van Claes heeft men
Boefje niet meer zoo aardig gevonden en wat waren jaapje en jaap
tegen Pallieter en Prutske? Wij kunnen schrijven. En komt het aan
op productiekracht of productie zelf dan staat Holland klaar om
ons meer~vermogen te erkennen.
Maar wij kunnen geen romans schrijven. Wat een roman is?
Een roman is een literair genre dat... Goed, maar in een roman
moet iets gebeuren. En men zegge wat men wil, het is sterker dan
theorie en regel : in een goed roman moet veel gebeuren. Het is
iets dan men voelt maar bezwaarlijk te formuleeren weet. Beschrijving en lyriek hopren thuis in poëzie en in een roman moeten
menschen leven, handelen, schreien en zingen, moet een tijdsbeeld
weerspiegeld staan werkelijk en volledig, gelijk een profiel van grootAntwerpen in de wateren van de Schelde. En wij zijn nu in plaats
van romanschrijvers tout court als romanschrijvers te veel schilders.
De zin voor de oppervlakte, haar kleur, haar lijn, haar uiterlijke
vormen en lichteffekten zit te veel voor; zin voór diepte, voor het
doordringen in het wezen van de dingen, in het gebaar van zijn begin
tot zijn einde, ontologisch en psychologisch, is niet genoeg ontwikkeld. We maken schilderij van het kader en van het kader
schilderij. We geven het leven weer door plastieke <t levende beelden » zonder levensbeelden te geven. We schrijven misschien literatuur in plaats van romans. Voor tooneelkunst is de stelling afdoende te verdedigen dat litteratuur de grootste vijand is van een
tooneelstuk. Het zou niet zoo heel dwaas zijn hetzelfde te verdedigen betreffende den roman. Vooral sinds we weten dat een der
grootste romanschrijvers der moderne tijden. Dostoievsky, zijn taal
volstrekt niet meester was, ze zelfs niet correct kon schrijven en
heelemaal niet. litterair. Een feit is altijd een onomstootbaar argu~
inent.
Nu weet de ' lezer reeds zoo goed als al onze motieven
om Louisa Duykers te noemen eene der uitzonderlijke romanschrijfsters van Vlaanderen in den waren zin van het woord. In het werk
van Louisa Duykers gebeurt iets, gebeurt veel. Louisa Duykers
weet haar roman logisch in mekaar te steken, zoo precies en
nauwgezet dat elk hoofdstuk door het vorige genoodzaakt wordt.
Geen bladzijde in haar werk heeft tot reden van bestaan dat de
schrijfster zekeren morgen welgezind was, de boomen en de lucht,
de bloemen en het veld, de stad of de straat mooi heeft gevonden
en in die goede luim geoordeeld dat een lyrische ontboezeming
ook niet kwaad is (al loopt de held van 't verhaal ondertusschen
in vertwijfeling naar de rivier om zich te verdrinken of naar den
wapenwinkel om een revolver) en dat een roman van 300 blz.
ernstiger voorkomt dan een van 250. Zij gaat op in haar verhaal;
-
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669 het verhaal gaat nooit op in haar. Haar roman gebeurt en zij volgt
het gebeuren, dienstbaar en het bezielend te gelijk. Zij bezit die
wondere gave : in den geest te kunnen opvatten het grondprinciep
van een menschelijk levensconflikt en daaruit als noodzakelijke en
onontkoombare gevolgen, de werkelijkheid van het dramatisch gebeuren zich natuurlijkerwijze te laten ontwikkelen. Deze ontwikkeling, deze bloedige werkelijkheid is haar alles. Wat zij zelf heeft
ontketend woont zij bij en beschrijft zij met de getrouwheid en
werkelijkheidseenvoud van de getuige die objectief blijft en niet
ondergaat. Zoo heeft elk waarachtig artist voor het grootsche leven
eerbied en ontzag genoeg om 't zijn geweldigen gang te laten gaan en
het niet aan zichzelven te onderwerpen. Zoo is elk waarachtig artist
sterk genoeg om uit zijn eigen leven zelfstandig levende wezens te
scheppen in een kunstwerk.
Door Louisa Duykers' eerbied en ontzag voor het objectieve
leven verklaar ik het, dat deze bij uitstek katholieke schrijfster een
verhaal heeft aangedurfd 't welk niet-schroomvalligen in geen kinderhanden durven leggen; verklaar ik het ook dat zij als een katholieken tendenz-roman voorlegt wat schroomvalligen een gevaarlijk
boek moeten noemen. De artiste heeft het in haar gewonnen op de
vrouw-in-haar, daar deze eerste zoo sterk is dat zij . een tendenzroman kan schrijven waarin het leven geen heiligenprentje is, dus
niet wordt verkarikatuurd, waarin het juist daardoor is zoo'n huive
ringwekkende les.
Er zijn bravere tendenz-romans mogelijk maar als men in een
werk deze drie elementen : kunst, leven, tendenz tot harmonie zal
willen brengen in zoo sterk mogelijke eenheid zal men nooit ver af
blijven van de combinatie verkregen in « Haar man ». Neen, wat
dat betreft, wenschen we én de schrijfster én den Vlaamschen lezer
geluk met « Haar man » en meenen grond genoeg onder den voet
te voelen om desbetreffend ons oordeel te rechtvaardigen.
Psychologen hebben bezwaren : is de grenzelooze goedheid van
dien Herman mogelijk? is de geraffineerde perversiteit van die Gina
nog menschelijk? Ik zou mij, zoo onbevoegd, niet bepaald durven
uitspreken. Maar is onmogelijk wat wij nog niet zagen gebeuren?
Is datgene wat wij nog niet zagen gebeuren nog niet gebeurd? Is
datgene wat nog niet gebeurd is wel zeker onmogelijk? Kunst, zeggen
wij, is weergave van het leven. Maar geen portret : kunst is ook
een schepping. En het komt mij voor dat wij het leven mogen voorstellen zooals het zou moeten zijn in tegenstelling met wat het is;
maar dan ook even goed het mogen voorstellen zooals het kan zijn
wat vaak enkel een graadverschil beteekent met het zijnde. Verzachtende omstandigheden voor de psychologische fout wellicht.
Nog verzachtende omstandigheden voor iets anders. Men kan,
zooals Dostoievsky, een groot romanschrijver zijn zonder litterair
mooi te schrijven maar een goed roman wordt toch ook niet slechter
door mooi geschreven te zijn. Misschien is het litterair-zwakke van
« Haar man » een van de kleine gebreken die we 't meest mogen
betreuren bij eene ras~schrijfster van het flinkste allooi als jufvrouw
Duykers zich andermaal heeft geopenbaard.
Maar zie, aan het slot van het boek hebben we weer al die bezwaren vergeten bij dat goddelijk mooi moment van Herman's vergiff enis. Boven den doen en den droesem van dat Godvergeten,
rot high-life-geploeter rijst verrukkelijk op die christelijkste
aller deugden : barmhartigheid en die christelijkste aller daden
vergiffenis en de heerlijkste vorm van het leven : offer.

670 -Daar snikken en jubilleeren tegelijk de edelste menschelijkheid en
de verhevenste christelijkheid in Herman's gebaar van vergevende
stalt, deernis neigend over de verloopen vrouw. G. W.
Jephtas Tochter von Vincent Zapletal. (In half-linnen band
met gekleurde titelplaat ; Verslag F. Schöningh, Paderborn ; —
prijs 6 R. M.)
In dezen roman biedt Pater Zapletal, hoogleeraar te Freiburg,
-- vooral bekend om zijn exegetische werken, — den lezers:
« Kulturbilder aus der Frühzeit der judischen Volkes ». In het
voorwoord legt hij uit waarom hij daarvoor den romanvorm koos:
hij wil nl. op een voor iedereen begrijpelijke wijze, de toestanden
schilderen van het joodsche volk uit den tijd der Rechters : wetenschappelijke boeken daaromtrent zijn er genoeg, doch juist
omdat ze te geleerd zijn voor 't volk, leest dit . ze niet en blijft
daardoor onbekend met deze mooie periode uit de oude geschiedenis. Bij het schrijven van zijn roman heeft Zapletal gebruik
gemaakt van de gegevens, in een vroeger door hem uitgegeven
werk « Das Buch der Richter » bijeengebracht.
Bij het verschijnen van « Jephtas Tochter » in 1920 — de 2e
en 8e uitgaven dateeren van 1924 -- vielen den schrijver de meest
lovende kritieken ten deel,. wat genoegzaam bewijst hoe schitterend hij zijn doel bereikt heeft. De bekende « Revue Biblique »
noemde het « een zeer aangenaam boek... waarin het Oosterschemilieu nauwkeurig wordt geschilderd... » En inderdaad. na het lezen van het werk moet men bekennen dat men prachtig is inge~
licht over de politieke en maatschappelijke toestanden bij de Jo
den, over hun godsdienstige en zedelijke opvattingen, over hun
huiselijk leven, huisraad, kleeding en voedsel: werkzaamheden en
feesten, enz., en dat alles heeft de geleerde exegeet overal zoo
heel natuurlijk en ongedwongen, in het verhaal zelf in geweven.
In een woord : 't is een zeer mooi, leerzaam en waardevol boek
dat ook den ontwikkelden leek ten zeerste wordt aanbevolen. Ook
werd het in verscheidene europeesche talen vertaald. M. H. W.
,

Der Ritsellóser von Peter DMler. (In half-linnen band, ' -Verlag Herder & Co. Freiburg im Breisgau ; -- prijs 2.20 R. M.)
Peter Dörfler is voor de Vlaamsche lezers geen onbekende
meer ; een zijner boeiendste werken « Stomme Zonde » nl. verscheen verleden jaar, in een zeer gelukkige vertaling van Aug.
Van Cauwelaert, als feuilleton in « Het Vlaamsche Land », en
nadien werd dit ook nog in boekvorm uitgegeven. Wie bij
Dörfler eens de gast was, gaat er vanzelf weer heel gauw terug.
Krijgt hij dan « Der Ratsellóser » voorgeschoteld, hij zal met een
waar genot de vijf heerlijke vertellingen verorberen, die dit boekje
biedt ; 't zijn pareltjes van echte volkskunst ; de jongere lezers
zullen ze met genot lezen, de meer ontwikkelden hun diepte aan
gedachten naar waarde weten te schatten, want het zijn symbolische voorstellingen, omgewerkt tot knappe vertellingen vol kleur
en leven. M. H. W
.

Sonnentage von Jon Svensson.
Een boek over IJsland --- en een van de allerschoonste -- van
den bekenden ijslandschen Pater J. Svensson. Vroeger heeft dezelfde schrijver nog andere boeken uit~ en over IJsland uitgegeven
o.a. « Nonni » en « Die Stadt am Meer » waarin hij van Nonni
(d. i. hij zelf) verhaalt de eerste jeugdjaren op het eiland en zijn
verdere lotgevallen aldaar en in Kopenhagen. « Sonnentage » sluit

671 bij de twee vorige aan en vormt een bundel vertellingen en gebeurtenissen uit de op IJsland doorgebrachte zonnig-opgeruimde
jeugd van den schrijver.
Een kinderboek dus, maar dat, evenals de andere werken van
Svensson, niet alleen de jeugd, maar oud en jong begeesteren zal.
't Zijn eenig-mooie verhalen ; men krijgt erdoor een zeer goeden
kijk op het eigenaardig, dagelijksch leven en doen van die hoogstaande ijslandbewoners. Daarbij zijn die verhalen echt spannend, frisch en vol onzegbare bekoorlijkheid. « Sonnentage » is een
der allerbeste boeken die de jeugd kan worden in handen gege~
ven. Zoo er nog geen Vlaamsche vertaling van bestaat, is het
te wenschen dat deze onmiddellijk worde bewerkt, opdat ook onze
knapenschap dit heerlijk boek genieten kunne : het mag op geen
enkele jongensboekerij ontbreken.
De schrijver J. Svensson is de zoon van dien ijslandschen landman bij wien 16 jaar lang verbleef de eerste katholieke missionaris na de Hervorming, die in 1857 op IJsland landde en er op een
visschersvloot zijn bediening uitoefende. Jon en zijn broer Armau
en nog een vriend zijn de eerste drie, sinds de Hervorming, tot
het Roomsch geloof bekeerde IJslanders; hij en zijn broer zijn
jezuiet geworden in de duitsche provincie, en in 't Duitsch —
zijn tweede moedertaal — heeft Jon Svensson zijn boeken geschreven.
Het boek is echt mooi — zooals de Duitschers alleen dat
kunnen — in gansch linnen band uitgegeven door Herder in Freiburg, en met veel illustraties versierd. De prijs is 3.80 R. Mk.
M. H. W.
Die Wacht am Rhein von Clara Viebig (Deutsche Verlagsaustalt, Stuttgart und Berlin) Halflinnen band.
Bovenstaand werk wordt door velen geroemd als de beste rcmaan van de duitsche schrijfster Cl. Viebig, die een der eereplaatsen inneemt in de duitsche romanlitteratuur : een heele reeks
romans en novellenbundels — en van geen geringe beteekenis —
heeft ze de wereld ingezonden. In een dezer bundels : « West
und Ost » dien ze destijds verschijnen liet in Reclam's Universal~
bibliotheek, schrijft ze een voorwoord waarin ze, o. m. zegt dat
ze, evenals Onkel Braesig, drie bruiden heeft nl. de drie streken
van Duitschland waar ze achtereenvolgens haar leven doorbracht:
de Eifelstreek (Trier) waar ze geboren werd en bleef tot vijf
of zes jaar ; Dusseldorf, waar ze 21 jaar woonde tot aan den dood
van haar vader ; en Posen waar ze zich daarna vestigde tot aan
haar huwelijk, toen ze naar Berlijn verhuisd is. Elk dezer drie
woonplaatsen heeft ze met een of meer werken bedacht. In « Die
Wacht am Rhein » doet ze « al de beelden van het Oude Dusself
dorf zooals haar - fantasie ze haar voorschildert, van Dusseldorf
in zijn meest bewogen en meest tragischen tijd, herleven ». 't Is
een groot gebouwde en wijd uitgerafelde roman die de langzame
en slechts na heftigen tegenstand gevolgde inlijving van Rijnland
bij Pruisen, in het begin der 19e eeuw verhaalt, en die z.g. wel~
daad voor Rijnland — want Viebig is op en top « Deutsche ober
alles » — tracht aanschouwelijk te maken door de liefdesgeschie
denis van een Rijnlandsch meisje en een Brandenburgschen Feldr
webel. Haar machtige natuurbeschouwingen, die als 'n omlijsting
vormen van het verhaal, zijn buitengemeen knap en geweldig
grootsch. Erg aanbevelenswaardige lektuur is Viebig echter Beens~

672 zins. De brutaliteiten waaraan deze naturalistische schrijfster —.
een van haar werken staat zelfs sterk onder den invloed van
Zola — zich niet zelden overgeeft, zijn ook in dezen roman niet
ver te zoeken: woede en toorn, drankzucht en gulzigheid zijn voor
haar allemaal heel natuurlijke, haast van zelf sprekende dingen.
In haar laatste werken echter, na den oorlog uitgegeven, schijnt
de smart om het fel vernederd en geslagen vaderland haar heftig
gemoed eenigzins gekalmeerd te hebben. M. H. W.
E. Van Coppenolle, C. S. S. R. De bovennatuurlijke mensch P

Sint Al f onsius-Boekhandel, Esschen.
Wie meent hier te doen te hebben met een werkje van banale
« geestelijke lezing », alleen goed voor zeer devote oude luidjes,
die vergist zich. Het boek van Pater Van Coppennolle is theo
logisch stevig werk. Het is echter geen droog werk, In een verzorgde aangename taal verwoordt de schrijver zijn degelijke stof.
Een verdienste die wij met vreugde aanstippen: het boek is een
proeve van theologisch geschrift in het Nederlandsch. Wie ietwat
van theologie en haar terminologie afweet zal de waarde van den
taalkundigen arbeid hier weten te waardeenen.
Nu belangstelling voor en verlangen naar verdiept geestelijk
leven een fenomeen des tijds zijn geworden komt dit flinke boek
op het gepaste oogenblik. B. v. N.
G. J. Dodd, Keuze uit zijn gedichten met inleidend woord van
Pol de Mont, Mercurius, Roodestraat, 44, Antwerpen.
Pol de Mont heeft het nuttig' geacht dezen troubadour uit den
Van Ryswyck- en De Laet-tijd aan de vergetelheid te ontrukken.
Al is dit nu geen misdaad --= want de man mag nog eens gelezen
worden — een heel groote weldaad achten we 't eigenlijk nog
veel minder. Het beste van het boekje is de inleiding. G. W.
,
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jeugdverzen
I.
DE RIVIERA

Zonnig paleis des onsterflijken zomers,
Eeuwiglijk groenende, geuren-doorademde!
Lichtgewijd land, dat daar gloeit in den zonglans,
Schoone Riviera!
Tintelend blauw overspant U de hemel.
Dieper nog blauwende, minnezoet ruischende,
Kust uwe rotsen, met sneeuwwitten schuimrand
`t Schitterend zeevlak.
Fier aan den voet van het machtig gebergte,
Rust gij verzonken in weelderig mijmeren.

wisselend siert U, als stralende zonbruid,
Kleurrijke bloemtooi !
Eens heeft mijn blik uwen luister gedronken!
Zieleverlokkende ! zinnenbedwelmende !
Eens mocht ik gaan in des bleeken olij f groens
Scheem'rende schaduw !
Eens mocht ik rusten aan rotsigen oever,
Lang op 't oneindige watervlak starende
Eens mocht ik hooren der ritslende palmkroon
Fluisterend droomlied !
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Smartelijk schoon was uw blik bij het scheiden
Nimmer verhevener, nimmer verleid 'lijker
Dan toen uw bergen, gloeiend in de avond
Wenkten ten afscheid!
Glanzig omgoifde 't azuurwaas uw zijden, Hoog in doorzichtigen ether zich heffende
Blonk als juweelkroon der eeuwigen Alpen
Flonk' rende sneeuwtop.
Heerlijke! - kon ik in vurige omarming
Langzaam in zalige droomen verkwijnen.
Naamt gij mij, zoon van het nevelig Noordlaid,
Op in uw lichtrijk!
Bindt mij dan! - Bindt mij! als eenmaal Odysseus!
Ras de blondlokkige lente vergetende,
Zou ik bezwijken der zoete verleidster
Vleienden lokzang T
26 Mei '84.
(Onuitgegeven.)

FREDERIK VAN EEDEN.
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Het Boek der Vertroosting
van Israël
r

r

door Prof. KAN. A. VAN HOONACKER.
II.
1. In het tweede deel, dat begint met hoofdstuk
XLIX, neemt al met eens het gezichtsveld van den
proleet. een veel breedere ruimte in. Het historische
standpunt van hetwelk zijne beschouwing uitgaat, blijft
hetzelfde als in het eerste deel. De aanstaande bevrijding van het Joodsche volk uit de Babylonische ballingschap, het herstel van Israël's stammen in het moederland, de heropbouw van Jerusalem en zijn tempel
staan nog immer, als het ware, op den voorgrond. Maar
nu strekt zich de blik van den ziener veel verder uit,
in den tijd en in de ruimte. Nu wordt het nationale
herstel opgevat als het voorspel van een allerschitte~
rendste toekomst voor Sion, van het heerlijkste uitbloeien van haar macht en heerschappij in de oogen
van alle volkeren, ja van een algemeene verzoening van
het gansche menschdom, dat Jahve's wet zal aanner
n en en bestraald worden door zijn licht.
2. In het eerste deel werd de benaming « knecht »
en « uitverkorene » van Jahve telkens toegepast op Israël (Jacob) . Het volk zelf werd hier als Jahve's knecht
voorgesteld. in het tweede deel verschijnt eene geheimzinnige figuur, die dien eerenaam draagt in geheel an-deren zin. Israël was Jahve's knecht, als zijnde geroer
pen geweest bij voorkeur boven alle andere volkeren,
om Jahve te dienen als zijn God ; om in onverdeelde
hulde, met uitsluiting van alle andere goden, Jahve
als zijn Heer en Meester te vereeren ; en om wederkeerig, tot loon van trouwen dienst, het voorrecht van
voortdurende gunst en bescherming te genieten. Het is
met één woord, de wederzijdsche verhouding in alge~
meen godsdienstig opzicht, tusschen den onderdaan
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ve's op, aldus genoemd niet tot beteekening, eenvoudig
weg, van zijn staat van dienstplicht, maar tot betiteling van het hooge ambt waarmede hij in Jahve's dienst
bekleed is, als diens zaakgelastigde en medehelper in
het voltrekken van het groote verlossingswerk.
3. De knecht Israël in hoofdstuk XL-XLVIII wordt
herhaaldelijk en streng berispt wegens zijne menigvulr
dige en grove ontrouwheden. Dikwijls heeft hij, in
plaats van het beloofde loon te ontvangen, zware straffen verdiend en opgeloopen. Het was alleen ter wille
van zijn eigen eer, dat Jahve zich te zijnen opzichte
onthield van volledige verloochening. Bij den Knecht
die ons te gemoet treedt in het tweede deel is zoo iets
ondenkbaar. Die is immers zonder schuld ; hij pleegde
nooit onrecht en geen valschheid was in zijn mond.
Zijn lijden en zijne dood heeft hij te ondergaan uitsluitend tot uitboeting van de zonden der anderen.
4. Toch zijn er niet weinige schriftverklaarders die,
omwille van de eensluidendheid der benaming, den
Knecht van hoofdstuk XLIX en volg. op ergens eene
wijze pogen te vereenzelvigen met dien van het eerste
deel. In beide gevallen, zoo betoogt men, is Israël be~
doeld ; maar in het eerste deel heeft de profeet het
historische volk voor oogen, Israël zooals ' heet in werr
kelijkheid leefde en roerde in het verleden, met al zijn
verkeerdheden en ondeugden. In het tweede deel denkt
hij aan een ideaal Israël. Hoe men dan dat ideaal Israël
meent te moeten omschrijven is niet zeer duidelijk.
Het zal zijn ofwel een Israël gezuiverd van alle gebrer
ken of onreine bestanddeelen, en voortaan hersteld in
Jahve's gunst ; ofwel een Israël abstrakt opgevat als
een oorbeeld, Israël zooals het behoorde te zijn, een
model-wezen, voorwerp van een begrip. Doch zulke
verklaringen passen hoegenaamd niet op de teksten.
Een louter denkbeeldig Israël kon niet een reddende
zending te volbrengen hebben door zijn dood, wel integendeel had het zulks alleen vermogen te doen door
3ijn verwerkelijking, door zijn verschijnen in het reëele
leven. En hoe zou men zich dat denkbeeldicj opgevatte
Israël voorstellen als verkondigend zijne leer, als gelast
met een bepaalde- zending en werkdadig optredend ter
genover heidenen en volksgenooten, volgelingen en ver~
volders ? Zooals de lezer verder zal vernemen, legt de
profeet wel, in het kenschetsen van de werkzaamheid

677 van Jahve's Knecht, een verheven idealistisch schou-wingsvermogen aan den dag ; maar dat op den ondergrond van duidelijk omlijnde, scherp geteekende toestanden bouwt. Al even weinig zal het mogelijk blijken
den Knecht in hoofdstuk XLIX en volg. aan te zien als
verbeeldend het getrouwe volk, gezuiverd van alle
slechte elementen. Want vooreerst ziet men niet in,
hoe en waarom dat getrouwe Israël had moeten of kunnen den zoendood ondergaan tot uitboeting van de
schuld der anderen. Het getrouwe Israël wordt integendeel steeds door de profeten, en inzonderheid in
het Vertroostingsboek, begroet als een Rest die den
ondergang van het volk overleeft om weer op te groeien
tot een vernieuwd erf van jahve. Anderzijds konden
aan eene figuur op ideale wijze het getrouwe Israël
verbeeldend geen rol of kenmerkende eigenschappen
toegeschreven worden tegenstrijdig met degene waarmede het verpersoonlijkte onderwerp geteekend was.
En overigens wordt de Knecht nadrukkelijk onderscheiden ook van het gelouterde Israël, waarvan het
herstel hem aangerekend is als zijn werk. Zulke beschouwingcn als te lezen staan in de roerende beschrij-ving van 's Knechts marteldood, in hoofdstuk LIII,
passen hoegenaamd niet bij eender welk collectief subject ; de profeet heeft hier klaarblijkend een werkelijk,
individueel personnage op het oog.
5. Het spreekt echter van zelf, dat het niet .door louter toeval is, dat aan den Held van hoofdstuk XLIX
en volg. dezelfde benamingen « Knecht » en « Uitver~
korene » Jahve's gegeven worden als aan Israël in XL~
XLVIII. Alleen is die gelijknamigheid niet te duiden
als bewijs voor eene eenzelvigheid die dan toch door
de verklaringen weggecijferd wordt. Zij berust op den
grond der innige saamhoorigheid der beide onderwerpen. Indien Jahve's afgezant en medewerker, tot be-teekening van zijn ambt en waardigheid, nu juist den
titel draagt van « Jahve's Knecht », dan is het omdat
hij met den Knecht-Israël verbonden is als de hoogste
verschijning in den geestelijken of godsdienstigen ontwikkelingsgang van het volk. Sion is « zijn volk ». Hij
is er de stichter van en de hersteller. Zijne zending als
Leeraar en als Verlosser geldt eerst en vooral Israël.
Niet als louter ideale verpersoonlijking in de opvatting
van den profeet, maar als bemiddelaar of verbondstichter door Jahve aangesteld, vertegenwoordigt hij het
-
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volk. Daarom heet hij Jahve's Knecht en Uitverkorene
evenals Israël, alhoewel in hoogere beteekenis.
6. Nu meenen sommigen, vooral in de even vermelde beschrijving van 's Knechts lijden en dood, in hoofdstuk LIII, het bewijs te vinden, dat de profeet feiten
bespreekt uit het verleden. De rede toch is opgesteld
met de werkwoorden in den verleden tijd : « ...Hij
groeide... op gelijk . een scheut en gelijk een wortelspruit uit dorren grond. Er was gedaante noch schoonheid aan hem, dat wij hem aanzagen, noch aanschijn
dat wij er lust aan hadden », enz. Maar uit den ge~

zamenlijken inhoud der stukken waarin de Knecht op
het tooneel verschijnt, blijkt allerduidelijkst, dat deze
het hoogtepunt van zijne loopbaan zal bereiken in de
toekomst ; in de toekomst wordt zijne volle openbaring
verwacht.; zelfs kan het eerst in een verre toekomst zijn
dat hij bij voorbeeld Jahve's Wet zal verkondigen tot
het uiteinde der aarde. Dat men soms den indruk heeft
alsof het om pas gebeurde dingen ging, is veelal het
gevolg van het levendige van den stijl. Wat de be
schrijving in hoofdstuk LIII betreft, men merke wel op,
dat de profeet hier niet in zijn eigen naam, of in naam
zijner landgenooten, of van hun standpunt uit, aan het

woord is. De rede is in den mond gelegd der vele
natiën en der koningen die, volgens LII. 13-15, in de
verre » toekomst getuigen zullen geweest zijn van het
wonderbaar optreden van Jahve's Knecht en van zijn
alverzoenende zelfopoffering. Dat het die koningen
zijn, van wie vooraf gezegd was, dat zij aan den
Knecht dingen zouden zien en verstaan zooals zij nooit
gehoord hadden, die nu den lof uitspreken van den
grooten martelaar, blijkt uit den aanhef der rede in
LIII. 1. « Wie had geloofd aan de boodschap die wij
vernamen... » Zij wisten wel uit de boodschap die zij
vernamen, d.w.z. uit de profetie, dat het te verwachten
was ; maar het wonder van Gods almacht scheen hun
ongelooflijk toe, omdat zoo iets hun nooit voordien,
als werkelijk gebeurd, ter oor gekomen was. De rede
aan de toekomstige getuigen in den mond gelegd kon
natuurlijk niet anders dan met de werkwoorden in den
verleden tijd gevat zijn. En men verstaat nu ook best
waarom ze gesteld is in den Isten persoon meervoud.
Jahve neemt wederom het woord op in v. 16 waar dan
ook de werkwoorden in den toekomenden tijd staan.
7. Alhoewel het levend brandpunt van de grootsche
daden van Jahve's Knecht in de toekomst, en in een ver~

-
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.re toekomst, gelegen is; toch straalt van hem, als werktuig der goddelijke Voorzienigheid die alle tijden omspant en overheerscht, eene kracht uit die reeds in de
tegenwoordige of op handen zijnde gebeurtenissen tot
uiting komt. De bevrijding van Israël uit de Babylor
nische ballingschap, het herstel van Jacob's stammen in
hun land, de schitterende uitbreiding van Sion's aanzien en macht, zijn voorbereidende verrichtingen die
trapsgewijze voeren naar de voltrekking van het algemeen en eindelijk verlossingswerk, en derhalve door
den profeet aanschouwd worden als verbonden met
deze hoogste bekroning van het goddelijk wereldbe~
stuur. Daarom brengt hij die verrichtingen binnen het
werkingsgebied van den Knecht en stelt hij ze • voor als
onder zijn invloed ontstaan. Ja zelfs, naar luid van een
fragment waarmede o.i. de uiteenzetting van 's Knechts
opdracht in hfdst. XLIX dient aangevuld, strekt zich
deze ideale beschouwingswijze ook uit tot gebeurtenissen in lang vervlogen eeuwen volbracht. De stichting
zelve van het Verbond met Israël, als van een nieuwe
wereld, worden den Knecht als een door hem gekweten
last toegeschreven. Hij is de spil om dewelke de ganr
sche heilsgeschiedenis zich beweegt. De samenvatting
van zijn taak in hfdst. XLIX stelt drie hoofdpunten
daarvan in het licht : vooreerst is hij door Jahve aanger
ssteld om te zeggen tot Sion : Mijn volk zijt gij ! ( de
stichting van het Verbond met Israël.) Vervolgens zal
hij Jacob's verstrooide stammen weder te verzamelen
en op te richten hebben (de bevrijding uit en het herstel
na de Babylonische ballingschap) . En eindelijk moet
hij Jahve's licht zijn tot het uiteinde der aarde (de bekeering der heidenwereld tot Jahve) . Die drie gezichtsr
punten, alhoewel van elkander onderscheiden, hangen
historisch nauw samen, zoodat in het vervolg nu eens
het eene, dan wêer het andere op den voorgrond treedt.
8. Uit het voorgaande blijkt genoeg hoezeer de twee
deelen van het Vertroostingsboek in hun opzet verschillen. Maar er bestaat ook tusschen de twee werkelijke
overeenkomst, ja treffend parallelism. De Knecht Jahve's
uit het tweede deel heeft als tegenhanger in het eerste,
niet Israël, maar wel Cyrus. In hfdst. XL—XLVIII is
het Cyrus die heet Jahve's Gezalfde, is het Cyrus wiens
rechterhand Jahve vasthoudt om hem op te leiden in
zijn zegevierenden tocht, die Jahve's werktuig is om zijn
volk te verlossen (XLV. 1 ) ; het is Cyrus dien Jahve ge~
roepen heeft bij zijn naam, om hem koningen en volke-
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de hem opgelegde zending volbrengt (XLI. 3, 25 volg.;
XLIV. 28; XLV. 1 volg., 13 ); die optreedt, rechtmatig
verwekt als vertegenwoordiger der goddelijke rechtvaar~
digheid (XLI. 2; XLV. 13) . Al die trekken, verscherpt
en overgedragen tot de zedelijke orde, komen wéer voor
als kenmerken van Jahve's Knecht in hoofdst. XLIX
22. (1) Van Cyrus is hier geen spraak meer. Nu is het
de Knecht wiens rechterhand Jahve vasthoudt om hem
op te leiden in zijne zegevierende loopbaan (XLII. 6) (2) ;
die het werktuig is door Jahve gebruikt tot verlossing
en verheerlijking van zijn volk en tot redding van het
menschdom (XLIX. 1 vv. enz.) ; het is zijn Knecht dien
Jahve geroepen heeft bij zijn naam van af den moer
derschoot (XLII. 6 ; XLIX. 1) om hem koningen en
volkeren te laten onderwerpen (XLIX. 7 ; LII. 14,15)
die getrouw de hem opgelegde zending zal volbrengen
(XLII. 1,4, enz.) ; dien Jahve rechtmatig verwekt heeft
(XLII. 6) . Evenals Cyrus de balllingen zal vrijlaten
(XLV. 13) , zoo dat de blinden zullen geleid worden..
langs een weg hun onbekend en de duisternis voor hen
gemaakt tot licht (XLII. 16) , zoo zal de Knecht de gevangenen verlossen, hen die in de duisternis zijn
(XLIX, 9; LXI. 1 vv.) , en de oogen der blinden open.
maken (XLII. 7) . Evenals Cyrus jahve's gezalfde genoemd wordt (XLV. 1) , zoo is het, naar de o. i. eenig
mogelijke verklaring van LXI. 1, de Knecht die zich
voorstelt als Jahve's Gezalfde.
Maar het werk van Jahve's Knecht is ten slotte alge~
meen ~ menschelijk en geestelijk van aa rd; het is niet
door de macht der wapenen, maar door zijne leering
en door zijn lijden en dood dat hij het zal voltrekken.
Het volgt niettemin uit de aangeduide parallelismen
dat Cyrus, naar het inzicht van den profeet, als een
voorafbeelding van Jahve's Knecht op het wereldtooi
neel verschijnt.
9. Die beschouwing zal alreeds in zekere mate rekenschap geven van het plotse optreden van den Knecht
in het tweede deel van het Boek der Vertroosting. Toch
schijnt hier iets meer ter verklaring vereischt. Het valt
den lezer op, dat de profeet bij den aanhef van
hfdst. XLIX, Jahve's Knecht opvoert als een bekende

-

(1) Waarbij ook XLII. 1.7 behoort. Zie t. d. p.
(2) Niet om zijne zwakheid te ondersteunen zooals gezegd' is
van Israel (XLI. 131.
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gericht zijn, moet men met het beeld van den Godsgezant zooals het hier voorgedragen en geteekend wordt
vertrouwd zijn geweest. Inzonderheid de openbaring
van den lijdenden Messias der toekomst geschiedt hier
naar allen schijn niet voor de eerste maal; anders ware
zij niet zoo vlakweg, zonder voorbereiding, verkondigd
geweest. Vermoedelijk zal die openbaring, bij haar eerste ontstaan, aangeknoopt hebben bij de tragische ervaringen van het Joodsche volk zelf, of van een hoogstaanden man uit het volk, die door zijn zedelijke grootheid en door zijn wedervaren tot passend voorbeeld
in 't klein dienen kon van den verwachten Zaligmaker
van het menschdom. (1)
10. In zijn oorspronkelijken vorm zal dit tweede deel
van het Boek der Vertroosting van Israël derwijze sar
mengesteld geweest zijn, dat telkens, op een min of
meer uitgebreide beschouwing en lofspraak over het
groote werk van Jahve's Knecht, uitbundige gelukwen
schen en aanmoedigingen volgden tot Sion gericht. Benevens twee voorname stukken aan de verheerlijking
van den Knecht gewijd, komen er naar onze indeeling
nog twee mindere voor, als tweede en als vierde, zoo~
dat vier onderdeelen te onderscheiden zijn.
A De Knecht Jahve's treedt sprekend op en ontvouwt de zending hem door Jahve opgedragen. Op de
aangehaalde onderhandeling tusschen den Knecht en
Jahve volgen heilwenschen en beloften gericht tot het
volk.
XLIX 1 Luistert, eilanden, naar mij
en geeft acht, ó volkeren, van verre:
Jahve heeft mij geroepen van den moederschoot af,
van af het ingewand mijner moeder noemde hij
mijn naam.
2 Mijn mond maakte i iij tot een scherp zwaard,
in de schaduwe der schede (2) verborg hij mij;
hij maakte mij tot een geslepen pijl,
in zijn koker stak hij 'mij weg.

(1)

Vgl., The Expositor; 1. c. bl. 209; -- Dietsche Warande en

Belfort 1923, bl. 280.
(2) Lees nadan in pl. v. jadó (= van zijn hand).
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XLVIII 16d En nu zond de Heer Jahve mij met zijn,
geest (1)

XLIX. 3 en hij sprak tot mij : Mijn Knecht zijt gij, (2)

door u zal ik mij verheerlijken!
L,I. 16 Ik leg mijn woord in uwen mond,
in de schaduw mijner hand bescherm ik u,
om hemelen uit te spreiden en een aarde te grondvesten.
en om tot Sion te zeggen : Mijn volk zijt gij ! (3)
XLIX. 4 En ik nu sprak : Vergeefs heb ik mij vermoeid,.
voor niets en vruchteloos mijn kracht uitgeput; (4)
maar mijn recht is bij Jahve
en mijn loon bij mijn God!

5 En nu zeide Jahve,
die mij van in den schoot boetseerde tot zijn Knecht,..
Jacob tot hem terug te roepen
en Israël te verzamelen voor hem.
En ik verwierf eere in Jahve's oogen
en mijn God was mijn macht.
6 En hij sprak: 't Is luttel dat gij mijn Knecht zijt.
om Jacob's stammen op te richten
en de bewaarden van Israël te herstellen:
ik heb u gesteld als licht der natiën

om te zijn mijn heil tot het uiteinde der aarde.
7 Aldus heeft Jahve sespr^ken,

de verlosser van Israël, zijn Heilige,
tot den diep verachte, tot den smaad van het volk,.
tot den slaaf van gebieders:
koningen zullen u zien, en zij zullen opstaan;
vorsten, en zij zullen u hulde bieden,
omwille van Jahve die getrouw blijft,
den Heilige Israël's die u heeft uitverkoren !

(1) Dit verslid, waar het staat in den tekst, heeft geen zin. Hier
doet het dienst als overgang van de beschouwing van het
geheime goddelijk raadsbesluit, tot die van de uitwerking. —
eNu» (hier en XLIX, 4,5) = daarop.
(2) Israël in den tekst, is een toevoegsel van tweede hand, zoo-als algemeen aangenomen wordt.
(3) Over de inschuiving van LI, 16 t. d. p. vgl. The Expositor
1. c. bl. 190 v.; Revue Biblique 1909, p. 519; 1910, p. 560 s.
(4) Het werk van den Knecht, in v. LI, 16 geschetst (zie voorbereidende aanteekeningen op het tweede deel, onder 7) was
door de Ballingschap te niet gegaan. Van daar de klacht ier,.
XLIX, 4.
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-- 683 -4 ( 1 ) De Heer Jahve gaf mij een leerlingen tong
opdat ik den moede mocht helpen met het woord;
eiken morgen wekt hij (2) mij het oor
om als de leerlingen te luisteren.
5 De Heer Jahve opende mijn oor
en ik was niet wéerspannig,
ik week niet terug.
6 Mijn rug bood ik aan de slagers
en mijn wangen aan die ze glad plukten;
mijn aangezicht verdook ik niet
voor beschimpingen en spog.
7 Immers de Heer Jahve staat mij bij;
daarom kende ik geen beschaming,
daarom maakte ik mijn aangezicht als kiezel:
ik wist dat ik niet te schande kom.
8 Mijn vrijspreker is nabij,
wie bestrijdt mij? Laat ons vooruit treden te saam!
Wie is mijn tegenstander? Hij kome tegen mij op!
9 Zie, de Heer Jahve staat mij bij;
wie is 't die mij veroordeelen zal?
Zie, als een kleedingstuk verslijten ze alle,
de mot zal hen verknagen !
XLIX 8 Aldus spreekt Jahve :
ten tijde der gunst heb ik u verhoord
en ten dage des heils u bijgestaan;
en ik bewaarde u en stelde u aan tot bondsheer des
volks, (3)
om het land op te richten,
om de verwoeste erven te verdeelent
9 om te zeggen aan de gevangenen : vertrekt!
aan die zitten in de duisternis : treedt aan 't licht!
Langs de wegen zullen zij weiden
en op alle toppen hun weiland vinden;
10 Zij zullen geen honger lijden noch dorst;
hen zal gloeiende grond noch zonne slaan,

(1) Over de verplaatsing van L. 4-9 naar hier vgl. The Expositor, 1. c. bl. 191; Revue Bibligee, 1909, p. 518, 520; -- 1911,
p. 558 s.
(2) Het eerste ja'ir valt weg.
i3) Letterlijk: tot verbond des volks; vgl. XLII. 6. -- De werkwoorden te lezen met vat, consecutivum ; dus in den verleden
tijd.
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want hun erbarmer zal hen geleiden
en hen drijven bij de waterbronnen.
11 Ik zal al mijne bergen maken tot weg
en al mijne straten worden verhoogd.
12 Zie, genen komen van verre;
zie, dezen van 't Noorden en van den zeekant
en die van het land Sinim,
13 Juicht, hemelen! en verheug u, aarde!
Breekt, bergen, los in gejuich!
Want Jahve heeft zijn volk getroost
en over zijne ellendigen erbarmt hij zich.
14 Sion zeide : Jahve heeft mij verlaten
en de Heer vergat mij!
15 Zal de vrouw haar zuigeling vergeten,
dat zij geen erbarmen had voor de vrucht van haar
schoot ?`
En mochten ook deze vergeten,
ik toch vergeet u niet!
16 Zie, op beide handen heb ik u geteekend,
uwe muren staan gedurig vóór mij.

17 Uwe zonen komen toegesneld,
uwe afbrekers en uwe vernielers trekken uit u weg..
18 Sla uwe oogen in 't rond en zie:
ze zijn alle verzameld en komen tot u.
Zoo waar als ik leef, kondwoord Jahve*s,
gij zult met hen allen, als met sieraad, u tooien,
hen als een prachtgordel dragen gelijk de bruid.
19 Spijts uwe vernielde en verwoeste plaatsen
en uw land in puin,
ja nu zult gij te nauw zijn voor de bewoners
en verre weg zullen uwe verslinders zijn.
-

20 Nog zullen zij zeggen, dat gij 't hoort,
de zonen uwer beroofde moederschap:
de plaats is mij te nauw !
maak ruimte voor mij om te wonen!
21 En gij zult zeggen in uw hart:
Wie heeft mij dezen gebaard,
daar ik van kinderen beroofd was en onvruchtbaar,..
verbannen en verstoeten?
Dezen dan, wie heeft ze groot gebracht?
Ik was overgebleven alleen,
en dezen, hoe is •het gelegen met hen ?

685 22 Aldus spreekt de Heer Jahve :
Zie, tot de natiën hef ik mijn hand omhoog
en ik steek mijn veldteeken op tot de volkeren;
en zij zullen uw zonen aanbrengen op hun boezem
en uw dochters zullen op den schouder gedragen
worden
23 Koningen zullen uw verplegers zijn
en hunne vorstinnen uwe voedsters;
met het aangezicht ter aarde zullen zij hulde bieden
en het stof uwer voeten likken.
En gij zult weten dat ik Jahve ben
wiens getrouwen niet worden beschaamd.
24
Zal wel den machtige zijn roof ontvoerd
worden,
of zullen de gevangenen eens schrikwekkers (1)
ontvluchten?
25 Trouwens aldus spreekt Jahve
Al werden de gevangenen eens machtigen ontvoerd,
al mocht de roof des schrikwekkers ontvluchten,
toch zal ik uw bestrijders afstrijden
en bewerken het heil uwer zonen.
26 Ik zal uwe verdrukkers hun eigen vleesch laten eten
en als most zullen zij zuipen hun eigen bloed.
En alle vleesch zal weten dat ik Jahve ben, uw
Heiland
en uw Verlosser, de sterke Jacobs.
LI. 3 (2) Ja, Jahve heeft Sion getroost,
getroost al hare vernielde plaatsen,
Hare woestijn heeft hij gemaakt tot Eden
en hare wildernis als Jahve's hof,
waar vreugde en blijdschap gevonden wordt,
lofzang en liederenklank !
(1) Lees : 'arits als in v. 25.
(2) L. 1-3 staat in deze vertaling onmiddellijk vóór XLII. 18. --Het brokstuk L. 4-9 hebben wij ondergebracht in de rede van
den Knecht XLIX, tusschen vv. 7 en 8. -- De verrassende
vervloeking in L. 11 is hier verdwaald verre van haar oor
spronkelijke plaats; ze schijnt nauw verwant met den inhoud
van Is. LXVI, waar ze best zou te lezen zijn na v. 16; als
gericht tegen den vuurdienst, zou ze hier dienst doen als
transitie van de aankondiging van Jahve's wereldgericht door
het vuur, tot den vloek over ander soortgelijk bijgeloovig
bedrijf in v. 17. -- In L. 10 is de inleiding te erkennen
tot de rede van den Knecht in LI. 1~2, 4 volg. -- De ont-.
boezeming in LI, 3 is het slot van de Messianische rede
van hoofdsi. XLIX.
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***
B. Op nieuw neemt Jahve's Knecht het woord op
en richt eene rede tot zijn volk, die nogmaals uitloopt
op schitterende beloften voor de toekomst van Jerusalem.

L. 10 Wie onder u Jahve vreest
aanhoore (1) de stem van zijn Knecht!
Die wandelt in de duisternis, zonder een lichtstraal,
hij stelle zijn vertrouwen op jahve
en steune op zijn God!
LI. 1 Luistert naar mij, gij die 't recht betracht; Jahve
opzoekt;
beschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt
en de holte der groeve waaruit gij gegraven werdt!
2 Aanschouwt Abraham, uwen vader,
en Sara die u baarde!
(want als enkeling riep ik hem en ik zegende hem en
vermenigvuldigde hem) . (2)

4 Hoort mij aandachtig aan, mijn volk;
mijne lieden, luistert naar mij
Want van mij gaat leering uit
en mijn recht laat ik als licht der volkeren schijnen.
(3)
5 Mijn gerecht is nabij, mijn heil treedt te voorschijn
en mijne armen zullen volkeren richten;
op mij wachten de eilanden
en op mijn arm vestigen zij hunne hoop.
6 Heft uwe oogen hemelwaarts
en aanziet de aarde beneden;
ja als rook zal de hemel vervliegen
en de aarde verslijten als een kleed,
en hare bewoners zullen sterven als muggen;
maar mijn heil blijft voor eeuwig bestaan
en mijn recht neemt geen einde. (4)
7 Hoort mij aan, gij die gerechtigheid kent,
vreest den hoon der menschen niet
en laat u niet door hunne vloeken verschrikken,
8 Want gelijk een kleed zal de mot hen verknagen
en gelijk wolle verknaagt hen de worm.
Maar mijn recht blijft voor eeuwig bestaan
en mijn heil door alle tijden heen !
(1) Lees jisjma.
(2) Vermoedelijk glosse. Zie Revue Biblique 1909, bl. 521.
(3) Lees: 'óf iia'.
(4 .Ló tecbdal, Vulcc.: non deliciet.
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9 Rijs op, rijs op, omkleed u met macht, arm Jahve's!
Rijs op, als in de dagen van voorheen,
in de aloude tijden!
Waart gij het niet die Rahab verplettet, (1)
doorboordet het wangedrocht?
10 Waart gij het niet die deedt de zee opdrogen,
de golven van den grooten waterkolk;
die de diepten der zee omschiept
tot doorgangsweg voor de verlosten ? (2)
XLVIII. 21 (2) Zij hadden geen dorst in de woestijn
waardoor hij hen geleidde.
Hij deed voor hen het water stroomen uit de rots;
hij pleet de rots en de wateren vloeiden. (3)
LI. 12 Ik, ik ben het die u vertroost!
Wie zijt gij, dat gij vreesdet een sterveling,
een menschenzoon, vergankelijk als gras;
13 dat gij Jahve vergat, uwen Maker,
die de hemelen uitspreidt en de aarde grondvest,
en dat gij gedurig, den ganschen dag, beefdet
voor de woede van den dwingeland (4)
daar hij aanlegde op verdelgen!
En waar is de woede van den dwingeland?
14 De neérgebukte spoedt de bevrijding te gemoet,
hij zal niet sterven den kuil ter prooi
en zijn brood zal hem niet ontbreken.
15 Ik ben Jahve, uw God, die de zee opzweep
zoodat haar golven bruisen!
Jahve der heirscharen is zijn naam! (5)
17
Rep u op, rep u op ! Sta recht, Jerusalem,
die gedronken hebt, uit Jahve's hand, den beker
zijner woede!
den kelk (6) der bedwelming hebt gij gedronken,
Ieég geslurpt!
18 Niet één is er om haar te leiden
van al de zonen die zij baarde;
niet één die hare hand vasthoudt
van al de zonen die zij grootbracht.
(1) Lees... mochatsath vgl. Job XXVI, 12. — Rahab is eigenlijk
nee fabelachtig zeemonster; hier zooals nog b. voorb. Is.
XXX, 7, symbolische benaming van Egypte.
(2) LI. 11 is afgeschreven van Is XXXV, 10 en staat hier zon.der de minste aansluiting bij het redeverband. Daarom is het
hier overgeslagen.
(3) Vgl. Revue Biblique 1909; bl. 522.

(4) den Farao.
(5) Wij hebben v. 16 overgedragen na XLIX, 3. Zie t. d. p.
(6) Het verhaalde kós (beker) is hier te schrappen in den tekst.
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19 Tweëerlei (1) rampen troffen u
wie zal u medelijden betuigen ?
verwoesting en vernieling, hongersnood en zwaard,
-wie zal u troosten ? (2)
20 Uwe zonen lagen machteloos, aan alle hoeken der
gelijk een ree in 't net, straten
zat van Jahve's woede,
van de grimmigheid van uwen God.
21 Daarom, hoor dit, rampzalige,
dronken, maar niet van wijn.
22 Aldus spreekt uw Heer Jahve,
uw God die strijdt voor zijn volk:
Zie, ik neem uit uwe hand den beker der
bedwelming;
den kelk (3) mijner woede,
gij zult hem niet langer drinken.
23 En ik zal hem stellen in de hand uwer verdrukkers
die spraken tot u : buig neder, dat wij over u
trappen!
,
En gij maaktet uwen rug gelijk met den grond,
en gelijk met den straatweg, dat ze over u trapten.
Rijs op, rijs op ! omkleed u met macht, Sion !
LII. 1
omkleed u met uw prachtgewaad, Jerusalem, heilige
stad!
Want niet langer komt tot u binnen de onbesne
dene en onreine.
2 Schud af van u het stof, sta op,
gevangen jerusalem !
Maak u de boeien van uwen hals los,
gevangen dochter van Sion!
3 Want aldus spreekt Jahve :
Onvergeld werdt gij verkocht
en niet om zilver zult gij verlost worden.
4 Want aldus spreekt de Heer Jahve :
Naar Egypte daalde mijn volk af in den beginne
om daar te verblijven;
en Assur om niets onderdrukte het.
Kondwoord Jahve's.
5 En nu, wat heb ik hier?
Mijn volk is ja weggevoerd onvergeld ;
Zijne meesters bejegenen mij met snoeverij, (4)
(kondwoord Jahve's)
(1) De eene betreffend het land, de andere de bevolking.
(2) L. jenachamekh.

(3) In den tekst is hier kós te schrappen.
(4) L. jah.vllu i in pl. van jehêljilu, wat geen passenden ',in
geeft.
(

689 en gedurig, den ganschen dag, wordt mijn naam
gelasterd.
6 Daarom zal mijn volk mijn naam kennen (1) te
dien dage,
dat ik zelf het ben die spreek : Hier b .gin ik!
7 Hoe schoon zijn op de bergen de voeten des
die aanmeldt den vrede, bodes
die boodschapt goede tijding,
die zegt aan Sion : uw God heerscht als koning!
8 De stem uwer wachters weérklinkt ;
zij hebben hun stem verheven, juichen al te gader;
want van oog tot oog hebben zij aanschouwd
Jahve's terugkomst in Sion!
9 Breekt los en juicht al te gader,
verwoeste plaatsen van Jerusalem !
Want Jahve heeft zijn volk getroost,
ierusalem verlost!
10 jahve heeft ontbloot zijn heiligen arm
in de oogen van alle natiën ;
en alle uiteinden der aarde zullen aanschouwen
het heil van onzen God!
11 Weg! Weg! trekt weg van daar!
Raakt niet het onreine aan!
Trekt weg van uit haar (2) midden,
reinigt u die Jahve's vaten draagt!
12 Want niet in der haast zult gij vertrekken
noch voortgaan in de vlucht;
maar voor u heen trekt jahve op
en uw achterhoede is de God van Israël!

C Jahve stelt zijn Knecht voor, spreekt zijn lof uit,
kondigt aan, hoe hij, onder vernedering e z smaad,
aller natiën heil zal bewerken. In eene rede waarin
het uitboetend lijden en de zoendood van den

Knecht beschreven worden, bevestigen de verlosten
Jahve's boodschap. Na nog eene slotlotspraak van
Jahve, volgen schitterende voorspellingen aangaan de de wereldheerschappij van het verheerlijkte
Sion.
,

(1) Het tweede daarom is uit den tekst weg te laten (volgens
LXX en Vulg.)
(2) Babel's.

690 XLII. 1 Ziehier mijn Knecht, dien ik steun,
mijn uitverkorene, in wien mijn ziel behagen
schept;
ik heb mijn geest op hem gelegd;
hij zal het recht uitvaardigen tot de natiën.
2 Hij zal niet roepen of schreeuwen,
noch zal hij zijn stem laten hooren op straat;
3 het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende wiek zal hij niet uitdooven.
In waarachtigheid zal hij recht uitvaardigen.
4 Hij zal niet verkwijnen noch geknakt worden
tot hij het recht gevestigd hebbe op aarde
en op zijne leering zullen de eilanden wachten.
5 Aldus spreekt God Jahve,
die de hemelen schept en ze spreidt,
die de aarde uitbreidt met haar gewassen,
adem geeft aan haar bewoners
en levensgeest aan die er op wandelen:
6 Ik, Jahve, heb u geroepen, rechtmatig,
en ik vatte u bij de hand
en bewaarde u en stelde u aan tot bondsheer des
volks. (1)
tot licht der natiën,
7 om open te maken de oogen die blind zijn,
om voort te zenden uit den kerker den geboeide,
uit de gevangenis die in duisternis wonen.
LII. 13 Zie, hij zal handelen met goed gevolg, mijn
Knecht;
hij zal rijzen en zich verheffen en stijgen zeer hoog.
14 Evenals als velen gruwden voor hem (2)
daar (3) zijn aanschijn niet meer was van een
mensch
noch zijn gedaante die der menschenkinderen,
15 Zoo zal hij vele natiën leeren. (4)
(1) Vgl. XLIX. 8.
(2) In het hebr. voor u.
(3) L. ki in pl. van kên.
(4) Het hebr. leest jazzè, wat de Vulg. vertaalt: ...asperget. Het
wkw. heeft inderdaad den zin van sprenkelen en wordt ge~
bruikt in rituale teksten om het reinigend sprenkelen van of~
ferbloed (of olie, of water) te beteekenen. Doch men vindt
het nimmer met den accusatief van zaken of personen op
wie het vocht gesprenkeld wordt, dus met den zin besprenkelen. Het gaat niet aan het wkw. te duiden naar het eens
luidend arabisch, als meenend: doen springen. Veeleer zou
men kunnen aannemen dat het hier bij uitzondering staat met
den zin van besprenkelen. Sommigen verkiezen eene schrijf-

691 Voor hem zullen koningen hun mond sluiten,
want wat hun nooit verteld werd hebben zij gezien,
wat zij nooit hoorden hebben zij verstaan:
LIII. 1 « Wie had geloofd aan de boodschap die wij
vernamen
en Jahve's arre aan wie hij geopenbaard ? (1)
2 Hij groeide vóór hem op gelijk een scheut
en gelijk een wortelspruit uit dorren grond.
Er was gedaante noch schoonheid aan hem, dat
wij hem aanzagen,
noch aanschijn, dat wij er lust aan hadden.
3 Misprezen, het uitschot der menschen,
een man van smarten, met krankheid vertrouwd;
als een voor wie men het aanzicht verbergt,
misprezen en dien wij niet achtten.
4 Voorwaar onze krankheden heeft hij gedragen
en onze smarten getorst,
daar wij hem achtten getroffen,
geslagen van God en vernederd.
5 Hij was ja doorboord om onze overtredingen,
verplet om onze schulden.
En mochten ook deze vergeten,
De tuchtiging voor ons welzijn was op hem
en door zijne striemen gewerd ons genezing.

6 Wij allen waren als schapen verdoold,
elk _zijn eigen weg opgegaan ;
en Jahve liet op hem nederkomen
de schuld van ons allen.
7 Hij werd mishandeld en hij onderwierp zich,
en hij deed zijn mond niet open;

fout te onderstellen. De lezing jórè zou als woordbeeld in
het hebr. schrift de lezing jazzè zeer nabij komen. Anderzijds
is op te merken dat jórè ook in den zin van gieten, sprenkelen
(sprekend van regen of water) kon verstaan worden, wat
de verwarring mocht in de hand gewerkt ' hebben. Echter
zou hier natuurlijk de beteekenis leeren te behouden zijn.
Besprenkelen kon insgelijks gemeend zijn als = leeren. Vgl.
bij voorb. de soortgelijke beeldspraak Deut. XXXII. 2 enz.
(1) Vgl. de inleidende aanmerkingen op II, onder 6. De sprekers
hadden wel eene profetische boodschap vernomen aangaande
den lijdenden Messias. Maar vooraleer zij er de vervulling
van zagen, scheen die hun ongelooflijk toe (wijl zij nooit zoo
iets hadden weten gebeuren (LII. 15), en moest zij het ver-stand te boven gaan van al wie in Jahve's wegen en werken
niet door hemzelf onderricht was.

692 gelijk het lam dat ter slachting gebracht wordt
en gelijk het schaap dat voor zijn scheerders
zwijgt... (1)
8 Krachtens dwangbevel en vonnis werd hij
weggerukt;
en wie neemt zijn pleit (2) in overweging ?
Want hij werd afgesneden van het land der
levenden,
en om de schuld van zijn (3) volk getroffen tot
den dood. (4)
9 Men maakte zijn graf bij de boosdoeners
en bij de misdadigers (5) zijn doodstêe, (6)
alhoewel hij geen onrecht gepleegd had
en er geen valschheid was in zijn mond.
10 Maar het geviel Jahve hem te verpletten;
hij kwelde hem, of hij zelf plichtig was. (7)
Hij zal een nageslacht zien dat lange dagen telt
en Jahve's believen zal door hem gedijen.
11 Dank zij het zwoegen zijner ziel zal hij het zien,
hij zal zich verzadigen aan zijne kennis! »
Mijn gerechte Knecht zal gerechtigheid bewerken
voor de velen
en hunne schulden zal hij torsen.
12 Daarom geef ik hem aan de velen zijn deel
en zal hij buit deelen met de machtigen;
omdat hij zichzelf overleverde in den dood
en bij de overtreders gerekend werd,
daar hij de zonde droeg van velen
en voor de overtreders optrad als bemiddelaar.

LIV. 1 juich, onvruchtbare, die niet baarde!
Breek los in gejuich en jubel, die niet kraamde!
Want talrijk zijn de zonen der vereenzaamde
meer dan de zonen der gehuwde, zegt Jahve.
2 Verruim den omvang uwer tent;
men verwijde de zeilen uwer woonstée, houd geen
maat 1
(1) Het volgende verslid is geschrapt als herhaling van het tweede, in strijd reet het parallelisni.
(2) Lees dinó (?).
(3) In pl. van mijn.
(4) L. lamaveth,
(5) osê - rá.
(6) bêth - mvtó.
(7) Vgl. Expositor 1. c. bl. 202; Revue Biblique, 1910, bl. 566.

693 Maak uwe zeelen langer
en sla uw staken vast!
3 Want rechts en links zult gij , uitbreken
en uw zaad zal natiën beërven
en verwoeste steden bevolken.
4 Vrees niet, want gij komt niet te schande;
wil niet blozen, want geen smaad wacht u!
Want de schande uwer jeugd zult gij vergeten
en den smaad uwer weduwschap niet meer
gedenken!
5 Uw gemaal immers is hij die u maakte,
Jahve der heirscharen is zijn naam,
en uw Verlosser is de Heilige Israëls
God der gansche aarde wordt hij genoemd.
6 Want als verlatene en zielsbedrukte vrouw heeft
Jahve u geroepen.
en zoudt gij als vrouw der jeugd verstooten zijn?
zegt uw God.
7 Voor een korten stond heb ik u verlaten
en met groot erbarmen neem ik u tot mij.
8 In een opbruisen van verbolgenheid
heb ik een stond mijn aangezicht voor u verborgen,
en in eeuwige minne erbarm ik mij over u,
zegt uw verlosser Jahve.
'

9 Als in Noë's dagen ( 1 ) staat dit bij mij vast:

evenals ik zwoer
Noë's wateren niet meer te brengen over de aarde,
aldus zweer ik
niet meer tegen u te toornen of u te begrinnen.
10 Want de bergen zullen wijken
en de hemelen wankelen,
maar mijne minne zal niet wijken van u
noch wankelen zal mijn vredeverbond,
zegt uw erbarmer Jahve.
11
Rampzalige, door storm geteisterd, zonder
troost!
Zie, ik zal uwe steenen in spiesglans (2) leggen
ik zal u grondvesten met safieren,
12 en uwe tinnen maken van robijn
en uwe poorten van karbonkelsteenen
en uw gansche omhe ±hing van edelgesteente,
(1) Lees : kimè...

(2) Hebr. pukh (antimonium) dat bij oostersche vrouwen in ge-bruis; was om de randen der oogleden te zwarten.
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zijn.
En groot zal het heil uwer zonen wezen;
14 in gerechtigheid zult gij gevestigd zijn.
Houd u ver van angst, want gij moet niet vreezen;
en van verschrikking, want zij nadert niet tot u.
15 Bestrijdt men u, het komt niet van mij;
wie strijdt tegen u zal voor u bezwijken.
16 Zie, ik heb den smid geschapen
die het kolenvuur aanblaast
en het getuig voortbrengt tot zijn werk;
en ik heb geschapen den verdelger om te niet te
doen.
17 Geen wapen tegen u gesmeed zal gelukken.
En elke tong die met u te recht staat zult gij van
schuld overtuigen.
Dat is het lot van Jahve's dienaren
en hun loon van mijnentwege, kondwoord Jahve's.
LV. 1 0 komt, al wie dorstig zijt, tot de wateren!
Ook die geen geld hebt, (2) komt en koopt en eet,
ja komt en koopt zonder geld en zonder prijs
wijn en melk !
2 Waarom besteedt gij geld voor wat geen brood is,
en - uwe moeite voor wat niet verzadigt?
Luistert naar mij en eet wat lekker is
en laat uw lust het smakelijkste genieten.
3 Neigt uw oor en komt tot mij,
luistert opdat uw ziele leve.
En ik zal met u treffen een eeuwig verbond,
in gunstbetoon onwankelbaar jegens David.
4 Zie, als getuige voor volkeren (3) stelde ik hem aan,
als vorst en gebieder over volkstammen.
5 Zie, volk dat gij niet kendet zult gij roepen,
en volk dat u niet kende zal aanloopen tot u;
om wil van Jahve uwen God
en om den Heilige Israël's die u verheerlijkt heeft.
6
Zoekt Jahve wijl hij te vinden is,
roept hem aan terwijl hij nabij is.
(1) L. bónajik (Vgl. Ex. XXXI, 3 volg.)
(2) Volgens de punctuatie der Massoreten zouden deze woorden
aansluiten bij het voorgaande.
(3) Lees le'ammim.
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7 De booze verlate zijne wegen
en de euvelmoedige zijne gedachten,
en hij keere weder tot Jahve die zich zijner zal
erbarmen
en tot onzen God die veel vergeven zal.
8 Want mijne gedachten zijn niet uwe gedachten,
kondwoord
en uwe wegen zijn niet mijne wegen,
Jahve's.
9 Want zoo hoog als de hemel is boven de aarde
even hoog gaan mijne wegen boven uwe wegen
en mijne gedachten boven uwe gedachten.
10 Want zooals regen en sneeuw nederdaalt uit den
hemel
en niet terugkeert daarheen,
maar de aarde drenkt
en ze bevrucht en haar doet kiemen schieten
en zaad geeft aan zaaiers en brood aan etenden;
11 evenzoo zal mijn woord zijn dat uitgaat van mijn
mond;
het keert niet naar mij terug onverrichter zake,
maar het zal wat mij belieft volbrenger'
en uitvoeren datgene waartoe ik het zond.
Ja, in vreugde zult gij heengaan
12
en in vrede geleid worden.
De bergen en de heuvelen zullen losbreken vóór
u in gejuich;
en alle boongen des velds zullen in de handen
klappen.
13 In de plaats van doornstruiken zal de cypres rijzen;
in de plaats van netels zal rijzen de myrteboom.
En het zal Jahve strekken tot lof,
tot een teeken eeuwigdurend, onverdelgbaar. (1)

D Bene aanspraak gehouden door Jahve's Knecht leidt
de vernieuwing in van de grootsche voorspellingen
(1) Volgende hoofdstukken LVI-LIX behoaren niet tot het
groot Messianisch opstel dat de redding van Israel en van
het menschdom bezingt en namelijk het verlossingswerk van
den Knecht Jahve's verheerlijkt. Zij maken samen met LXIII
--LXVI een afzonderliken bundel uit, Bedoelde hoofdstukken.
worden hier dus overgeslagen.
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aangaande de toekomstige wereldheetschappij van
ierusalen...
LXI. 1 (1) De geest des Heeren Jahve is op mij,
dewijl Jahve mij gezalfd heeft,
Met blijde boodschap voor de ellendigen zond hij
mij,
om te heelen die gebroken van hart zijn,
om aan de gevangenen vrijlating te verkondigen
en aan de geboeiden verlossing;
2 om te verkondigen een genadejaar van Jahve,
een dag der wrake voor onzen God;
om alle treurenden te troosten ;

3 om aan de treurenden van Sion op te zetten
hoofdsmuk in de plaats van asch ;
om hun te geven (2)
olie der vreugde in de plaats van rouwgewaad, (3)
lofzang in de plaats van het gezucht der
verkwijning.
En men zal hen heeten terebinten der gerechtigheid,
plantsoen van Jahve tot zijn luister.
.

(1) Als inleiding tot dit vierde stuk meenen wij voorop te moeten
stellen de toespraak door den geheimzinnigen woordvoerder
tot het volk gericht, in LXI, 1-6. Die toespraak staat, in
den overgeleverden tekst, voorzeker buiten haar oorspronke~
kelijke plaats; door haar worden LX. 22 en LXI. 7, die allernauwst samenhangen, van elkander losgerukt en nog verdere stoornis onderging hierdoor de tekst, zooals zal aanger
merkt worden. De drie voorgaande stukken A. B. C. eindigden telkens met een oproep of eene belofte betreffend het verlaten van Babel. Zij werden ook telkens ingeleid met eene
voorstelling of een optreden van Jahve's Knecht. Dit zal ook
hier het geval zijn. Daarom meenen wij dat de plaats van
LXI. 1-6 is vóór LX. 1 volg. Dat het in LXI, 1-6 de Knecht
is die spreekt, en niet de profeet in zijn eigen naam, kan men
reeds hieruit opmaken, dat nergens, in XLIX volg. de profeet zichzelf aldus aanstelt. Het is wel waar, dat in LXI,
1-6 de Knecht niet genoemd is en dat daarin vooral spraak
is van eene gebrachte « boodschap » en van het « verkondigen » van Jahve's raadsbesluiten. Maar het is ook licht in te
zien, dat de boodschap gedaan wordt door een die tezelfder-tijd gelast is met de uitvoering er van. Dat erkent men dadelijk aan den toon en verder aan den inhoud van sommige
verzekeringen.
(2) In het hebr. staat dit derde verslid voor het tweede.
,(3) In het hebr. staan de twee woorden rouw en gewaad in omgekeerde orde.
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4 En zij zuilen de aloude puinen herbouwen,
oprichten de bouwvallen der tijden van voorheen;
zij zullen vernieuwen de steden in puin,
de bouwvallen van geslacht bij geslacht.
5 Vreemden zullen daar staan en uwe kudden
weiden,
de zonen van uitheemschen worden uwe akkeren wijnbouwers;
6 en gij zult genoemd worden priesters van Jahve,
bedienaren van uwen God zal men u heeten.
Op den rijkdom der volkeren zult gij teren
en op hun heerlijkheid zult gij u roemen. (1)
LX. 1 Sta op, straal in lichtglans, want uw licht is
gekomen,
en Jahve's heerlijkheid daagt op over u!
2 Want zie, de - duisternis overdekt de aarde
en het nachtfloers de volkeren.,
maar over u is Jahve opgedaagd
en zijne heerlijkheid is over u verschenen.
3 En volkeren zullen wandelen in uw licht
en koningen in den glans van uwen dageraad.
4 Sla uwe oogen in 't rond en zie:
ze zijn alle verzameld, ze komen tot u!
Uwe zonen zullen komen van verre,
en uwe dochteren op de heup gedragen.
5 Bij dat zicht zult gij stralend zijn,

en beven en breed opengaan zal uw hart;
daar de weelde der zee zich tot u keert,
de rijkdom der volkeren toevloeit tot u.
6 Kameelen in menigte zullen u overdekken,
dromedarissen uit Midjan en Efa ;
zij zullen komen, alle, uit Sjeba,
goud en wierook brengend
en verkondigend Jahve's lof.
7 Al de kudden van Qedar worden tot u verzameld'
de rammen van Nebajoth zijn tot uwen dienst;
welgevallig komen ze op mijn altaar
en luister zal ik bijzetten aan mijn luisterlijk Huis,
8
Wie zijn die, gelijk een wolk aanvliegend,
en gelijk duiven naar hun hokken?
9 Ja, de eilanden (2) zullen samensnellen tot mij
(1) Lees in het hebr. tith'ammeru.
(2) Versta, hier zooals elders: de inwoners der eilanden, die na-..
tuurlijk komen op schepen. Er is geen reden om in den tekst
de «schepen» iri + van de «eilanden> te stellen.
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en de Tarsisschepen voorop,
om uwe zonen bij te voeren van verre
beladen met hun zilver en hun goud
voor den naam van Jahve uwen God
en voor den. Heilige Israëls, die u luistervol maakte,
10 En zonen van uitheemschen zullen uwe muren
bouwen
en hunne koningen zullen u dienen.
Want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen,
maar in mijn welbehagen erbarmde ik mij over u.
11 Uwe poorten zullen openstaan bestendig;
dag noch nacht zullen zij gesloten worden,
om het binnen brengen tot u van den rijkdom der
volkeren;
en hunne koningen zullen de aanvoerders (1) zijn.
12 Want volk en rijk die u niet dienen, zullen vergaan,
(zulke) volkeren worden teenemaal verdelgd. (2)

13 De heerlijkheid van den Libanon zal komen tot u,
cypresboom, olm en lork al te gaar,
om op te luisteren mijn heilige plaats;
en de plaats onder mijn voeten zal ik verheerlijken.
14 Kruipend zullen tot u naderen de zonen uwer ver drukkers,
en hulde bieden, vóór uw voetzolen, zullen al uw
lasteraren ;
ze zullen u noemen Jahve's stad,
het Sion van den Heilige Israël's.
15 Instede van verlaten als gij waart,
gehaat en door geen mensch betreden,
zal ik u maken tot eeuwigen trots,
tot vreugde van geslacht bij geslacht.
16 Gij zult de melk der volkeren zuigen,
zuigen der koningen borst;
en gij zult weten dat ik, Jahve, uw Heiland ben
en uw Verlosser, de sterke Jacobs.
17 Instede van brons zal ik u goud aanschaffen,
en instede van ijzer schaf ik u zilver aan,
,

en brons instede van hout
en ijzer instede van steen. (3)

Vrede zal ik aanstellen als uw bestuur
en Rechtvaardigheid als uwe regeering.
(1) Lezen nohagim.
(2) De inhoud van dit vers is storend en van zeer twijfelachtige
echtheid.
(3) Latere aanvulling.
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18 Van geweld zal niet meer gehoord worden in uw
land,
noch van verwoesting en vernieling in uw gebied;
uwe muren zult gij heeten Heil
en uwe poorten Lof.
19 Niet meer zal u de zon tot licht zijn bij dag,
noch zal u met haar glans verlichten de maan;
maar Jahve zal u strekken tot licht voor eeuwig
en uw God tot uwen luister.
20 Uwe zon zal niet meer ondergaan
en uwe maan niet meer wegslinken;
want Jahve zal u strekken tot licht voor eeuwig
en 'de dagen van uwen rouw zullen uit zijn.
21 Uw volk zal bestaan, heel en al, uit rechtvaardigen;
voor eeuwig zullen zij het land bezitten:
spruit van mijn planting,
werk mijner handen tot mijn luister.
22 Die klein was zal worden tot een duizend
en de geringe tot een machtig volk.
Ik, Jahve, zal het verhaasten te zijner tijd: (1)
LXI. 7 omdat zij (2) het dubbel leden, aan schande,
en beschimping en ellende (3) hun deel was;
daarom zal hun bezit dubbel zijn in hun land,
een eeuwige blijdschap is hun beschoren. (4)
8 Want ik, Jahve, bemin het recht
en haat het misdadig (5) rooven.

Ik zal hun schenken hun loon getrouwelijk
en een eeuwig verbond zal ik sluiten met hen.
9 Onder de natiën zal hun zaad bekend zijn
en hunne spruiten in het midden der volkeren;
al die hen zien zullen hen erkennen
als een geslacht door Jahve gezegend.
(1) De volgende verzen LXI, 1 r6 zijn overgedragen geweest voor
LX. 1.
(2) In de pl. van gij (hebr.)
(3) Lees in het hebr. 'oni ; anderen lezen varoq --= en spog. Alleszins is de tekst bedorven. Zie volgende aanteekening.
(4) De nauwe samenhang tusschen LX22 en LXI. 7 toont duidelijk aan dat het stuk LXI. 1-6 hier een ongepaste inlas~
sching was. De gedachte in de twee verzen uitgedrukt komt
hierop neer, dat de geledene schade voor het herstelde volk
veelvoudig zal vergoed worden. «Die klein was... » (LX. 22)
is niet gemeend in 't algemeen, maar bedoelt het volk Juda
dat klein en gering was onder de volkeren, maar na zijn
herstel de andere zal overtreffen, zooals in de voorgaande
rede aangekondigd is. En dezelfde beschouwing wordt in LXI
7 doorgezet . Dat v. 7 de voortzetting is van LX. 22 kan men

Poft

10

Vol van vreugde verheug ik mij in Jahve, (1)

mijne ziel juicht van blijdschap om mijn God;
wijl hij mij tooide met den opschik des heils,
met den mantel der gerechtigheid mij omhulde;
zooals de bruidegom die zijn hoofdsmuk opzet
en de bruid die met haar pronksieraden zich siert.
11 Want evenals de aarde haar gewas voortbrengt
en evenals de tuin zijn zaaisels laat opschieten,
zoo laat de Heer Jahve opschieten gerechtigheid
en lof
in 't aanschijn aller natiën.
LXII. 1 Om Sion's wil zal ik niet zwijgen
en om Jerusalem zal ik niet rusten,
tot dat verschijne gelijk lichtglans haar recht
en haar heil gelijk een brandende fakkel.
En alle natiën zullen uw recht aanschouwen
en alle koningen uwe heerlijkheid;
en men zal u noemen bij een nieuwen naam
welken Jahve's mond zal spellen.
Gij zult een kroon van luister zijn in Jahve's hand,
een koninklijke tulband in de palm van uwen God.
4 Niet langer zult gij heeten verlatene,

noch zal uw land langer heeten woestenij,
maar men zal u noemen: welbehagen-in-haar,
en uw land: in-echt-verbondene;
wijl Jahve in u zijn welbehagen stelt
en uw land in echt vereenigd is.
5 Zooals de jongeling met de maagd in den echt
treedt,
nog licht erkennen en daarvoor getuigt ook duidelijk genoeg
de lat. Vulgaat : pro confusione vestra duplici... propter hoc
in terra sua duplicia possidebunt... Maar het overige van
van den tekst is bedorven. Reeds in bosjtekhem (pro confessione vestra) is eene verschrijving te bespeuren, en na
tachath is ook het voegwoordje ki verwacht : « omdat hunne
schande dubbel was... » Het ontstaan van het suffix in den 2e
persoon (pro foncusione vestra... ) is eenvoudig hieruit te
verklaren, dat in LXI. 5-6 het volk aangesproken was in den
2de persoon. Onder den invloed van het ingeschovene LXI
...6 werd dan ook in het begin van LXI, 7, het suffix van
den 3de persoon vervangen door dat van den 2de, Verder
heeft jarónnû (landabuut) hier niets te maken; in de plaats
daarvan was een naamw. te verwachten aan het voorgaande
kelimma aangesloten door het voegwoordje en. Men leze
'oni of roq... Zie voorgaande nota.
(5) Voor bèóla (in holocausto, Velg.) lege men beovla in mismisdadigheid.
(1) Jerusalem spreekt ; vv. 11-11.

701
zoo zal uw herbouwer ( 1 ) zich in echt verbinden
met u;
en met de vreugde des bruidegoms over de bruid
zal uw God zich over u verheugen.
6 Over uwe muren, Jerusalem, heb ik wachten last
gegeven:
mogen zij dag en nacht nooit zwijgen!
Die Jahve's geheugen wakker houdt,
geen rust voor u!
7 En laat hem niet met rust tot hij oprichte
en stelle Jerusalem tot lof op aarde.
8 Jahve heeft gezworen bij zijn rechterhand
en bij zijn sterken arm:
of ik nog uw koorn zal prijsgeven
als voedsel voor uwe vijanden;
en of de zonen van uitheemschen zullen drinken
den most waarom gij u vermoeid hebt!
9 Maar die het inzamelden zullen het eten
en Jahve loven ;
en die hem vergaderden zullen hem drinken
in mijn heilige voorhoven.
10 Trekt door! Trekt de poorten door!
Baant den weg voor het volk!
Hoogt op, hoogt op de straat, zuivert ze van
steenen,
steekt een veldteeken op tot de volkeren!
11 Zie, Jahve laat het hooren tot het uiteinde der
aarde,
zegt tot de dochter Sion's :
Zie, uw heil is gekomen!
zie, zijn loon is mede met hem
en zijne winst trekt voor hem op! (2)
12 En men zal hen noemen: heilig volk,
de verlosten van Jahve ;
en gij zult genoemd worden: opgezochte,
Stad nimmermeer verlaten!
(1) Lees bónékh.
(2) Vgl. XL. 8.
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Kater Lekeux "Maggy,,
door M. E. BELPAIRE.
Het eerste werk van P. Lekeux : « Mes cloitres dans
la tempéte », was voor alle Belgen belangrijk. Immers
het gaf een treffend beeld van de bewogen jaren van
den oorlog, het bracht levendig voor de oogen de tra~
gische schoonheid van een tijd vol sublieme heldhaftig-heid en afschuwelijke wreedheid. En, reeds op den achtergrond van die tooneelen van woest geweld, verscheen
in een half-duister, als in het schemerlicht eener nis, de
zoete figuur die ons nu wordt voorgesteld : Maggy, de
zuster van den schrijver, « Ma douce colombe », het
zachte duifke dat zijn leven gaf om zijn drie broeders
het leven te behouden, maar dat te voren, heldhaftig,
dat leven geschonken had, zich heel en al had toege~

wijd aan onze verlatene Vlaamsche broeders van 't
zwarte land.
Dat geeft aan 't nieuwe werk zijne beteekenis voor
ons, Vlamingen. Met vereering, met piëteit, moeten wij
deze bladzijden lezen waaruit eene heiligenfiguur rijst,
zoo zuiver, zoo schoon, dat zij wezenlijk niets te vreezen
heeft van de vergelijking met welk beeld van heilige
ook.
En nochtans wat werden er ons, in den laatsten tijd,
ter vereering opgesteld ! Van alle slach en soort, jonge,
oude, kinderlijk-naiëf of gestaald in den strijd, klooster-zusters voor het grootste paart. Hier is het in de wereld
dat een teer-jong meisje den hoogsten top der Godsver~
eeniging bereikt, al de schatten van een gevoelig hart
over de ellendigste wrakken uitstort op twee jaren
tijd wist zij duizend Vlaamsche families te bezoeken, te
winnen, te ontrukken aan ongeloof en zedenbederf
en eindelijk sterft, een glimlach op de lippen, den hemel
in de oogen, nadat zij zelf haar dood had voorspeld en
alles voor hare begraving had geregeld.
Men moet dat roerend verhaal lezen in P. Lekeux'
bewoordingen. Hoe woester, hoe ruwer zijn eerste werk
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te zachter, te kiescher wordt nu door hem de jeugdige
gestalte afgebeeld van haar, die hem zoo dierbaar was.
't Is of streelde hij ze nu nog in den dood. Werk van
piëteit, van broederliefde, van teere vereering, maar men voelt het ook van volle oprechtheid.. Is niet
steeds de liefde de meest klaarziende ? Wie ook kon
beter de zuster begrijpen dan de broeder ? De twee zielen zijn zusterzielen, even vroom, even heldhaftig, altijd
naar de toppen reikhalzend, naar 't bloedigste sacrificie.
Streed hij zijn strijd in 't rumoerigste, maar ook 't roemrijkste van de gewelddaad, dan was haar worstelen
met het ergste van de ellende niet minder dapper en
heldhaftig, en 't was zij die den dood oogstte, die
sneuvelde op 't eereveld der liefde, om 't leven van den
strijdenden broeder te redden.
Die viel om onze Vlaamsche broeders op te beuren.
Dat mag geen Vlaamsch hart ooit vergeten. Te
schuchter zijn wij doorgaans in België : wij laten de
anderen menigmaal wegloopen met een roem die de onze
is. Zoo waren, in den laatsten oorlog, onze jongens
even dapper, offervaardig, heldhaftig als de Franschen,
en wij zijn het die tot driemaal toe Frankrijk redden,
niet omgekeerd. Maar wij kennen de kunst niet om die
heldhaftigheid te laten uitschijnen. Is het niet eenigszins
het zelfde wat onze heiligen betreft?
Hier hebben wij er eene met al de kenmerken van de
hoogste deugd : het heldhaftige. En tegelijk zoo men
schelijk roerend,zoo bekoorlijk in haar jeugdige straling.
Zij is als aangeduid om tot beschermster te dienen voor
ons verstoeten Vlaamsche volk, om Waal en Vlaming
weer aan een te binden zoo-als zij in den loop der
eeuwen steeds waren door den band van broederlijkheid en liefde. Want, zoete bloem uit de Waalsche
streek, boog zij met teeder medelijden neder over de
ellende der Vlamingen in 't Luiksche zwarte land, zocht
ze op te beuren, te beschaven, dichter te brengen bij
dien Jezus dien zij zelf zoo vurig liefde.
Moge zij haar werk voortzetten in de eeuwige zaligheid die zij geniet en de pogingen zegenen van hen die
streven tot veredeling van 't Vlaamsche volk, tot aaneenbrengen van de twee taalgem'eenten in 't gezamenlijke Vaderland.
22 Juni 1925.
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De H. Petrus Canisius,
Kerkleeraar
door Prof. J. BITTREMIEUX
Op Hemelvaartdag 1.1. werd Canisius te Rome plechtig heiligverklaard ; terzelfdertijd werd hem de titel
van kerkleeraar toegekend. Tijdschriften in meest alle
landen hebben den nieuwen « Doctor 'Ecclesiae » hulde
gebracht ; in dit algemeen eerbetoon wil « Dietsche
Warande en Belfort » niet achterblijven. De volgende

bladzijden, wier inhoud wij aan den geleerden en on~
vermoeibaren Canisiusvorscher, P. Braunsberger S. J.,
ontleenen, mogen dienen als de hulde van ons tijdschrift.
aan den jongsten kerkleeraar.
Pieter Kanis (L 1597) werd geboren te Nijmegen,
den 8 Mei 1521, en was de zoon van den burgemeester
dezer stad. Vijftien jaar oud, ging hij studeeren aan de
Universiteit van Keulen ; aldaar woonde hij in een
college bestuurd door kan. Heerl, en ontving er geesr
Lelijke leiding van priester Niklaas van Esch, beiden
Brabanters. In den loop van het jaar 1539 werd hij
student in het kerkelijk recht aan de Universiteit van
Leuven : op het Matrikel dezer Universiteit, te Brussel
bewaard, staat zijn naam ingeschreven op datum 21
April 1539. In de Breve zijner zaligverklaring lezen
wij : « Canisius, geboren in 1521 uit een voorname fa~
milie, te Nijmegen in Holland, bracht zijn eerste jaren
door in onschuld. Later ging hij naar Keulen, om er
zijn studiën te doen; na aldaar zijn humaniora voltooid
te hebben en er den doctorstitel in burgerlijk recht gewonnen te hebben, ging hij over naar Leuven om er
zich in het kerkelijk recht in te wijden ».
Te Leuven onderhield hij de beste betrekkingen met
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Lindanus, den toekomstigen bisschop van Gent, met
Ruardus Tapperus, kanselier der Universiteit, met Martinus Riethovius, later bisschop van Ijperen, met Franciscus Sonnius, later bisschop van Antwerpen, met
Jacobus Latornius, rector, en Judocus Ravesteyn, van
Thielt. Laatstgenoemde zou later Canisius' catechismus
tegen de aanvallen der Lutheranen schriftelijk verdedigen.
Ontzaglijk is Canisius' werking geweest. Hij was
slechts zes en twintig jaren oud, toen kardinaal Otto
Truchsess van Wadburg, bisschop van Augsburg, hem
naar de kerkvergadering van Trente stuurde. Te Bo-

logne sprak hij tweemaal voor de theologen en de
kerkvaders. In 1 549 doorstond hij aldaar, voor bisschop
Ambrosius Catharinus, 0. P. en twee andere Dominicanen, het « examen treinendurn et rigorosum » en werd
door den toekomstigen Paus Julius III tot doctor in de
godheid bevorderd. Daarop werd hij professor in de
godgeleerdheid aan de Hoogeschool van Ingolstadt.
1 tij onderwees er met zulken bijval, dat Agricola, professor aldaar naar den hertog van Beyeren schreef : dat
zijn lessen voor deze van den beroemden bekamper van
Luther, Joannes Eck, niet moesten onderdoen.
Door tusschenkomst van Ferdinand 1 werd hij
tot professor in de theologie aan de Universiteit van
Weenen benoemd. Na korten tijd werd hij in die stad
als dom- en hofprediker aangesteld. Later zou hij van
op de meest vermaarde kansels, zooals Keulen, Strass
burg, Würzburg Augsburg, Worms, Praag, Regensburg, het woord voeren. Ook te Luik heeft hij enkele
malen gepredikt. Men berekent op tweeduizend de ser
moenen die hij, in den tijd van vier en veertig jaren.
in Duitschiand, Oostenrijk, Zwitserland, België en
Italië gepredikt heeft.
In de godsdienstgesprekken, gehouden te Worms in
1557, had hij het voornaamste aandeel. We lezen bij
MICHEL (1) : « De dienaar Gods deed zich (voor die
gesprekken met de ketters) als collega's mannen toevoegen van groote waarde: den bisschop van Merseburg, Michiel Helding, Martinus en Franciscus Sonn,
doctoren van Leuven, en Frederic Staphyl. Met dezen
stelde hij zich 't akkoord over de te behandelen stof
en de in de besprekingen te volgen orde; hij drong
-

(1) Vie, p. 185-186, Desclée-de Brouwer, 1897.
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eensgezind te blijven. Eenparig vertrouwde men zich
in alles op zijn oordeel en zijn voorzichtigheid, en droeg
men hem op zorg te dragen voor het verdedigingsplan
en vrij te beschikken over aller medewerking ». In zijn
« 'Testament » bericht ons daarover Canisius zelf:
« Een keizerlijk bevel had vastgesteld dat een gesprek
over godgeleerdheid tusschen katholieken en protestan~
ten plaats zou hebben te Worms ; dit werd gehou-den in 1557
de keizer zond er ons henen, P. de
Gouda en mezelf, als zijn theologen ; wij werden er
bijgestaan door godgeleerden uit Leuven van groote
faam. Mij werd opgedragen in naam der katholieken
mondelings en schriftelijk te antwoorden aan de tegenstrevers, waaronder zich hun voorman bevond, Philips
van Melanchton, reeds gebroken door de jaren. Doch,
terwijl de katholieken eensgezind bleven, sloop de tweedracht in het lutheraansche kamp, en leidde zij van den
aanvang af tot het afbreken van de besprekingen» (2)
Later werd hij door Paulus IV bij den nuntius van
Polen, en door Pius V en Gregorius XIII bij de kardinalen Commendone en Morone, die naar de rijksdar
gen van Augsburg en Regensburg. Op last van Pius
theologisch raadgever toegevoegd. Op last van Pius
IV moest hij de dekreten van 't Concilie van Trente
aan een aantal Duitsche vorsten overbrengen. Ook van
Gregorius XIII werd hij met zendingen bij Duitsche
vorsten gelast ; die Paus liet hem zelfs naar Rome roer
pen om hem te raadplegen. Op verzoek van Pius V
stelde hij zijn geschrift op tegen de Magdeburgsche
Centuriatoren; zelfs werd hem door dezen Paus de
kardinaalswaardigheid aangeboden.
Verscheidene nuntü, vooral Portia en Bonhomini,
bisschoppen, zooals de H. Carolus Borromaeus, gingen
bij Canisius te rade. De H. Franciscus van Sales, toen
hij aan de bekeering van Chablai werkzaam was,
schreef hem om opheldering eener bijbelmoeilijkheid,
waarnaar hij bij anderen vruchteloos gezocht had.
Canisius heeft op gebied der dogmatiek, der apologetiek, der exegesis, der homiletiek, der ascetiek en der
hagiologie, een overgroote bedrijvigheid aan den dag
gelegd.
De lijst der verscheidene uitgaven zijner werken,
;

(2) In aanhangsel bij MICHEL, p. 472.
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en nog is zij niet volledig beslaat bij SOMMERVO-GEL niet min dan zeven en vijftig bladzijden in-quarto;
van twee kolommen elk. Zijn tallooze geschriften zijn
allen aan dezelfde krachtsbron ontsproten : zijn nooit
verzwakkend, nooit versagend levensdoel, het stuiten
van den vooruitgang der ketterij.
Een volledige opsomming van alles wat door Canisius werd geschreven, zou hier overbodig zijn. Al zijn
werken zijn voorzeker niet van hetzelfde wetenschappelijk gehalte ; wil men ze naar hun juiste waarde beoordeelen, dan hoeft men zich terug te plaatsen in de
tijdsomstandigheden waarin zij ontstaan zijn, dan moet
men rekening houden met het doel door hun schrijver
beoogd. Ze zijn immers uit de tijdsbehoeften geboren
en op de XVIe eeuw hebben ze een niet te onderschatten invloed uitgeoefend.
Pas drie en twintig jaren oud, gaf hij een latijnsche
uitgaaf van TAULERS, werken uit; de Protestanten
beweerden dat Tauler een voorlooper was der Hervor.
mhing : die bewering wilde Canisius in den grond boren.
Op Vijf en twintigjarigen ouderdom, liet hij een volledige uitgaaf verschijnen van al de werken van den
H. CYRILLLIS VAN ALEXANDRIE, en een van de
geschriften van LEO DEN GROOTE. Cyrillus wordt
ons voorgesteld als een toonbeeld van herderlijken ijver;
Leo de Groote komt getuigen voor de oudheid der ka~
tholieke leer en tucht in de Roomsche Kerk.
Hij streefde ernaar het geloof bij het katholieke volk
te voeden en te versterken door het uitgeven van een
groot aantal geschriften, waaronder wij, om slechts en.kele voorbeelden aan te halen, zijn « Betbuch » vermelden (1575 ), zijn verklaring van den Psalm Miserere
(1594) , zijn « Beicht--und Kommunion Büchlein »
(1567) , zijn « Lectiones et Precationes ecclesiasticae »
uit liturgische gebeden saamgesteld ( 1 556) , en vooral
zijn « Manuale Catholicorum » ( 1587) . Dit laatste werk
heeft ongeveer veertig uitgaven gekend; in ons land
werd het ten minste zeventien maal in 't Latijn, het
Vlaamsch en het Fransch gedrukt.
Om het volk te doen begrijpen hoe zijn katholiek
geloof hetzelfde was dat de geloofsboden uit vroegere
eeuwen hem hadden aangebracht, schreef Canisius een
aantal levens van Zwitsersche heiligen: zoo b. v. van
den H. EINSIEDELN (1587) , van abt St. FRIDOLI~
NUS (1589), van St. MO RITZ (1594), enz. Voor het
,
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« Principia Grammatices » (1556) ; met hetzelfde doel
gaf hij een bloemlezing in 't licht uit de brieven en an
dere werken van den H. HIERONYMUS ( 1562).
Zijn « Notae in Evançjelicas lectiones dicrurn sacro-

rurn » (1591), bestemd voor den clerus tot overweging
en prediking, beslaan twee groote bôekdeelen in.-quarto ; onder meer door kardinaal Rauscher, aartsbisschop
van Weenen, werden op hoogen prijs gesteld. In
dit werk alleen komen, ten bewijze van Canisius'
Schriftbelezenheid, meer dan twaalf duizend citaten
voor uit de Gewijde Boeken.
Van grooter beteekenis is Canisiuc' standaardwerk:
« Commentarü de Verbi Dei corruptelis tomi . duo »
(1571), dat hij schreef tegen de Magdeburgsche Centuriatoren. In het eerste boekdeel wordt aangetoond
hoe de Centuriatoren zich ten onrechte beriepen op
joannes den Dooper, als op een voorlooper van het
Protestantisme, worden ook de voornaamste protestantsche dwalingen weerlegd, o.m. de leer over de rechtvaardiging. Het tweede boekdeel biedt ons een volledie, uitgebreide Mariologie, het geeft een geschiedkundigen overblik over de Maria-vereering in de Kerk,
het vermeldt en weerlegt al de ketterijen in den loop
der tijden tegen de H. Maagd voorgebracht. SCHEEBEN heeft deze Mariologie geroemd als « een klassieke verdediging der gansche katholieke leer over Maria » (2) ; Mgr. JANSSENS heeft er het volgend oordeel over geveld : « Dit werk van Canisius moet heden
nog onder de voornaamste werken gerekend worden,
die ooit de eerediens ttot de H. Maagd aan een godvruchtigen en geleerden schrijver heeft ingegeven». (3)
BOURASSEE heeft die Mariologie opgenomen in zijn
bekende « Summa Aurea de laudibus Beatissitnae Virgmnis Mariae » ( 4), een merkwaardige verzameling der
beste werken over 0. L. Vrouw geschreven. Dit werk
getuigt tevens van Canisius' vertrouwdheid met de
Heilige Vaders : het bevat meer dan 170 verwijzingen
naar den H. Chrysostomus, een 235 naar den H. Am
(1) Der selige Petrus Canisius, Hirtenscineiben; Wien, 1865,
bi. 51.

(2) Handbuch der katholische Dogmatik, III; Freiburg in Breisgau, 1882, bi. 478.

(3) Tract. de Deo-Homine, II, Friburgi Bisgoviae, 1902, p. 146.
(4) Parisüs, 1866.
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brosius, ongeveer 280 naar den H. Hieronymus, en 670

naar den H. Augustinus. Uit de H. Schrift treffen we
er ongeveer 4000 aanhalingen aan. Ook naar de werken
van Melanchton, Calvin, Luther en andere protestant~
sche schrijvers wordt er ontelbare malen verwezen, zoo-.
dat geschiedschrijvers, zelfs andersdenkenden, over de
waarde van dit Canisius' boek, niet enkel voor de stu~
die der Heilige Vaders maar ook der Hervorming met
den grootsten lof gesproken hebben.
We mogen ook niet onvermeld laten de merkwaardige briefwisseling van den nieuwen Kerkleeraar. Canir
sius is in briefwisseling geweest met heiligen, met Pau-,sen, met kardinalen, met bisschoppen, met kloosteroversten, met vorsten en geleerden. Aan de brieven van
Augustinus, van Cyprianus, van Leo den Groote, van
Gregorius den Groote en anderen, hechten wij het
grootste belang : evenveel en misschien wel grooter
belang moet er gehecht worden aan Canisius' brieven.
Een groot aantal ervan zijn echte verhandelingen over
vraagstukken van ascetisme, dogmatiek of polemische
godgeleerdheid. Rijk en overvloedig voedsel voor het
geestelijk leven kan men er in vinden. Totnogtoe werden er van deze brieven acht groote boekdeelen gedrukt
(uitgave BRAHNSBERGER : Epistulae et Acta) en
is een negende boekdeel in voorbereiding. Geschiedschrijvers met name Pastor, Funk, Paulus, Deniffle en
anderen, ook niet-katholieken, hebben de waarde en
den invloed van die briefwisseling volmondig erkend.
Het meest bekende werk van Canisius, waardoor hij
het meest beroemd is en verre den meesten invloed heeft
uitgeoefend, is zijn Catechismus. Canisius heeft drie
catechismussen geschreven : de « Summa doctrinae
christianae » voor Universiteitstudenten en de hoogex
.re klassen der gymnasia, de « Catechismus parvus Ca~
tholicorum » voor de overige gymnasia~klassen, en een
catechismus voor het volk. Heden kan het ons toeschij~
nen dat in het opstellen van een catechismus niets bui-tengewoons gelegen is: doch men hoeft Canisius' werk
van historisch standpunt uit te beschouwen, men hoeft
de moeilijkheden waarmede hij te kampen had in acht
te nemen, om te begrijpen welke reuzentaak Canisius
met het schrijven van zijn catechismus op zich genomen
heeft. Over de wording van Canisius' catechismus,
over de ontzaglijke moeilijkheden die Canisius te over~
winnen had, werd elders genoeg geschreven, zoodat

-

710 het niet noodig is er hier dieper op in te gaan. We verwijzen vooral naar F. VAN DER VEKEN's merkwaardig artikel, verschenen in Ons Geloof, juli, 1925,
bl. 289-310.
Reeds voor Canisius' dood had de catechismus reeds
tweehonderd uitgaven beleefd ; in den loop der tijden
werd hij in twintig verschillende talen overgezet. In ons
land werden er ontelbare uitgaven van gedrukt : meer
dan vijftig te Antwerpen, tien te Luik en evenveel te
Leuven ; andere uitgaven verschenen te Brugge, te
Brussel, te Gent, te Mechelen, te Turnhout, te Bergen,
te Namen, te Doornik en te Bouillon. Toen Philips II
aan de Leuvensche doctoren een catechismus vroeg die
als tegenvergift zou dienen tegen de nieuwe ketterij,
antwoordden dezen hem dat er geen betere catechis~
mus bestond dan die van Canisius, en dat allen die hun
leven schikten naar de voorschriften van dien catechismus, van hun eeuwige zaligheid mochten verzekerd zijn;
dientengevolge schreef Philips aan alle scholen het gebruik van dien catechismus voor. Wat al goeds die
catechismus in onze provinciën bewerkt heeft, blijkt uit.
het getuigenis van Maria Elisabeth, landvoogdes van

België, die, den 15 Juli 1729, aan Paus Benedictus XIII
schreef, dat op die dagen nog de Belgische jeugd haar
voortreffelijke opvoeding in geloof en zeden aan Canir
sius verschuldigd was, en dat zij die putte en in verstand en geheugen prentte uit het hemelsch boekje door
Canisius opgesteld.
Bellarminus zelf heeft verklaard dat, had hij Canisius' catechismus gekend, hij nooit zijn italiaanschen.
catechismus zou geschreven hebben, doch eenvoudig
Canisius' catechismus uit het Latijn in 't Italiaansch
zou vertaald hebben. Het zou de moeite bonen de lof~
spraken na te gaan door godgeleerden en geschiedschrijvers over Canisius' werk uitgesproken. Böhmer
verzekert dat het in de XVIe eeuw meer invloed gehad
heeft dan al de polemische werken te zamen der kar
tholieke partij. (1.) Niet-katholieken zooals Ranke,
Philippson, Droysen en Kruger hebben Canisius' catechismus om zijn klaarheid, beknoptheid, juistheid en
kracht geprezen.
Canisius is geweest een groot geleerde, een onvermoeibaar werker, een heldhaftig heilige, bezield met.
(1) Die Jesuiten : 2 Aufl. ; Leipzig, 1907, bl. 67-68.
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— 71 ï _-een brandende liefde tot God en een onbluschbaren
.ijver voor de Kerk. Ontzaglijk groot is zijn invloed ge-weest, vooral in de Duitschsprekende landen ; ontelbare
,scharen heeft hij tot de katholieke kerk teruggevoerd
en voor het * katholiek geloof bewaard. Met reden heeft
Pius X in zijn brief van 4 Augustus 191 i aan « Canisianum » te Iunsbri ck geschreven dat Canisius « zulke
geschriften heeft voorgebracht' die aan de gansche christenheid voor eeuwig zouden nuttig zijn » ( e.a. in medium attulit, quae perpetuo prodessent universitati
Christianorum vel ad cognitionem veritatis, vel ad rectam dispositionem vitae) .
Een groote vreugd is over de katholieke Kerk gegaan toen de Paus aan Canisius de waardigheid van
Kerkleeraar heeft toegekend. Groot immers was het
verlangen daartoe : bisschoppen, seminariën, abten,
kloosteroversten, kapittels van kanunniken, universiteiten
hadden, in grooten getalle en in verscheidene landen,
den eerbiedigen vensch Canisius als Kerkleeraar gehul~
digd te zien voor 's Pausen voeten neergelegd. Onder
de bisschoppen die dien wensch hadden uitgedrukt, mo~
gen genoemd worden: al de bisschoppen van Holland
en Duitschland, een groot aantal bisschoppen uit andere landen, namelijk uit Polen, België, Italie, Zwitser~
land, Frankrijk, Hongarije en Bohemen. Onder de

Universiteiten, die smeekbrieven voor Canisius' doetorsverklaring tot den Paus gericht hebben, vermelden
wij deze van Leuven, Parijs, Nijmegen, Münich, Weer
nen, Budapest, Strassburg, Freiburg in Breisgau, Praag,
Bologne en Salamanca.
Wonderbaar zijn de wegen der Voorzienigheid. Op
.alle tijdstippen heeft ze in de Kerk gezaghebbende
Kerkleeraren verwekt : heenstappend over de ouderen,
wijzen we, voor de middeleeuwen, op Beda, Anselmus,
Petrus Damiani, Bernardus, Thomas en Bonaventura,
en, voor onze tijden, op, Franciscus van Sales, Alphonr
sus van Ligori en Canisius. Tegenover elke ketterij
schijnt de Voorzienigheid Kerkleeraren te hebben ge-steld : Athanasius, Basilius en Gregorius Nazianzenus
tegenover het Arianisme, Cyrillus Alexandrinus tegen over het Nestorianisme, Augustinus tegenover het Manichaeisme, het Donatisme en het Pelagianisme, Hieronymus tegenover de dwaalleeren van Jovinianus en
:Helvidius, Franciscus van Sales tegenover het Calvinis,

712 -me, Alphonsus van Ligori tegenover het Gallicanisme
en het jansenisme, en Canisius tegenover het Lutheranisme.
Een groote les valt er te trekken uit Canisius' leven:
de les van getrouwheid aan Rome, van verdediging der
katholieke leer door het onderwijs, door woord en
schrift. In vele opzichten gelijken onze tijden op die
van Canisius : heden, zooals toen, is het getal der af-

valligen groot en is de wortel van het kwaad de onwetendheid. Heden, zooals toen, moet door onderwijsen leering het kwaad worden afgeweerd. Daartoe moge
ons Canisius' voorbeeld voorlichten. De catechesis, de
apologetica, het godsienstonderricht in de taal zelf
des volks is een allerdringendste werk. Mannen zijn
er noodig, in de katholieke leer beslagen, mannen met
apostelzielen, bekwaam te spreken tot hart en verstand
van het volk om het aldus te winnen of te bewaren voor
de katholieke Kerk. Scharen van zulke manren v rwek~
ke ons de voorspraak van den H. Canisius, Kerkleeraar,
beschermheilige der catecheten.

-
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Gedichten
door REMY SAEN.
DoIorosL
Ge draagt uw groote liefdeleed zoo stil en vroom,
Als in haar droefenis gelaten jonge vrouw
Gewijd 'n vool kan dragen, om 'n diepen rouw,
En leeft van zoete heugnis nog aan dooden droom.
Ge bergt uw lelie-wit gelaat in schuchtren schroom,
Of vreest ge dat maar één uw leed bespeuren zou.
Uw mooi-droef oog spreekt om uw zielspijn geen
[berouw
En heilig zijn uw gangen in den avonddoom.
Ik weet: ge snikt soms op uw peluw stil 'n traan,
Wijl uw gevouwen handen trillend opwaarts gaan:
'n Smeekend blank gebed in 't duister van den nacht...
Dan prevelen uw glimlachtrieste lippen zacht,

'n Vers van liefde... En ge ligt 'n langen stond
in droombeschouwing, benedictie om uw mond.
Consolatie.
Niet waar, ge zult uw leven vredig blijven dragen.
De wonde van uw kuische hart in 't gouden schrijn
Van uwe ziel stil laten bloeden : als den wijn,
Uw God gij consacreerend, van uw lentedagen?
Ge zult uw groote smart nog teer-devootlik klagen
In verzen, die 'n requiem van liefde zijn.
En biddenswijs uw fijne handen., wit van schijn,
Ten Hemel 't offer van 'uw verzen laten vragen?
Dan komt voor u 'n heerlik-bloeiende getij,
Met lelie-zuiver kleed, om u als maagd te ontvangen.
En waar ge gaan zult langs mystieke hovengangen.
Dan wordt voor u de tijd 'n eeuwig-schoone Mei,
Waar gij 't ciborie van uw weedom heilig-blij
Zult beuren, hoog den Heer, in Alleluja-zangen.

714

Ruysbroeck in Frankrijk
door Dr. J. VAN MIERLO Jun. S. J.

In het Mei-nummer van dit 'tijdschrift werd het boek.
van A. Wautier d'Aigalliers, Ruysbroeck l'Admirable,.
Paris, Perrin, warm aanbevolen. Gevraagd verleden
jaar door de redactie van het Hollandsche tijdschrift
Tijdschrift voor Taal en Letteren, ( 1 ) om ditzelfde
werk voor zijne lezers te bespreken, zag ik mij genood~
zaakt er een veel minder gunstige meening over uit te.
brengen. Ik kon niet anders dan met spijt verklaren,
hoe de arbeid van Wautier d'Aigalliers mij en anderen
had teleurgesteld.
Dit mocht natuurlijk voor mij geen reden zijn, om
tegen een van de mijne afwijkende beoordeeling op te.
komen. In de bespreking van boeken is verschil van opvatting en waardeering geoorloofd, zelfs nuttig en
vruchtbaar. Het gebeurt wel meer dat iemand bij de
lezing van een boek door sommige bijzonderheden.
vooral getroffen wordt, en onder den indruk daarvan
zijn bewondering of zijn afkeuring kond doet. In dubiis
libertas geldt hier voornamelijk.
Indien ik dan toch gemeend heb tegenover den hoogen lof aan dit werk hier gebracht mijne opvatting te
moeten stellen, dan is het niet eenvoudig om te belijden
dat ik het er niet mee eens kan zijn, maar omdat de
zaak zelf het eischt. Het boek is van dien aard dat ik
het als mijn plicht beschouw de katholieke lezers er
tegen te waarschuwen.
Ik kan me best verklaren, hoe iemand bij een eerste
kennismaking met dit lijvige boek, (452 blz.) in be~
wondering geraakt. Ik zelf heb een gevoel van vreugde.
(1) Blz. 219 vlg... Uit die recensie neem ik hier over wat bij
mijn doel past.
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sen fierheid niet kunnen onderdrukken. Een Fransch-man, schrijvende over onzen grooten denker en schour
wer, een werk zoo breed van opzet als nooit een Ne~
derlander heeft aangedurfd en als waar we nog steeds
op wachten ! Met zijn drie uitvoerige deelen : Docur
ruents de la vie de Ruysbroeck (-98) ; In f luences his~
toriques et vie de Ruysbroeck, ( ~260) ; Sources philo~
.sophiques de Ruysbroeck (tot het einde) beloofde dit
.nu eens een volledige studie te zijn, waarin onze mys-,

ticus naar waarde zou worden uitgebeeld. Ruysr
broeck zou, zooals hij dit verdiende, onder de groote denkers van alle tijden ingeburgerd worden : een
monument dat zijn gedachte zou vereeuwigen, zou hem
in de wereldliteratuur invoeren. De plaats die hem in
de rij der beroemdste wijsgeeren zou ingeruimd woroen, zou hem voortaan verzekerd blijven, nu ze hem
daar in een wereldtaal, in zulk een monumentalen en
van bewondering en vereering trillenden arbeid was
aangewezen.
In die stemming was ik dan ook de lezing begonnen.
Al licht stapte ik heen over de kleine onnauwkeurig~
heden in de historische deelen. Deze toch wil schrijver
niet als zijn oorspronkelijke en persoonlijke taak bet
schouwd zien. Hij volgt er meestal zijn Nederlandsche
voorgangers. In zijn voorrede had hij hun een algemeene hulde gedaan. In den loop van zijn werk zal
hij er nog enkele malen naar verwijzen vooral bij eenir
ge nevenbeschouwingen ; maar die schaarsche voetnor
ta's kunnen niet laten vermoeden hoeveel hij hun verschuldigd is. Toch heeft schrijver blijkbaar zijn best
gedaan om zich met de Ruysbroeck~literatuur vertrouwd te maken. De grootti lijnen zijn tamelijk juist
getrokken, maar bij de bijzonderheden hapert er voortdurend toch wat. De uitdrukking is soms weinig nauwkeurig, de voorstelling onzeker. Bij omstreden vraag-stukken volgt hij zijn zegsmannen wel op den voet, en
geeft hij ook hun betoog weer ; doch wekt daarbij den
indruk niet te best te weten waarom het eigenlijk gaat.
'Zijn redeneering loopt dan ook dikwijls mank of raakt
de kern van de zaak weinig. Hij merkt ook niet, dat
sommige beschouwingen die hij overneemt wel van
kracht waren in de stelling van hem uit wien hij ze
overneemt, maar in hun nieuwen samenhang weinig
bewijzen. En aan de opvattingen die voor vijftien jaar
konden gelden, maar in den huidigen stand der weten
schap wel eenige aanvulling of wijziging zouden ver-.
-
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gen, wordt weinig of niets veranderd. Kortom, hoewel_
in deze bladzijden geen ergerlijke of onvergeeflijke
dwalingen voorkomen, toch zijn ze duidelijk het werk.
van iemand die de Ruysbroeck-problemen nog niet
voldoende inziet en er daardoor al eens neven tast
of de gewenschte juistheid mist.
Voor vreemdelingen biedt het wel een over 't algemeen voldoende voorstelling van wat het leven en het.
werk van Ruysbroeck is geweest. Maar ik meen dat.
een Nederlander er weinig nieuws uit vernemen zal:
en dat de kennis die hij er over Rusybroeck door ver~
krijgen zou, volstrekt gebrekkig en onnauwkeurig zou.
blijken te zijn.
Maar met dit alles zijn de eerste twee deelen nog,
wat ons in dit werk meest bevredigen moet. Van een
vreemdeling mogen wij niet te veeleischend zijn. Wij
moeten begrijpen, dat hij zich niet met zulk een onderwerp vertrouwd kon maken als wij. Met het derde
deel, echter waarin schrijver nochtans zijn voornaamste verdienste wil gezien, kunnen wij onmogelijk meegaan. Hier kon ons de gunstige stemming, waarin wij'
zijn werk hadden aangevangen, niet meer helpen, om
de vele en ongehoorde dwalingen te verontschuldigen.
Wautier d'Aigalliers ' is protestant. In hoever
hij nog geloovig protestant is, weet ik niet. Maar
zijn godsdienstige opvattingen zijn in alle geval zeer
wazig : een vaag religieus sentimentalisme, voor wiep.
Jesus van Nazareth is un Esprit fait pour la liberté en.
wars van alle dogma en instelling. Daarbij is hij erg
ingenomen met de moderne philosophie, vooral van
Descartes en van Bergson. Dat bereidt hem al heel.
weinig voor, om den door en door orthodoxen godgeleerde en getrouwen scholastischen wijsgeer, die
Ruysbroeck was, te begrijpen. Wat wonder, zoo.=
zijn uiteenzetting van diens leer bijna geheel verkeerd
is zoo hem de meest onmogelijke leerstellingen, de grofste ketterijen worden toegedicht. Schrijver is blijkbaar
weinig vertrouwd met de eenvoudigste begrippen en
leerstukken van de Katholieke Kerk, en heeft dan ook,
noodzakelijk, Ruysbroeck in de hoofdzaken zelfs
volslagen verkeerd begrepen. En het gaat hier niet om
de verklaring van de hoogere mystiek, waarin verschil
van opvatting natuurlijk is, waarover zelfs katholieke
godgeleerden na grondige en langdurige studie het nog
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gemeene katholieke leerstellingen, die het systeem van
Ruysbroeck ten grondslag liggen en waarop alle
mystiek gebouwd is. Ik wil hier slechts één voorbeeld
aanhalen, dat ik op goed valle 't uit kies. Men meene
niet, dat ik het ergste heb genomen om een karikatuur
te leveren : het is een bladzijde uit de uiteenzetting
van de leer der H. Drievuldigheid in hare hoofdlijnen,
wat toch voor het begrip der Middeleeuwsche mystiek,
en niet eens van. Ruysbroeck in 't bijzonder onontbeerlijkst is.
« L'essence divine pourra se communiquer. Mais comme le premier ef f et de la f écondité divine doit ^etre aussi
parfait qu'il est possible, la première manifestation de
Dieu, ce sera lui-méme, dans sa puissance créatrice, ou
le Père. Entre l' Incréé et cette première hypostase il
n'y a qu'un degré de dif f érence : elle est distincte de
lui, sans en être séparee. Le Père engendrera ensuite
un être, ou il se connaitra pleinement, ou lui apparai~
front non seulement sa propre personne, mais la forme
des choses. « C'est Ie Fils ou Ie Verbe », engendré
seconde personne dans la divinité. Et par cette génération éternelle, toutes les créatures sont nées éternel~
lement avant d'avoir été créées dans le temps. Aussi
Dieu les a~ tril vues et connues en lui~me^me, distinctement, selon les idées qui sont en Lui ».
« Par le Verbe, force agissante de Dieu, le monde
est créé. Ainsi nait l'homme. Est-ce zout ? Non ; car
les deux hypostases ayant aurdessus d'elles un degré
de perfection à franchir, pour revenir à la cause que les
a engendrées, il reste á assurer à l'homme également
le moyen de retourher à sa source. Le Fils engendre
donc un principe actif, une énergie, qui est le Saint
Esprit ».
Hier zullen we ons citaat maar staken. Wat hier
tusschen aanhalingsteekens staat is woordelijk uit`
Ruysbroeck zelf genomen. Dit is dan ook met het
inleidend zinnetje, de eenige juiste plaats. Al het ove~
rige is ketterij. Niets daarvan heeft Ruysbroeck
ooit geleerd. Het is alles verkeerd. En zulk een blad~
zijde verraadt, dat schrijver de christelijke leer van de
H. Drijvuldigheid niet kent, hoewel die toch naar zijn
eigen verklaring een poutre maîtresse is in het systeem
van onzen mysticus. Voor katholieken zal het wel niet
noodig zijn breedvoerig aan te toonen, hoe ieder zin,
ieder woord bijna, een dwaling bevat; Plotinus werd

718 hier tel quel op het christelijk doma overgedragen.Wat
is die première manijestation de Dieu ? Wat is die
degré de difference entre cette première hypostase et
l'être Incréé ? Wat dit engendrera ensuite ? En wat be~teekent heel die laatste paragraaf ? En 1e Fils, qui ençjendre un principe actif, une énergie ? Doch niet alleen

heeft dit niets te maken met het christelijk dogrna
het hangt niet eens logisch samen. Daar wordt wel veel
met car en ensuite en donc gespeeld ; maar coinprenne
qui poutra!

Deze plaats verraadt verder, dat schrijver ook die
andere leer, die andere poutre maîtresse der mystiek,

over het goddelijk exemplarisme, niet begrepen heeft.
Zoo denkt hij blijkbaar, dat door de eeuwige geboorte
des Zoons in de Godheid de wereld en de mensch
geschapen werden. Hij spreekt dan ook op volgende
bladzijde van eene création éterne11e die Ruys
broeck zou geleerd hebben, naast eene création perpétuelle dans le temps. En hij schrijft letterlijk
« L'homme, pas plus que les choses, ne constitue pas
une réalité en lui-niëme, ii est une théophanie. C'est ce

qu'entend Ruysbroeck, quand ii parle de création ex
nihilo, la création étant proprement une vision de Dieü».
Ik vraag me nu af wat dit moet beteekenen en vind er
weer geen zin aan. Zoo hij nog uit Ruysbroeck
wilde aanhalen waarop dat steunt ; we zouden hem
kunnen terecht wijzen. Maar dan krijgt men alleen
zoo iets als de boven vermelde plaats, die heel wat
anders leert. Daar schrijft hij Ruysbroeck zeer
juist over : par cette génération éternelle toutes les crèatures sont nées éternellement ; hij spreekt niet van
créées, geschapen. Hier wordt bedoeld de leer van het
goddelijk exemplarisme, volgens welke alle dingen juist
in hunne ongeschapenheid, in hunne Ideeën, in het
Woord van eeuwigheid bestaan. Dat de schepping een
loutere theophanie zou zijn, en dat de creatio ex nihilo
zoo iets zou beteekenen, staat natuurlijk bij Ruys
broeck nergens. Maar de verwarring die hier wordt
gesticht moet noodlottig zijn voor het begrip van onzen
schouwer. Zulke zaken toch zijn elementair. Wie zoo
iets niet gevat heeft, zou een mystieken schrijver nooit
moeten uitleggen: het is noodzakelijk alles verkeerd.
Goede wil is niet voldoende om een man als Ruysbroeck behoorlijk te verklaren: aan den goeden wil
van den schrijver willen we geen oogenblik twijfelen,
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ook eenige theologische en philosophische inwijding tot

vereischt. Waar die ontbreekt zal het niemand verwon~
deren dat Ruysbroeck van alles wordt. Zoo wordt
hem hier het Adoptianisme toegedicht, elders het Sa~
bellianisme ; natuurlijk zonder dat . de schrijver het zelf
vermoedt. Ook zou hij het Nestorianisme geleerd hebben of bijna, heet het verbeterd. En waarom ? Omdat
Ruysbroeck leert dat Christus een volmaakte menschelijke natuur, met een ziel en een lichaam had. Maar
dat leeren alle katholieke theologen. Dat leert de ge~
heele Kerk, en nog wel tegen Nestorius. Daarin toch
bestond de ketterij van Nestorius niet ; maar daarin,
dat hij in Christus een tweevoudige persoonlijkheid
aannam, dat hij persoon en natuur verwarde. juist
omdat het protestantisme die twee naturen in Christus,
de goddelijke en de menschelijke, in de eenheid der
goddelijke persoonlijkheid, niet begrijpt of niet aanneemt, heeft het sinds lang de ware kennis van Chris-tus verloren en loopt het uit op de loochening van
Zijn Godheid.
Dit zal wel voldoende zijn om toch te laten vermoeden, hoe weinig de uiteenzetting van de leer van
Ruysbroeck mag betrouwd worden. Is ten minste zijn
verdienste grooter waar hij ons Ruysbroeck uit zijn
tijd en uit de philosophische en theologische vorming
en opleiding tracht te verklaren ? Want in dit werk
wordt over allerlei breedvoerig gehandeld. Er is daar
een breedte van opzet, een uitstalling van belezenheid,
die een oogenblik duizelig kunnen maken. De philo~
sophische systemen waaruit de gedachte van Ruysbroeck heet gegroeid te zijn of waarmee ze verwant
wordt gemaakt, worden alle uiteengezet : Scholastiek,
mystiek, Platonisme en Neo-platonisme, pantheisme,
moderne philosophie, Bergsonisme, enz. Maar dra
komt de bezinning. Want het staat er alweer vol on~
nauwkeurigheden, dwalingen, algemeenheden. Schrijver heeft zulke diepe en ruime stof niet kunnen bet
heerschen. Ware 't niet veel beter geweest, had hij
zich weten te beperken? Ook moet die geleerdheid
ons niet al te zeer imponeeren ; dat kan men zoo vin~
den in alle grootere werken over philosophie. De vraag
is veel meer : kwam dat hier te pas? Helpt ons dat
Ruysbroeck begrijpen? Is die eruditie hier ter zake?
Schrijver beweert wel, om zijn arbeid te rechtvaardi-
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gen, dat : « La plupart des commentateurs de Ruysbroeck n'ont guère essayé de ramener sa pensée a un
corps de doctrines bien arrëté. Tout _ au plus ont-ils
analysé les trois livres des Noces, sans se rendre compte qu'ils immobilisaient ainsi la pensée toujours remaniée et agrandie de notre mystique ». Wij meenen dat
dit geheel onjuist en onrechtvaardig is. Wel hebben
wij • nog niet het samenvattende werk, dat ons heel
Ruysbroeck's gedachte in haar groei en samenhang
uitlegt en verklaart. Maar toch werd meer dan eens
op de invloeden gewezen die haar hebben gevormd.
En als men zich nu, na de lezing van d'Aigallier's
breedvoerige uiteenzettingen, afvraagt: wat , nieuws
heeft hij eigenlijk gebracht? dan zal men bekennen
dat dit zeer wenig is. Wat hij aan het reeds bekende
toevoegt is of zeer twijfelachtig, of bepaald onjuist en
ten slotte niet veel. Waartoe een geheel' philosophisch
systeem uiteengezet, zoo de invloed ervan zeer gering
moet heeten, ja zoo dit geringe misschien nog te veel
is?

Het spijt me zeer dat ik over dit werk niet anders
kan oordeelen. Hoe gaarne had ik ten minste sommige
bladzijden willen genieten, waar de geestdrift en de
sympathie van den schrijver voor zijn onderwerp warm
doorstralen. Maar ook hier is de voldoening die we
mogen smaken van korten duur. Om ons aan de vreug~
de van sommige beschouwingen over te laten, vragen
wij meer dan dat men Ruysbroeck viert als een
diep denker, als een voorlooper der moderne gedachte,

als een man die boven zijn tijd verheven stond, als een
bevrijder van den geest, als een diepzinnig wijsgeer van
blijvende beteekenis ook voor onze eeuw. Wij willen
weten waarop die geestdrift steunt en of we daar niet
gevaar loopera: te vieren wat veeleer moet verworpen
worden. Dan komen we dra tot de droevige ontdek~
king, dat we met 's schrijvers verheerlijking van onzen
mysticus niet kunnen noch mogen meegaan. Waarom
b.v. zou hij zulk een modern denker zijn? omdat hij
tegenover den Heiligen Thomas de wezenlijke gescheiPdenheid in den mensch van stof en geest zou hebben

geleerd, wat sedert Descartes een blijvend kostbaar be^
zit van het moderne denken, een hoofd-stuk der moderne philosophie zou zijn! Maar die wezenlijke geschei
denheid van stof en geest als twee volledige zelfstandigheden in den mensch heeft de moderne psychologie
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op het dwaalspoor gebracht en is het uitgangspunt
geweest van alle idealisme en phenomenisme. Ruys~
broeck zou dan ook al het intuitionisme van Berg~
son hebben aangekondigd ! Ik meen dat onze Gelukzalige , zich weinig zou hebben gevleid gevoeld door het
gezelschap, waarin men hem de eer aandoet een voorname plaats in te ruimen.
Vroeger gold Ruysbroeck wel meer bij sommigen
als een voorlooper der Hervorming. En als we nu
lezen bij Wautier d'Aigilliers dat dit niet zoo is, dan
kunnen we misschien een oogenblik verheugd zijn, om
dat dit nu ook door een protestant erkend wordt. Maar
zal onze Gelukzalige daarom gehuldigd worden als een
trouwe zoon van zijne Moeder de H. Kerk ? Allerminst.
Hij wordt toch nog naast Luther en Calvijn geplaatst,
« parmi les meilleurs des hommes », over wie gezegd
wordt : « Depuis que l'Evangile de Jesus de Nazareth,
Esprit fait poer la libertë, s'est incarné dans une insti~
tution ( dat is de H. Kerk) les meilleurs des hommes
n'ont jamais pris leur parti des déviations qu'il a su^
bies ». Ook is er bij Luther en Calvijn « autre chose »
dan bij Ruysbroeck : « une conception de la vie chré-tienne et une doctrine qui suffisent á établir toute la
Bistance qui les sépare de la piété du Moyen-Age ».

~

Men ziet dat er heel weinig reden toe bestaat, om
ons over de hulde door Wautier d'Aigalliers aan onzen

Ruysbroeck gedaan, verheugd of tevreden te verklaren. In bevoegde kringen heeft het werk bittere teleurstelling gebracht. Zoo wel in Holland als in Belgë
is het weinig gunstig beoordeeld geworden. Noch voor
de geschiedenis van Ruysbroeck, noch voor de
ontwikkeling en den opbouw zijner mystiek, is er iets
uit te halen. En zelfs voor de kennis der philosophische
systemen die hier worden verhandeld zal wel niemand
bij onzen schrijver te rade gaan. Nogmaals, ik erken
gereedelijk dat Wautier d'Aigalliers met de meeste
sympathie voor Ruysbroeck zijn onderwerp heeft op^
gevat en doorgewerkt. Maar dat mag ons niet blind
uziaken tegenover zijn arbeid. En ik herhaal hier wat ik
verleden jaar schreef : Liefde voor Ruysbroeck heeft
:glij bij deze strenge beoordeeling geleid en ik hoop
dat schrijver, in zijn liefde voor Ruysbroeck, die ik niet
in twijfel wil trekken, begrijpen zal, dat ik mijn kritiek
niet anders stellen kon.
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Letterkundig Overzicht
1. Gedichten
door AUG. VAN CAUWELAERT.
Dirk Coster : Nieuwe Geluiden. Uitg. De
Sikkel, 'Antwerpen.
Jan Prins : Verschijningen.
W. V erslu ys,
Amsterdam.
M. Nyho f f : Vormen.
C. A. J. Van Des~
hoeck, Bussurn.
H. Bruning : De Sirkel. Eigen beheer, Ni ~
nmeghen.

Er was een tijd dat Willem Kloos als heer en mees~
ter regeerde over de Nederlandsche letterkunde en letterkundige kritiek. Naarmate zijn godendeemstering
zich voltrok, versterkte en verbreedde de invloedssfeer
van Albert Verwey, tot, eindelijk ook dezes invloed
verzwakte en zijn gezag en leiding werden overgenomen
door den nog jongen leider van « De Stem » Dirk Cos~
ter. En dit beteekent een overgang van het louter
aesthetische naar het ethische in de literatuur.
Daar is mijns inziens op dit oogenblik niemand onder de Noord~Nederlandsche niet-katholieken die met
zooveel inzichtige ontvankelijkheid, en zoo scherpen
kritischen zin de verschillende verschijnselen, de op- en
neergaande bewegingen, de ageerende en reageerende
golvingen in de letterkunde waarneemt en registreert
als Coster. (1.) En ik ken niemand onder de niet~geloor
vige critici, in Holland, die met zulk een onbevangen,
(1) Laat ik enkel, als een klein voorbeeld hiervan, verwijzen
naar het door ons overgenomen kantschrift van Dirk Coster,
bij de brieven van Pastoor Cuppens, door Juffr. Belpaire in Diet~
sche Warande en Belfort, gepubliceerd.
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sympathie luistert naar het zuiver Roomsch geluid.
Behoudens de noodige specifiek katholieke voorlichting
is er geen gids in Holland, dien we zoo veilig volgen
kunnen als Dirk Coster.
En de meesten onder ons hebben een gids noodig om
doorheen den rumoerigen doolhof der jongste neder~
landsche literatuur te komen. De dichters zelf weten
wel in welke richting hen hunne onstuimige drift en
opstandigheid stuwt, maar kennen blijkbaar zelf niet
den heilzaamsten weg die naar het einddoel leiden
moet. En het publiek ? De meesten zien alleen het
buitennissige, de verwilderde miswas ; hooren alleen
het tempeest van verdwaasd geschreeuw, en onderscheiden niet den verscheurden roep van het jong
geslacht in nood.
De bloemlezing van Dirk Coster en de uitvoerige,
merkwaardige studie die voorafgaat zal niet alleen voor
het lezend publiek, maar tevens voor de dichters zelf,
de lijnen hebben verduidelijkt en de stemmen hebben
geordend.
Het zal nu wel duidelijk zijn voor ieder « dat dit kort
begrip onzer jongste Zuid~ en Noord-Nederlandsche
dichtkunst meer groei verraadt en meer innerlijke be~
weging, dan bij de uiterste verspreidheid van al die
verzen viel te constateeren ». (Inleiding) .
Dat de groote, nieuwe kunst nog niet gekomen is
hoeft ons niet te verwonderen, en, -- ondanks het aanstellerig, grootsprakerig en verwaand geprofeteer van
sommige jongeren niet te ergeren. De oorlog en de
na-oorlog hebben er schuld aan dat de evolutieve be~
weging in een revolutionaire daad ontplofte ; maar de
weg der kunst, zooals de weg der natuur in het algemeen is niet een revolutionaire, wel eene van
evolutie. Deze groote nieuwe kunst is niet gekomen,
omdat de tijd er nog niet rijp toe was. Het meeste werk
van, laat ik zeggen de jongste jongeren is niet tot ge~
degen schoonheid geworden, omdat het geen voldoen-den « incubationszeit » heeft gehad. De groote kunst
van den nieuwen tijd zal er komen als de evolutie in
den dichtenden mensch zelf verder zal voltrokken zijn
en wanneer de chaotische dichters van den literairen
opstand het voorbeeld zullen hebben gevolgd van mantien als Cocteaux, die ons na de uitzinnige experimenten
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van zijn vroeger jaren, de klassieke schoonheid schonk
van zijn Plein-Chant.
Wanneer wordt vastgesteld dat de Groote Nieuwe
Kunst er nog niet is, kan daartegenover nochtans deze
andere vaststelling worden gedaan : dat we nu reeds
afzonderlijke gedichten rijker zijn, die zuivere schoonheid zijn geworden naar vernieuwd en verdiept inzicht.
Het volsta te verwijzen naar de beste verzen van
Moens, naar de strakke gespannenheid 'van M. Gysen's
werk, naar verzen als « De Bedelbroeder » van pater

J. Schreurs.
De gedachte die tot samenstelling van « Nieuwe Geluiden » leidde is niet nieuws en Coster bekent het
graag. Hij heeft voor de Nederlandsche letterkunde
gedaan wat Kurt Pinthus in 1919 voor de duitsche deed.
Wij komen trouwens in Holland en Vlaanderen altijd
Benige jaren het buitenland achterna. De vloed komt
hier eerst opstuwen als het elders al begint te ebben.
Dirk Coster is anders te werk gegaan dan zijn duit~
sche collega. K. Pinthus heeft zijn « Menschheits~
dammerung » als een samenspel, als een symphonie ten
gehoore gebracht, waarin deze hoofdthemas overstem~
den : Sturz und Schrei, Erweckung des Herzens,
Aufruf und Empïirung, -- Liebe den Menschen. Coster heeft de dichters afzonderlijk laten hooren, maar
hen derwijze opgesteld en hun werk derwijze gekozen
dat, even duidelijk als in het duitsche werk,
hoofdde kenmerkenzakelijk door de inzichtige inleiding,
de eigenschappen en factoren hoorbaar werden. En het
is een verdienste van Coster geweest tegenover K.
zij het on~
Pinthus, dat hij de roomsche jongeren,
recht
bewust, onvollediger dan de niet~roomschen,
heeft laten wedervaren.
Wie den gang der Nederlandsche letteren volgen
wil, kan Dirk Coster's Nieuwe Geluiden niet ontberen.
jan Prins heeft geen plaats gekregen in het werk van
Dirk Coster, want Prins heeft geen nieuw geluid ge~
bracht in de nederlandsche literatuur. Hij had een tijdgenoot kunnen zijn van De Genestet, maar hij had
evengoed kunnen komen over vijftig jaar. Het is werk
dat geen ouderdom draagt; omdat het geboren is, niet
uit actie of reactie van op~ en neergaande literaire golven, maar uit het innigst, eigenst en onveranderlijk
wezen van Hollands ziel. Aan dezen natuurlijken een~
voud, deze frischheid van woord en beeld en visie zal
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ieder Hollandsch hart zich laven in lengte van jaren.
Daar is iets in de helderheid, ik zou haast zeggen:
de schijnbaar-doorschijnende nuchterheid — van Peins'
gedichten ,dat een oogenblik twijfelen en aarzelen doet.
Het lijkt wel of zijn vers -- ik laat de minder goede
gedichten ter zijde nu eenmaal niet anders loopen
kon ; of elke gevoelige doorsnee Hollander, staande
voor dezelfde natuur of belevend dezelfde 'zielsmor
renten, — zijn woorden zou laten openvallen in der
zelfde gave, heldere woorden als Prins. Daar echter
ligt juist de verborgen kracht van Prins. Er is geen
tweede in Holland die hem dat nadoet. Hoe schraal en
bleekjes staat daar tegenover de geforceerde eenvoud
van J. Redingius ; en hoe verschillend tevens is het
werk van Prins van het droomeriger lied van dien verliefden zwerver door Hollands duinen en veld : Adema
van Scheltema.
Zijn rythmisch vers loopt met de kalme, koele klaarheid van een landelijke beek. Ze slingert zoo natuurlijk door beemden en akkers en bosschee of het nu
eenmaal niet anders kon; en men vergeet erbij hoe dat
schijnbaar rustige water zelf de bedding groef waarin
het nu zoo lustig wentelt. Wie luisteren kan hoort achter de uiterlijke rust en
koele gladheid van Prins' gedichten, dat diepere, dat
geheime onverwoordbare geluid, dat beweegt tusschen
het aardsche en het onaardsche, het tijdelijke en het
eeuwige. Zijn werk heeft iets van de regelmaat van
een slinger, die dieper stem en zin krijgt en 'beangstigen
gaat, wanneer men langer en strakker toeluistert. Dit is
ter illustratie een van Prins' gedichten, die ik hier be~
doel :
DE BEEK.
Van de hoog omgroeide toppen
naar de vlakte, --- als uit een kreek
van geheimenis en duister
en verborgen koelte, --- bleek
en onzeker in het krieken
van den morgen, vloeit de beek.
Rusteloos, -- alsof zij, telkens
weifelend, zich vergewist,
dat zij niet al van den aanvang
in het volgen zich vergist
van den haar bestemden voortgang, -doolt zij in den morgenmist.
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blanke wonder van den dag,
dat zij uit hetwoud al voor zich
als een vreemde toekomst zag, —
dat zij nu als wat bereikt is
eindelijk ervaren mag.
De verlatene ochtenduren,
heel den heeten middag door,
tot den naderender intocht
van de schemering, -- tot voor
de bedreiging van den avond
windt zij glinsterend haar spoor.
Ea terwijl zij in de vlakte
zich ontkronkelt. bocht na bocht.
is het, of zij iets in elke
nieuw ontdekte verte zocht, -iets wat zij in haar verwachting
omdroeg, maar niet vinden mocht.
Zou het in de schoone diepte
van het lager landschap zijn, —
in de heimelijke stilte
van een schaduwvol ravijn,
of in de verheven, kalme
verten van den avondschijn?
Altijd, -- aItijd vloeit ze verder...
tot ze, aan de begrenzing schier

van het daglicht, voor de ruimte
van een open dal komt. --- Hier,
meent zij zeker, moet het wezen...
En zij valt in de rivier.
Niet al de verzen van Prins zijn even mooi in dezen

bundel. Het inleidend gedicht is slechts een berijmd
voorwoord en het laatste is niets meer dan een goed
-gelegenheidsgedicht op 1813; en daartusschen liggen
enkele gedichten die hadden kunnen geschreven zijn
door een tweederangsdichter uit de voor~tachtiger -pe~
riode. Maar het gaat om de andere, die zuiver gewin
zijn voor de nederlandsche literatuur. En het is mijne
innige overtuiging dat gedichten als « Het Huis » of
« De Zeilen » dat ik in zijn geheel overschrijf,
langer zullen leven dan alle literaire experimenten.
DE ZEILEN.
Ver over de zonnige heide
stond tot den Wolvenden rand.
die 't licht van 't donkere scheidde,
de dag, — stond de morgen in brand.
en dralend en drijvend tegen
het blauw, met elkander mee,
zag men zich de wolken bewegen,
als zeilen over de zee.

r

-7

i?! -

Wij lagen onder den hemel,
onder den machtigen dom
van wisseling en gewemel,
van peillooze stilte rondom.-Wij lagen en wij zagen
naar einders heimlijke ree
het langzaam gaan onzer dagen, -als zeilen over de zee.
Maar in uw liefde geborgen,
was ik als een weerloos kind
in den ontzaglijker morgen
van licht en van ruimte en van wind, —
en vóor mij uit, -- in den zachten,
in den onvatbaren vree
van ons geluk, --- mijne gedachten,
als zeilen over de zee.

M. Nyhof f is de dichter van den overgang; de over
gang van de fluistering naar den harden kreet, van de
speelsche zelfvoldaanheid naar de verscheurde worsten
ling, van het individueele naar het gemeenschappelijke,
van de literatuur naar het leven.
-

De dichter, zingt Nyhof f :
De dichter hoort in ieder woord
Geboorten van literatuur:
Wie oor heeft om te hooren hoort
Muziek in de natuur.

Deze natuur~ en zielsmuziek heeft Nyhof f uitgezongen in meestal klassiek volmaakte verzen : « een volmaakt evenwicht tusschen beeld, rythme en gedachte,
en deze drie volkomen doorzield en tot ononderscheidr
bare eenheid samengesmolten » zooals Dirk Coster zich
uitdrukt in hoogergenoemde Inleiding.
Slechts eene enkele maal, in oogenblikken van uit~
zonderlinge begenadiging hebben de beste onder de
nederlandsche dichters hun vers vermogen te verhef~
fen tot de volmaking van Nijhoff's gedicht: De Schipper.

DE SCHIPPER.
De water van de gracht is grijs
Als de oogen van de schemering —
Ik neurie steeds op eend're wijs:
Lieveling, lieveling.

--
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ik die de witte zeilen hijsch
sch

Zit 'op het groote roer en zing —
Het leven is een vreemde reis.
Ons hart een donker ding. ---Ik weet dat ik niet veilig reis
Als niet de witte vreemdeling
Voor de boot uit naar 't Paradijs
Over het water ging. --

Maar dieper dan de literatuur ligt het leven. Elke
literatuur die niet opbloeit uit en ademt op het rythme
van het leven, gaat ten slotte aan eigen artificieele voeding verkwijnen. Nyhoff weet het. Maar het leven
is hard en leelijk ; en wie zich het leven veroveren wil
moet erom worstelen. Hij voelt dat hij zich zou moeten
storten in de huiverende diepten van het leven, maar
hij waagt den sprong niet. Laat zijne eenige realiteit

dan wezen een bewuste droom, een fantastisch spel
van zinnen en muziek. Lachen zal hij, lachen als Pierrot, om bij wijlen niet te moeten schreien. En het spel
vangt aan : « De twee Pauwen », « Lily Green », « De
Page », « Mozart », « Fuguette », « Tuinfeest », « Kleine Prelude van Ravel ».
Licht uitermate en wonderlijk vast geleid is zijn genuanceerd bewegen, « bewijst behaagziek en melan-^
coliek ». Het werk van Nyhoff is van eene uitzonder~
lijk broze, maar preciese heelding, die wellicht door
Boutens of Leopold zelf niet overtroffen werd.
Maar ieder spel brengt nieuw bezinnen. Het leven

roept door spel en droom heen. Er is geen ontkomen
aan de tweespalt der ziel. Wel ligt er ergens een land
waar het leven mild en mooi is, zonder schaduw, maar
hij heeft den weg erheen verloren. Een oogenblik af
en toe is hij 't spoor weer bijster en dan zingt zijn
.mond opeens met verrukten eenvoud:
-

Waarom waren het herders
Die hunne kudde en veld
Verlieten toen de boodschap
In Bethlehem werd verteld'?
Omdat er een Lam
En een Herder kwam.

Of dit zalig lied van eenvoud en verlangen:

DE KINDERKRUISTOCHT.
Zij hadden een stem in het licht vernomen:
« Laat de kinderen tot mij komen >.
-

X729
Daar gingen ze, zingende, hand in hand
Ernstig op weg naar het Heilige Land,
.Dwalende zonder gids, zonder held,
Als een zwerm witte bijen over het veld.
In de armen van een der kinderen lag
Een wolkewit lam en een kruis met een vlag.
De , menschen gaven hun warme pap
En brood en vruchten en melk in een nap,
En kusten hen, weenend om het woord
Dat de kinderen lachend hadden gehoord.
Want iedereen blijven Gods woorden vreemd,
Behalve hem die ze van God zelf verneemt. -Zij zijn bij de haven op schepen gegaan
En sliepen op 't dek tegen elkander aan.
De grootste der sterren schoof met hen mee
En wees den stuurman den weg over zee.
Soms schreide er één in zijn droom en riep
Over het water totdat hij weer sliep.
Met een dunne hand voor haar gezicht
Dempte de maan de helft van haar licht.
Zij voeren voorbij den horizon
Waar de dag in een hoek van den hemel begon.
Toen stonden ze zingend voor-op het schip
En zagen in zee een wit huis op een klip.
Wie alles verlaat vindt in vaders huis
Dat vele woningen heeft, zijn thuis.
Het anker rinkelde en viel in zee
— « Domirae infantium liberet vos -Het hart van een kind is zoo warm en los,
— « Pater infantium liberet vos — »
Dat ze gingen en zelfs geen afscheid namen.
— « Libera nos a rnalo. Amen. » —

Zoo wou zijn hart gaan, zingend en onbezorgd, terug naar het lokkende kinderland. Dat verlangen is
altijd wakker in hem; het is zijn geluk en zijn wanhoop tegelijk. Hij zou erheen willen met een lam en
een kruisje in zijn arm, maar hij weet den terugweg
niet tot het einde. Zoo blijft onder het uiterlijke, lor
genachtic e snel, zijn wezenlijkste realiteit, het weer
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moedig verlangen naar het .kind ; naar het kind in hemzelf en naar het kind waar Thompson in de nachtelijke
straten van Londen om geschreid heeft ; het Kindje dat
0. Wilde een oogenblik is komen vertroosten in de
schandelijke eenzaamheid van het gevang ; naar dat
allerliefste kind waar Guido Gezelle van gedicht heeft.
Tegenover het vluchtige, vluchtende spel van Nyhoff, staat vierkant de stroeve ernst van Henri Brunning ; tegenover de kunstzinnige en subtiele fluistering,
de verbeten kreet; tegenover de preciese en precieuse
zielservaring van het individu, de dreigende aanloop
der gemeenschap; tegenover de aestestische waarden,
de dwingende ethische eisch ; tegenover het negatieve
stoicisme, de verscheurde schreeuw om God. Het is de
totale ontwaarding aller vroegere waarden in de litera^tuur . Alle vormelijke schoonheid moest verbroken en
weggeschopt. De nieuwe mensch kon niet ademen in
de knellende banden, waar de vorige generatie om ge^
beden had;
Form und Riegel müszten erst zerspringen,
Welt durch aufgeschlossne Röhren dringen:
Form will mich verschnüren und verengen,
Doch ich will mein Sein in alle Weiten drángen...
(Ernst Stadler.)

De vorm moest worden verbroken omdat hij de
moderne gevoelsheftigheid niet meer beknellen mocht

en niet meer binden kon ; en de jongste dichters verbraken hem met een blijmoedig hart, omdat ze de vroe-gere formeele schoonheid niet meer als een waardevolle
factor erkenden. Om den inhoud ging het, niet om
den vorm ; niet om de literatuur, maar om het leven.
Hunne eerste dwaling is geweest dat ze op het
woord en op den vorm hebben gewroken, wat ze hadden moeten wreken op den inhoud of het inhoudlooze
van de aangevochten generatie.
Zoo heeft Brunning zijn taak als voltooid beschouwd,
waar de bewuster arbeid eerst aanvangen moest. Wat
hij geeft is op een paar gedichten na, niets meer dan
de gulp van het bloed, de vlam en de knal, de ver dwaasde kreet van het hart in nood; de harde schreeuw
van den honger naar God. Deze dingen hadden kun-nen geordend worden tot gave, grootsche schoonheid.
Maar Brunning heeft het niet beproefd.
,
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Dit is het boek van Brunning's geestelijke verscheurdheid in dezen chaotischen tijd. Het is een gestadig op
en neergaan; een moeizaam hunkerend stijgen naar
God en een herhaald hervallen in de laagte, ver van
zijn oorsprong en doel.
Want iedere dag eindeloos — eendere sirkelgang
die nooit resultaat heeft
dagen wentelen verloren omlaag
wij stijgen niet.
Stijgen wij weinig naar uw verzadiging wij glijden weer terug :
vermoeienis is op zoveler gezichten.
- De Sirkel p. 30.

Dan valt de verlatenheid op zijn ziel omdat God zoo
ver is en geen mensch aan zijn zij, waar hij tegen aanleunen kan als tegen een peiler.
verlatenzielshonger
chaos
Verscheurdheid
dat
heid en opstandigheid... Er is geen jong mensch
dat niet beweert innerlijk verscheurd
zich respecteert
en opstandig en voor zoover hij Roomsch is van
Godshonger bezeten te zijn. Een tijdsbeeld geeft Bru~
ning dus wel ; maar deze factoren hebben voor de
schoonheid geen waarde op zich zelf. Ze krijgen ze
pas wanneer de verscheurdheid en de tweespalt tot
evenwichtige gebondenheid, de chaos tot orde, de zielshonger tot brandend verlangen, de verlatenheid en de
opstandigheid tot verdeemoedigd bezinnen en gelouter
de daad worden verheven. En ook het nieuwe is van
even relatieve waarde : het nieuwe krijgt slechts waarde wanneer het nieuwe schoonheid beteekent. De modische zucht naar het nieuwe, het niet-gehoorde en on~
geziene heeft, meer wellicht dan in eenige voorgaande
periode, jonge geesten verdwaasd en den weg bijster
gemaakt. Leuzen en slagwoorden zijn even gevaarlijk
voor een kunstenaar als schietgeweren en revolvers in
een kinderhand. We zijn trouwens al spoedig teruggekomen van de verrassing, laat staan de verbluffing,
van al die nieuwe moderne beelden, waarvan er slechts
een klein procent geboren zijn uit zuiveren gevoelsr
dwang. En wanneer we thans in Bruning lezen van
dollen shymmy-dans en razende metro, dan weten we
dat Paul van Ostayen al lang geleden heeft gedicht
van de dommel--dolle dancings en dat de St.-Franciscus
van Marnix Gysen al zes jaar geleden als een « roode
.
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tram » is voorbijgereden. Wanneer Bruning de mnaan^
sikkel vergelijkt aan een afgebeten nagel, of de Parij
zer reverberes aan hulpelooze reuzen, dan is daarvan
alleen nieuw de valschheid van visie. Maar het geeft
te bedenken voor den smaak van een jong roomsch
dichter, wanneer hij niet de afschuwelijke wansmaken
lijkheid voelt van een vers als dit:
Mannen kruisigen Christus aan het lichaam van een publieke
De Sirkel p. 23.
vrouw.

Brunirig had dezen bundel kunnen heeten : « De
Sirkel », zonder meer. We zouden hein dan beschouwd
hebben als de verzameling van Bruning's eerste geschriften : vers en proza. Maar het staat in duidelijke
letters op den omslag, Bruning wil dat wij ze beschour
wen als : verzen. En ook dat is een vergissing van
dezen jongen, .onbetwistbaar begaafden dichter.
Niet alleen hebben misleidende leuzen en verdwazende duitsche en fransche modellen het onderscheid in
hem vervaagd tusschen vers en proza, maar zelfs tus-schen prozaisch en dichterlijk proza. Zoo zijn sommige « verzen » slechts een illusie van schoonheid gen

weest voor hem die ze schreef.
Het is bovendien geen bewijs van kracht wanneer
een dichter zijn toevlucht nemen moet tot allerlei typographische hulpmiddelen om de bewogenheid van
zijn ziel te verwoorden.
Wat Bruning echter geven kan, wanneer hij leuzen
en slagwoorden aan zijn laarzen lapt, wanneer hij zijn
geroep verstilt tot doorvoelden zang; wanneer hij zijne
onstuimigheid den opstandigheid dwingt tot milder me~
dedoogen en rustiger Godsvertrouwen, dat bewijst een
vers als dit
Heer, ik roep tot LI
uit de nauwe schacht mijner uren;
tot u roep ik
uit hun vruchtelooze eenzaamheid en eenderheid.

of beter, intenser en warmer het gedicht « Avond ».
dat ik in zijn geheel citeeren wil:
God
de avondzon
het goede gras en mijn goede broeder boom
— ik houd mijn hand aan zijn koele stam —
in alle dingen zijt gij nu mild.
De witte wolken: werkend schuim
opstapelend, omhoog-schuivend en uitinekaarzakkend,
en de arme brand wisselend erin
van de zon achter de heuvlen.
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Zo vreemd-zacht treedt opeens op me toe -- ik durf u niet te
[ herkennen.
De weelde van het rijpe goren : uw zingende nabij-zijn.
En de grote nog komende vreugde
de oogst : het maaien, Iet ' binnenhalm
wagens beladen met koren::
't zal worden ons dageliks brood
en welke kalm zal iets van zijn vrucht mogen geven om U te
[zijn.
Deze Zaterdag-avond ik durf U niet te herkennen.
Rust, en uit de stallen warme zoete reuken.
Het land uitgestrekt, opengekeerd naar U als de ontvangende
[armen van Sint-Franciscus.
— dank en verlangen.
Een stil boerenmeisje dat gaat biechten
Zij loopt geruchtloos over het heldere plein
-- aandachtige handen wiedden het gras uit de hoeken --alle verlangens worden wit, ongekend wit — glinsterend witte
[bergtoppen tot U -Aan onze lippen is een liedje van vroeger.
Deze avond op de dorpen — overal
naderen de mensen elkaar:
praten wat stille woorden
— over het vee en het land, en over ^ de pastoor die voorbijging.
Een lach uit een openstaande herberg
van -een jonge man wiens ogen die van kinderen zijn.
Een wit gordijn voor open venster :
het deint zacht en geluidloos op-en-neér :
een verre herinnering
— vaag melancholiek — wordt in ons wakker.
Onze voeten ingehouden gaan dee zmilde milde avond.
Gij zijt zacht : als een meisje dat ons goed is — waarom --0,
ik durf U niet te herkennen.

Daar staat een vers in Brunings bundel, dat hij eiken
morgen en avond op beide knieën bidden moest:
Heer, Heer, leer ook ons eenvoudig zijn.

Geen geforceerde eenvoud die slechts een vorm van
hoogmoed is,maar de wezenlijke, zuivere eenvoud:
verstilling, verdeemoediging, vermurwing en onderworpenheid. Eenvoud is niet te veroveren door een
revolutionaire daad. Eenvoudig worden beteekent herboren worden.
Eerst wanneer we tot bezinning, tot evenmachtige
concentratie, tot verhelderden eenvoud zijn gekomen,
kan de zuivere, duurzame kunst uit ons opbloeien. En
de kunstenaar in ons zal des te hooger groeien, naar
mate de mensch in ons deemoediger en dieper buigt.
Het gaat er niet om een beeld en een document te
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en boven deze factoren zijn woord tot schoonheid heeft
verheven. En het spijt me te moeten zeggen dat H.
Bruning hierin slechts in zeldzame momenten is ge~
slaagd. Om deze enkele momenten nochtans zullen we
gaarne luisteren wanneer hij weer de aandacht vergen.
zal.
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Stil Leven
door
STEPHANIE CLAESNETTER
(vervolg.)

Zij wandelden samen in den foyer op en neer. Mathilde was eigenlijk liever blijven zitten, maar dat wilde
Miete niet. Ze zag dikwijls den blik over haar gezellin
glijden, en dan ook even terloops over haar, soms wat
langer stilhoudend dan ze gewenscht had. De zwarte
avondjapon verleende haar een ongewone distinctie,
meestentijds zag zij er onopvallend uit, en streefde
daarnaar, toch trachtend in stijl gekleed te zijn, als
paste bij haar uiterlijk. Miete nerveuzer en bewegelijker
dan ooit in haar schubbenkleed, met de golvende be-wegingen van haar slank lichaam en de uitdagende
pracht van juweelen armbanden, die zij zoo zelden
droeg, had ongewoon veel bekijks, vond Mathilde.
Willen we teruggaan, Miete, we loopen zoo in
't oog.
Kun je begrijpen, we moeten nog zoo lang stilzitten. Ben je weer verlegen ? Wat zou je dan zeggen
als je eens met Alice hier waart ?
Met Alice ? deed Mathilde verbaasd.
Ja zeker
met Alice. Je vindt natuurlijk weer,
dat ik opzichtig ben, wat waar is, en opval, wat een
compliment mag heeten, maar dan wou ik dat je voor
je straf eens met Alice uit moest gaan. Dan zou je wel
anders opkijken. Ze mag dan al haar krullen zoo braafjes mogelijk over haar voorhoofd en ooren kammen,
en zoo'n zedig japonnetje aantrekken dat ik het veel
te eenvoudig vind, als je met haar onder de menschen
komt dan ziet het schoone geslacht desalniettemin
let op dezen desalniettemin, Mathilde
stom van verbazing en het sterke nog stommer van bewondering.
Alice loopt zoo rustig, en praat zoo gewoon, en glim~
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lacht zoo zacht, en is minstens drie centimeter honger
gehalsd en vijf centimeter langer gemouwd dan ik : in
deze jurk zitten nu toevallig heelemail geen mouwen,
maar daar hebben we 't niet over. De aandacht trekken, de bewondering afdwingen, mijn simpele duive
dat ligt niet aan het kleed of het kapsel, dat ligt aax
de persoonlijkheid. Daarom is het onzin te keer te gaan
tegen de zoogenaamd zedelooze kleederdracht. Laat ze
liever de mannen leeren niet te begeeren, maar dat kun
je er niet instampen, laat ze de vrouwen voorhouden
niet coquet te zijn, maar dat kun je ze niet inpomr
pen. Een volgenden keer gaan we met ons drieën ; ik
trek voor die gelegenheid een van jouw begijnejurkjes
aan en iedermaal dat een mannelijke blik met intensiteit
op ons gevestigd is, knijp ik stiekum in je arm, dan zul
je zien dat het minstens vijf maal zoo dikwijls gebeurt
als vanavond en dat het allemaal ter eere van Alice is.
Gelukkig dat het goede kind er zelve nooit erg in heeft.
Miete, ik geloof niet veel van wat je zegt.
Miete lachte.
Groot gelijk, ik meen er ook niet de helft van
maar de andere helft, die moet je toch aannemen.
Ze stonden nu in een vensternis en keken op het
Muntplein, waar een zekere kalmte de drukte van het
begin van den avond vervangen had. Plotseling draaide Miete zich om.
Hé, Gaston!
De groote blonde jonge man bloosde over heel zijn
gelaat. Hij strekte de hand uit, een breede stevige mannenhand en hield Miete's teere vingertjes vast alsof hij
ze nooit meer los wou laten. Mathilde wendde het hoofd
af. Ze had die beweging nog eens gezien : ook een
groote mannenhand en een veel kleinere die er in lag,
en zoo stevig werd vastgehouden... Den eersten avond,
dat Mevrouw Dumoulin in de kliniek was en dokter
Dehaeze haar bezocht had. Had Dehaeze gevreesd dat
daags daarna de kleine hand misschien voor altijd koud
en stijf zou wezen? En wat vreesde deze man ?
Gaston, met welken blauwen jumper zit je daar
in de zaal ?
Hij hield nog steeds Miete's handje in de zijne en
lachte.
De schoonzuster van mijn zuster, dat is ingewikkeld, niet waar ? Mejuffrouw Louise Verhelst ; mijn
zuster is met haar broeder getrouwd. Kijk daar heb je
7e net. Mijn zuster wilde vanavond niet uit, omdat jz
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meegegaan. Wil ik ze aan je voorstellen ? Neen, hé?
Zijn oogen drongen in de hare, gleden over haar
hals en schouders, namen het beeld van haar lenig
lichaam in zich op en smeekten, smeekten om met haar
alleen te zijn.
Mathilde had zich wat teruggetrokken en terwijl
Miete haar kopje met een plagerij naar den blonden
jongen ophief, ging ze stilletjes weg, dwars den foyer
door, maar voor zij de portière bereikte, had Louise
haar reeds bemerkt.
0 Zuster Mathilde, wat ben ik blij, dat ik U zie!
Mag ik u mijn broer Charles voorstellen ? Zuster
Mathilde... Ik bedoel mejuffrouw Vernier, voleindigde
zij haperend.
Maar haar broer, op en top man van de wereld, her-stelde Louise's fout met een hartelijk
Zeg maar gerust Zuster Mathilde, wij allen weten hoeveel je houdt van deze dame, die jou en Mama
zooveel genegenheid betoond heeft.
Ze waren nu weer midden in den foyer geraakt.
Het was toch prettig daar zoo te staan, tusschen al die
goedgekleede, beschaafde menschen, en ook kennissen
van haarzelve te hebben, die ze nu hier ontmoette, vond
Mathilde plotseling. Het was toch prettig weer eens
een avond uit te zijn en niet zoo dag in dag uit, week
in week uit met haar werk bezig. Ze overdreef het
weer den laatsten tijd.
Miete had toch gelijk, het blauwe overkleed van
Louise was een beetje jumperachtig, al zag je van dichterbij wel het prachtige brocaat.
Zeg Zuster Mathilde, morgen ga ik met Mama
weg, we vertrekken naar Antibes, het is daar rustiger
dan in Nizza of Cannes. Na haar laatste behandeling
moet Mama voorzichtig wezen. Ik zal U dikwijls
schrijven.
Als je 't maar niet vergeet. Natuurlijk antwoord
ik je regelmatig. Ik zal het altijd erg prettig vinden
iets van je te hooren.
En wanneer we terug zijn kom ik weer eens bij
U. Alles gaat best thuis, vervolgde ze fluisterend toen
haar broer zich even afwendde. Hoe is 't met U?
Heel goed.
U ziet er zoo'n vrouw van de wereld uit in dat
avondtoilet, heel iets anders dan we gewoon zijn U te
zien. Och hoe jammer, daar gaat het belletje. Ziet U
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dat excentrieke vrouwtje. Ze hopen thuis, dat... dat...
Dat jullie een paar wordt? vorschte Mathilde
glimlachend.
Ja. Maar er is niets geen kans op. Ik ga bij de
Dames de la Charité Maternelle en...
Daar vervang je mij, voltooide Mathilde.
Het was goed dat Louise ging, Louise in haar plaats,
Louise door haar toedoen min of meer. Neen, niet door
haar toedoen, maar zij was er toch een verre aanleiding
toe geweest.
Het belletje ging ten tweede male, vermanend, dringend. Miete's arm gleed over haar kanten mouw en de
golvende zilvervisch voerde Mathilde mee naar de
zaal.
X.
Tusschen elk bedrijf was Gaston bij hen gekomen,
druk en opgewonden. « De blauwe jumper heeft geen
succes », lachte Miete met een poging tot haar zorr
genloozen scherts. Maar bij het huiswaarts keeren in
de taxi, Gaston wilde hen volstrekt vergezellen, had
haar smal gezichtje een bissen trek gekregen.
Nadat ze alle drie de huiskamer binnengetreden waren, ging Mathilde dadelijk bescheiden naar boven.
Miete was een vrouw, ze kende het leven en ze kende
haar plicht, ze moest niet door anderen bewaakt worr
den in haar eigen huis.
En terwijl beneden in het lichte warme woonvertrek
twee menschen vochten om en tegen hun liefde, lag
Mathilde op de knieën boven in haar koude donkere
kamer, wetend dat deze oogenblikken beslissend waren
in Miete's leven en herhaalde nog eens en nog eens
« Leid ons niet in bekoring, Maar verlos ons van den
kwade. Amen. »
Ze zag den grooten blonden jongen met zijn open
gogen en zijn eerlijken lach en het bekoorlijke vrouwtje
in haar weelderig toilet, met haar juweelen en ringen,
en haar modieus kapsel, maar onder dit alles het broze
lichaam, waarin het leven brandde als een reine vlam
in een doorschijnende vaas, onder dit alles het edele
gemoed en de zuivere ziel.
Miete, ijdele, frivole Miete Deroo, waarom deed ook
die haar nu denken aan Alice Dumoulin, de zachte,
vrome, ernstige Alice. Waarom, ondanks haar bijna
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uitdagende kleeding en haar hellen lach en haar lichtzinnige gesprekken deed Miete haar nu denken aan
het huis op de rots, aan den ivoren toren, aan het ongeschondene, ongenaakbare...
En behoorde dit alles, deze vrouw met haar uiterlijk
schoon en haar helderen geest, met haar onschatbare
gaven van verstand en inborst, behoorde zij volgens
de wet van God en de Kerk nu toch nog aan den man,
die haar bedrogen en verlaten had, die zichzelf niet.
had beteugeld en haar niet geëerbiedigd?
Kan hij nu weerkomen en haar opeischen, den onverr
breekbaren huwelijksband inroepend ; heeft hij nog
recht op deze vrouw, die zichzelve gehouden heeft in
haar droeve huwelijksjaren en in haar eenzaamheid nadien : onaantastbaar en ongerept.
Mathilde herhaalde nog eens dringender, ze was tot
geen andere bede in staat : « Leid ons niet in bekoring.
Maar verlos ons van den kwade. Amen. »
De bekoring dat was de liefde, die nu gekomen
was, vurig, jong en edelmoedig, en waartegen zij Miete
had zien strijden, reeds maanden lang...
« Maar verlos ons van den kwade », verlos allen, die
in dit huis zijn, en al onze vrienden, en allen die ons
wel hebben gedaan of voor wie wij gehouden zijn te
bidden, verlos ons van den kwade...
Beneden stond de blonde jongen en hield misschien
weer haar handjes in de zijne en worstelde met zijn wil
tegen den hare, omdat hij niet op kon geven wat voor
haar een gewetensvraag was en voor hem slechts een
hersenschim...
« Leid ons niet in bekoring... »
Beneden klonk een haastige tred in de gang, dan een
bons van de voordeur, die zwaar toeviel en in den kouden winternacht hoorde zij den stap van den man, die
langs het huis ging.
« Verlos ons van den kwade. Amen. »

Mathilde stond op en ging aarzelend naar beneden,
naar Miete.
De witbonten avondmantel lag op de sofa, de kanten
shav^l van Mathilde hing er als een sluier overheen.
Miete had de zilverleeren schoentjes uitgeschopt en haar
zijden muiltjes aangedaan. Ze stond bij den haard, keek
af en toe in den spiegel en begon haar ringen en armbanden af te schuiven.

740 Het was aangenaam en behagelijk in de gezellige huis-kamer. Er zweefde een bescheiden lucht van viooltjes,
tot een ander parfum dan Violettes de Parme had Miete
haar vriendin nooit kunnen overhalen, gemengd met
den fijnen geur van Origan en den sterkeren reuk van
Chypre en sigaretten, dien Gaston had achtergelaten.
Miete woelde met beide handen in haar vol blond
haar, wierp het hoofd in den nek, keek in den spiegel
met een boozen blik, alsof ze haar eigen beeltenis haat-te.
Een tik op de deur en Mathilde trad binnen.
Miete, ik heb mijn shawl straks hier laten liggen,
begon ze verlegen.
Miete draaide zich met een ruk om.
Zoek geen voorwendsels Mathilde, kom hier, dan
gaan we nog wat bij het vuur zitten en luchten ons
oordeel omtrent Thomas l'Agnelet. Het is onzin om
verdriet te hebben, ik heb genoeg verdriet gehad in
mijn leven. Sedert drie maand wist ik, dat het komen
zou. Het is er nu, God zij dank! Wat er uit is, is er
uit, dan hoeven we niet meer om den pot heen te
draaien. Zeg, hebben ze jou wel eens ten huwelijk gevraagd?
Mathilde schudde ontkennend het hoofd.
Gelukkig wezen! Miete blies haar wangen vol lucht
en liet die langzaam ontsnappen door haar halfgesloten mond. Je ziet aan, Alice en mij, wat een misère
zooiets brengt als je geen achttien jaar meer bent. Der
haeze is spoorloos verdwenen, als een cinema-held met
een foQuerfrein, en nu zal je zien dat Gaston zich mor~
gen ophangt of zooiets.
0 Miete, klaagde Mathilde, een en al zachtheid en
medegevoel.
Maak een kop bouillon voor ons klaar en trek niet
zoo'n gezicht, alsof je getuigen moet in een vergiftigingsproces. Ik heb met vuur gespeeld en ben nu blijkbaar
heel verwonderd dat mijn eigen huis in brand staat,
hé? Het is allemaal mijn eigen schuld en ik heb mijn
verdiende loon, af, amen en uit. Ik zal 't wel te boven
komen, zooiets besterf je alleen op het ouderwetsche
tooneel of in een boek, omdat er een slot aan moet.
Arme Gaston, doe een schietgebedje voor den blauwen
jumper.
Alleen, en Miete deed wat zout in haar bouillon
en toen wat celeri, dan , weer wat zout, en was te wege

741 dan er nog eens celeri bij te voeken, toen Mathilde
voorzichtig het vaatje wegschoof, alleen, en Miete
roerde onrustig in haar kopje alsof ze een ei klopte,
.ik zou zoo graag precies en waarachtig en juist en
secuur willen weten, waarom Alice Dehaeze heeft af~
gescheept.
Maar Miete, wat heeft dat er mee te maken, met
,jou bedoel ik?
Miete veerde op, begon in de kamer heen en weer te
loopen.
Stook eens flink op, Mathilde, ik heb 't zoo koud.
Ze trok den witten avondmantel van de sofa en sloeg
hem om. Rusteloos ging ze af en aan, haar hoofdje in
den nek en nu en dan dwaalden haar blikken over de
tafel naar het spiegelbeeld boven den schoorsteen.
Misschien is het beter, dat ik maar eens uitpraat,
Mathilde. Ik houd van Gaston en hij houdt van mij, en
hij is vrij en ik ben het niet, daar zit de knoop van
het drama. Wel volgens de wet, maar niet volgens de
Kerk en dan ben je gehouden je ook niet vrij te voelen
volgens je geweten. Het is een onplezierige levensopvatting, maar het staat ongeveer zoo in den catechismus
en ik veronderstel dat jij ook van je zesde tot je zestiende jaar den catechismus hebt moeten opdreunen; dan
wordt het een obsessie, die je je heele leven niet meer
loslaat. Denk je niet, dat ik terwille van dezen avond
met voorbijgaan van het vagevuur hemelwaarts zal stij-.
'gen na mijn dood, vroeg ze bitter.
Ik denk Miete, dat je gehandeld hebt, zooals je
handelen moest. je zoudt trouwens niet anders gekund
,

Dan denk je glad mis. Het is geloof ik niet de
schuld van den catechismus, het is de schuld van jou
,en Alice. Als Alice er niet was, dan woonde jij nu
niet bij mij in, dan waren Gaston en ik samen thuis gekomen, waarschijnlijk niet zoo direct na het theater
als onder jouw veilige hoede.
Maar Miete...
Ik verwijt je immers niets, ik constateer alleen feiten. Het grootste ongeluk voor een gescheiden vrouw
ten.
is, als ze er zulke voortreffelijke vriendinnen op nar
houdt. Vanavond met Gaston hier, vlak naast me, kijk
'niet zoo bescheiden, met Gaston, die me in zijn armen
klemde, weet je waar ik toen altijd door maar aan
-dacht...?
Ze was op tafel gaan zitten, zwaaide met haar beenen
.naar den haard toe dat de roode gloed over haar lichte
-
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kousen speelde. De bontmantel was afgegleden en lag nu
als een witte donzen wolk achter haar, het lamplicht_
viel fel en recht op haar fijnen hals en naakte schouders,
en de glinsterende parels en loovers van haar kleed.
Weet je waar ik aan dacht? Ze boog haar gezicht
gretig naar Mathilde toe met den ingespannen blik, die.
heel dien avond in haar oogen was geweest, en toen
wist Mathilde dat zij ook heel dien avond deze beken~
tenis voorvoeld had.
Ik dacht niet aan mijn huwelijk, bewaar ons, er
zijn wel prettiger dingen om je gedachten mee bezig te
houden; en niet aan mijn man, die denkt ook nooit aan.
mij, en niet aan mijn plicht, gedachten omtrent plicht
werken altijd demoralizeerend op me, maar ik dacht aan
Alice. Ik zag Alice's gezicht, niet strak en verwijtend
zooals het jouwe in casu geweest zou zijn, maar zoo
hopeloos bedroefd en ongelukkig, en het verdriet dat ik.
haar zou aandoen, en hoe ik er dan tenslotte maar niet
meer zou komen, bij haar en Toto en Bébé. Ik dacht
aan Alice, ja, ik weet zelf niet waarom. Als ik in de
misère zit, van kind af, heb ik altijd aan Alice moeten
denken... nu zie je wat er van komt.
Och, Miete, het is niet alleen om Alice, maar in
het diepst van je geweten...
Bravo, daar heb je 't! Precies gevonden! Alice
is mijn levend geweten! De liefde is versmaad en de
jeugd is binnenkort voorbij, maar de ziel is gered volgens jullie ! Tout est perdu, fors 1'honneur i Alice heeft
altijd wel gevonden, dat ik te veel links en rechts f lod~
derde en uitging, en een te wereldsch leventje leidde, en
er ietwat aangebrande kennissen en relaties op nahield,
en daar heb je nu het knaleffect. De apotheose komt als
jij er bij bent!
Toe Miete, blijf nu bedaard.
Maar nu, nu wil ik één ding weten. De wezenlijke reden, waarom Alice Dehaeze heeft bedankt, ik zeg
ook de juiste reden, waarom ik Gaston heb afgescheept,
dus vind ik dat ik er recht op heb. Want al heb ik nu.
mijn eigen leven moeten verknoeien...
Neen, Miete, integendeel.
Nu ja, het geluk laten voorbijgaan, dat is juist het~
zelfde. Maar ik moet wel, en Alice moest niet. Waarom
is ze dan zoo gek? Om welke reden? Want er is een.
reden, dat heeft ze me zelf toegegeven.

,

-- 743 Misschien houdt ze niet van hem, opperde Mathilde voorzichtig.
Miete haalde haar schouders op, zwengelde haar
-slanke beenen heen en weer en vervolgde koppig.
Jacques Dumoulin... ze heeft van hem gehouden.
Ik heb ook van mijn man gehouden, indertijd, lang geleden, hoor ! Dat is geen reden om later iemand af te
slaan, als je niet verplicht bent hem weg te sturen. En
ik heb den indruk gekregen of het speciaal Dehaeze
was, en of een ander... och neen, wat een onzin, zie
jij Alice al met een ander...
Ik denk, dat ik weet, sprak Mathilde toonloos,
waarom Mevrouw Dumoulin, zelfs als zij ooit hertrouwde, het toch nooit met dokter Dehaeze zou doen.
Jij? Weet jij dat? Hoe zoo? Och ja, je bent er lang
.in huis geweest : vertel eens op.
Omdat haar man, vervolgde Mathilde en boog
het hoofd, jaloersch was op dokter Dehaeze. Een erg
nauwgezette vrouw als Alice stapt daar misschien niet
overheen.
Mathilde, je bent niet goed wijs. Hoe kom je aan
dien onzin?
Ik heb het gemerkt.
Schei uit. Wanneer dan? Toen jij bij Alice kwam
was ze al weduwe.
Nu ja, ik weet het toch heel zeker.

Kom, je fantazeert. Jacques Dumoulin jaloersch,
-dat vind ik nu het toppunt. Jacques Dumoulin jaloersch
op zijn vrouw, een vrouw als Alice, neen hoor, dat is
,al te gek.
Het schijnt toch zoo geweest te zijn.
En hoe wist jij dat?
Alice heeft het me zelf gezegd.
Miete sloeg de oogen naar het plafond en de handen
in elkaar.
Ik val uit den zevenden hemel, Mathilde, leg me
die zaak eens uit. Alice het je zelf gezegd! Ten eerste
is Alice niet zoo mededeelzaam over haar inwendige
gevoelens. Ik ben niet pedant, maar de eenige vertrouwelinge ben ik tenslotte. Zelfs van Dehaeze heeft ze
het tegenover mij niet durven ontkennen en toch heeft
ze daar met jou nooit over gesproken, wel?
-- 0 neen, nooit.
Wacht eens even... o... o... daar gaat me een licht
op!
-
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Mathilde keek Miete vorschend aan. Ze was weer
van de tafel gesprongen en zat nu tegenover haar, de-.
wenkbrauwen gefranst, den mond even geopend en de
oogen half toegeknepen. Ze had weer het gelaat van.
de gewone Miete van Tederen dag.
Daar gaat me een licht op, herhaalde Miete. In
den zomer na Jacques' dood, een paar dagen voordat
jij er kwaamt, hebben we eens een gesprek samen gehad. Alice maakte toespellingen op wantrouwen, jaloezie, enfin, het kwam hier op neer, dat ze kort na
haar operatie een akeligen tijd had beleefd, in haar
huis. Ik dacht : 0 jé, daar heb je 't. Nu heb ik den_
heelen oorlog door Jacques' buitensporigheden en ka~
priolen zoo goed mogelijk verbloemd en nu is ze er toch
achter gekomen. Ik beijverde me maar om er over heen.
te praten, het als een bagatel op te vatten... Dus volgens jouw oordeel, wijze Mathilde, is het niet Alice geweest, die den braven Jacques op zijn rechte waardeheeft leeren schatten, maar het is Jacques, die het in
zijn hoofd heeft gekregen jaloersch te worden op die
arme Alice. Je moet maar durven! Mathilde, het is zoo
gek, dat ik het bijna uit moet gieren...

Het was of er iets daverde om Mathilde's hoofd.
Over welke dingen spraken ze nu in de vertrouwelijkheid van het nachtelijk uur, en wat had zich eenige
oogenblikken geleden hier niet afgespeeld.
Voor haar zat Miete, kneep de handen in elkaar en
lachte, lachte, tot ze haar kanten zakdoekje uit haar
tasch greep en tegen de oogen drukte.
Miete, waarom lach je zoo uitbundig? We blijven
ons hier maar noodeloos opwinden en moesten liever....
Naar bed en zoet gaan slapen, zeker, alsof er niets
gebeurd is, viel Miete uit. Wacht daarmee totdat je in
den hemel rijstepap met zilveren lepels gegeten hebt.
Hoe kwam Jacques Dumoulin zoo op eens jaloersch op
zijn vrouw. Weet je dat soms ook?
Ik moet, Mathilde voelde allerminst lust of noodzakelijkheid zichzelve te beschuldigen, een paar maal`
iets gezegd hebben, een aardigheid over dokter Dehaeze, die commandant Dumoulin slecht heeft opgeno
men en zoo zijn er eenige moeilijkheden tusschen hem
en zijn vrouw gerezen. Naderhand heb ik daar wel spijt
over gehad, maar nu jij beweert dat Dehaeze toch van
haar schijnt te houden...
,
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Doch de luchtige trek was verdwenen van het bekoorlijke gezichtje, de groote oogera zagen Mathilde
_recht en dreigend aan, en plotseling dacht zij weer aan
het beeld van Miete, dat zij voor zich had gezien toen
'zij boven alleen in haar slaapkamer was; het huis op
de rots, de zilveren vlam in de albasten vaas, het eigenlijke van haar wezen, de ziel van de echte Miete.
Zoo, zoo, nu begrijp ik de toedracht der zaak. De
'heele geschiedenis is hierdoor gekomen, dat jij je mond
niet hebt gehouden en dat ik den mijne te goed heb
gehouden. Spreken is zilver en zwijgen is goud, dezen
'keer is de wereldsche vrouw weer eens liefdevoller geweest dan de geestelijke dochter. Dat gebeurt meer, het
monopolie der christelijke volmaaktheid moeten ze zich
-nergens aanmatigen.
Niemand heeft over volmaaktheid gesproken, ik
allerminst.
--- Wel ja, daar heb je 't alweer, het met twee maten meten, dat we allen onbewust doen. Een trouwe,
onbaatzuchtige vriendschap en er staat dadelijk iemand
klaar om met modder te gooien, omdat het... maar een
fatsoenlijke vrouw geldt. Een hoop onverkwikkelijke
avonturen en we doen allemaal ons best ze te verbloer
.men en met zijden sluiers te bedekken, omdat het den
man geldt. Enfin, ik kan ter verontschuldiging aanvoeren, dat ik zweeg, om Alice geen verdriet te berokkenen.
Je moet een vrouw nooit verdriet doen in het leven,
maar ik had toch beter gedaan de waarheid te zeggen
en haar te waarschuwen.
« Te waarschuwen » het waren dezelfde woorden
die Mathilde eens gebruikt had tegenover Alice, om
daarna zoo pijnlijk te moeten ervaren, dat er geen recht
-noch reden tot waarschuwing geweest was.
Wanneer had jij Alice dan moeten waarschuwen?
vroeg Mathilde dof.
Wel bijvoorbeeld dien keer, dat Alice me van uit
Norwood. waar ze met haar schoonouders woonde,zulke
'wanhopige brieven schreef, omdat Bébé ziek was, Bébé
-is altijd een smartekindje geweest, en het haar man niet
durfde melden, omdat hij aan het front er toch niets
aan doen kon. En toen ik een paar dagen in Trotn,iIle
was, trof ik Mijnheer Dumoulin daar met kameraden
zijn verlof doorbrengend, kameraden en hun dames
wel te verstaan. Of dien keer dat Toto mazelen had
-
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746 en Jacques desondanks « tot zijn spijt » niet naar Engeland kon oversteken, want hij had « bezigheden » in
Le Hávre. Laat ons steeds met pepasten lof spreken.
over de officieren van het Belgisch leger, mijn man was
ook officier, en we weten dat ze het dikwijls erg druk
hadden, vooral wanneer ze niet aan het front waren.
Ik woonde toen ook in Le Hávre en als ik bij mijn broer
kwam, die een paar aardige verpleegsters uit het mili~
taire hospitaal heel dikwijls bij zich op de thee had, dan:
trof ik Jacques Dumoulin daar iederen keer aan. De
bezigheden namen blijkbaar niet den heelen dag in beslag en zeker niet de avonden, want als we zoo gezellig in groepjes dineeren gingen, dan was Jacques Dur
moulin steeds van de partij. Om niet te spreken van de
allerliefste Fransche marraine die hij er op na hield en
waarvan het noodlot meende ik toentertijd, maar nu
geloof ik de Voorzienigheid, me een paar portretten en
brieven in handen speelde, die hij bij mijn broer had
laten adresseeren en die kwamen toen Jacques al weer
vertrokken was. Ik stond indertijd erg in dubio ; aan
Jacques sturen, aan Alice sturen, of verbranden, wat is
het beste? Als ik de knoopen van mijn wandelpak telde
kwam het iederen keer anders uit, dus deed ik niets en
hield den heelen boel zelf, denkende bij mij is 't
veilig, ik zal den rommel maar bewaren, je kunt nooit
weten hoe het eens te pas komt als uiterste dreigement,
wanneer Jacques bij een volgend verlof alweer door'
bezigheden verhinderd is naar zijn vrouw en kinderen
te gaan. Alles ligt ineen laadje van mijn schrijftafel met
een geel zijden lintje er om heen. Wacht, ik zal het je
laten zien.
Neen, Miete, dank je wel. Het gaat me niet aan.
Nu nog mooier! Het gaat je niet aan? stoof Miete
op. Je hebt er aan meegedaan om haar leed te brengen
en nu trek je je terug.
Miete opende haar bureautje, trok een paar laden los.
en haalde eindelijk een pakje ergens onder uit.
Daar, je kunt het bekijken als je wilt, ik heb nooit
respect voor de geheimen van de mannen, behalve wanneer het iets is, wat hun wettige wederhelft betreft. De
kiekjes zijn door mij genomen op Cap La Hève, met veel
moeite, want je mocht er tijdens den oorlog niet f oto--grafBeren. „Ik begrijp zelf niet, hoe ik het gewaagd heb
en juist dienen keer, dat ik mijn kodak meenam aan het
strand Jacques Dumoulin met die jonge dame gezien heb.
,
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-- 747 --Het is natuurlijk zijn zuster ! jammer, dat hij en Alice
.allebei eenig kind waren. Ik zat achter een rots en dacht,
die twee zal ik ook maar meteen kieken, dat is dan nog
-een oorlogssouvenir en dan kan ik Alice als 't nog lang
duurt overtuigen, dat het heusch veel beter voor haar is
met de kinderen in Engeland te blijven, als haar man
dat zoo ijselijk verkieselijk vindt. Zoo zie je, dat je de
menschen soms ongewenschte verrassingen kunt bezor~
gen. Maar morgen stuur ik den heelen boel aan Alice.
Miete, dat mag je niet doen.
Dat doe ik wel. Als ze hem zoo lief heeft, dan moet
ze dien schok dragen, ze is geen kind. Alle getrouwde
vrouwen krijgen van die grootere of kleinere schokken,
hoor. Maar ze zal ten minste weten, dat deze man het
recht niet had jaloersch op zijn vrouw te wezen, en
tijdens zijn leven het recht niet heeft verworven om nu
nog tusschen haar en een ander te staan, als het ten
minste om die jaloezie is, zooals jij denkt, dat zij Dehaeze heeft afgewezen... Mathilde, viel ze zichzelve in
de reden, waarom heb je me dit niet eerder gezegd ?
Waarom zou ik er over gesproken hebben?
Miete stond op, sloeg haar hand om Mathilde's pols,
'het was of de dunne vingers haar vleesch schroeiden.
Eerder, dreigde Miete, dadelijk, in het begin, den
eersten keer toen ik er je over sprak, toen ik je vertelde
van het diner bij de Ramac verleden voorjaar?
Och, dat weet ik niet, zuchtte Mathilde toonloos,
-ik heb er toen geen belang aan gehecht.
Miete wierp haar hand weg.
Je bent nu eenmaal geen vrouw, je hebt geen gevoel van verantwoording in sommige zaken. Nu is het
misschien te laat. Ze wringen nu al maanden en maan~
den tegen elkander in en hij is vertrokken voor onbe
paalden tijd. Mij kun je een boel wijsmaken, behalve
wanneer het de liefde geldt. Och, en nu is er ook
eigenlijk niets meer aan te doen. Zij heeft zich vastge~
klonken in haar weigering, ze zal nu niet hokus r pokusr
klavertien omdraaien, omdat ze tot de ontdekking komt,
dat Jacques niet zoo'n toonbeeld was. En dan is het de
vraag of Dehaeze nog op zijn aanzoek zal terugkomen
na al die maanden. Enfin, ze moeten het ook zelve maar
weten. In elk geval heb ik indertijd een stommiteit begaan door te zwijgen en jij een nog veel grootere door
je tje mengen in de zaken van getrouwde menschen, waar
je niets geen verstand van hadt.

-
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Miete, wat ben je onredelijk. Je bent overspannendoor wat dezen avond is voorgevallen en nu schuif je
alles op mij waar het een ander geldt. Wat weten we
tenslotte positief van Alice en Dehaeze af.
Niets, of althans niet veel, doch we voelen 't
allebei. Maar in elk geval...
Het slanke lichaam zonk weg in den zetel, het scheen
heelemaal door te zakken, te versmelten, het hoofdje
viel opzij, de lippen werden doodsbleek.
Miete, wat is er ? Ben je niet goed?
Ik wou maar zeggen, dat je voor mij altijd heel lief
bent geweest Mathilde, tegen mij heb je nooit iets verkeerds gedaan of gezegd, hoor....
Mieteke, fluisterde Mathilde, mijn arm Mieteke.
De zilvervisch scheen ineens weer op te golven, en de
stem lachte maar brak in een snik :
Of ik niet goed ben, jawel, heel goed... ik heb,
alleen maar... alleen maar... een beetje verdriet...
XI.
Toto zat met zijn Vaderlandsche Geschiedenis bij het
raam en vond het maar jammer, dat Karel de Stoute
zoo droevig aan zijn einde was geraakt. Karel de Stoute,
Boudewijn met den Ijzeren Arm, Richard Leeuwenhart,
zalig in zoo'n tijd te leven, toen je kon vechten en een
wapperenden vederbos dragen en een helm met gesloten vizier en een stalen pantser. Indien hij nu officier
werd net als Papa, dan kreeg hij maar een gewoon
khaki-pak, en misschien niet eens een geweer, alleen
de soldaten moeten schieten. Maar toch wel een sabel...
Toto, riep de stem uit het bedje.
Toto sloeg het boek dicht en wipte op den rand van
Bébé's legerstede.
Vind je het niet vervelend om hier te zitten, je
vrijen Donderdag?
Wel een beetje, bekende Toto, maar ik moest toch
mijn les leeren en Mama komt zoo thuis.
Ze is zelve naar dokter de Ramac, hé?
Ja, ze vindt het vervelend dat dokter Dehaeze niet
thuis is. Mama zei tegen Virginie : ik wou wel om ikweet niet wat dat dokter Dehaeze maar terug kwam, en
Virginie zei : dat geloof ik graag.
Ik ook, zuchtte Bébé, en sloot haar oogjes. Denk
je dat ik weer zoo akelig ziek wordt als verleden jaar?
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en de hevige keelpijnen stond als een nachtmerrie voor
het kind.
Heelemaal niet, oordeelde Toto aanmoedigend.
Mama zegt, dat je alleen maar pijn in 't buikje hebt en
anders niets, niet eens koorts.
Bébé zuchtte en legde haar handje op de rechterzijde.
Ze was heel erg ziek, dat voelde ze zelf en ze had pijn,
ze had voortdurend stilletjes pijn aan den rechterkant.
Het was vervelend zoo'n vreemde bij je, ze zou wel
zoolang ziek blijven en wachten tot dokter Dehaeze
terugkwam, had ze Mama beloofd. En dan genas die
haar vanzelf.
Toto, zouden ze heusch niet weten waar dokter
Dehaeze naar toe is, drong Bébé.
Ik geloof van niet, antwoordde Toto aarzelend,
maar ik mag het je niet zeggen.
Waarom niet? vroeg Bébé mat.
Virginie is bang, dat je het naar zult vinden. Vir
ginie is, voordat ze ging telefoneeren zelf eerst bij dokter Dehaeze aan huis gaan vragen, maar ze wisten niet
waar hij was. Voor twee maanden op reis, heeft de
meid gezegd en iedereen moet naar dokter de Ramac.
gaan. Daar zijn er twee, een heer en een dame. Zou jij
die dame willen hebben?
Och ja, Bébé was maar 'n meisje, Bébé was altijd
zoo zoet, die zou wel weer zeggen : zooals Mamaatje 't
wil vind ik het goed. Toto keek eenigszins onthutst op
van het besliste antwoord.
Ik wil ze geen van beiden hebben.
Maar als je nu heusch ziek wordt.
Ik ben al heusch ziek. Ik zal wel wachten tot dokter Dehaeze terugkomt.
0, vond Toto wijsneuzig, dat is misschien het.
beste. Of uit je eigen beter worden. Ik ben den laatsten.
keer ook vanzelf genezen.
Maar toen had hij al de chocolade en den marsepein
van den Kerstboom in twee dagen opgegeten, en daar~
van buikpijn gekregen en ook pijn in zijn maag. Hij
geloofde toch eigenlijk niet, dat het bij Bébé vanzelf
zou overgaan.
-

-

In het huis hangt de drukkende stilte van ernstige
oogenblikken, de geur van medecijnen en Eau de Cologne, en het vreemde en schrikwekkende loert uit alle
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er wordt zacht gesproken ook in de benedenverdieping;
het is niet meer de gezellige atmosfeer van verhoogde
huiselijkheid, die altijd heerscht bij kinderziektes, wanneer aller aandacht en belangstelling is samengetrokken
om de vroolijke kamer, waar de kleine patient ligt, die
vandaag of morgen of overmogen op zijn allerlaatst aan
't herstellen gaat.
Bébé's kamer, de ziekenkamer, is donker gemaakt
kleine, vroolijke, blonde Bébé kan geen licht meer verdragen en geen geluid, ze ligt doodstil, zelfs het woelen
en kermen en zeuren is gedaan, ze ligti als een groote
lijderes recht op haar rug gestrekt met gesloten oogen,
zonder klacht en zonder belangstelling. Mama hoeft niet
eens meer voortdurend bij haar te zijn, Tante Miete is
ook goed, of Virginie, of Zuster Mathilde, of Toto; heelemaal niemand is nog beter, want ze bewegen soms of
verroeren of verschuiven iets en het hindert altijd. Voor
een paar dagen heeft ze gevraagd of dokter Dehaeze
nu nooit terug kwam en beweerd dat ze boos was, vreeselijk boos, omdat hij weg is gegaan en haar alleen heeft
gelaten ; nu vraagt ze niets meer, ze spreekt zelfs niet.
Arme verwende Bébé is sedert gisteren geen klein meisje
meer, ze is een ernstige ziel in een ziek lichaam. Mama
heeft gisterenmorgen heel zachtjes gezegd, dat Pater
Vermeulen eens bij haar komen en haar de Heilige Communie brengen zou; dat Jezus haar stellig beter kon
maken, maar dat Hij soms de zoete meisjes tot zich
nam in den hemel, waar Papa op hun alle drie wacht,
en Bébé heeft alleen even met de wimpers geknikt,
dat het goed was. Het eenige wat haar gehinderd heeft
is, dat Zuster Mathilde te veel heen en weer liep om het
kruisbeeld en de kaarsen en het wijwater en den palm~
tak op tafel klaar te zetten. En in Bébé's zieltje, dat nu
gereed is om naar den hemel te gaan rijst geen flauw
vermoeden van de geweldige wanhoop van Toto, die
achter Virginie's rug beneden in den kolenkelder is geslopen om daar eens hard, eens vreeselijk hard uit te
huilen, zoo lang hij maar wilde.

(Wordt vervolgd.)
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4de Salon voor Godsdienstige

Kunst te Antwerpen

r

door J. HALLEZ.
Dees vierde salon voor godsdienstige kunst (het
moet heel wat moeite wezen ieder jaar een tentoonstel~
ling te vullen met godsdienstig werk) kreeg een eigen
en degelijker karakter dan de voorgaande door de ruime deelneming van hollandsche kunstenaars. De neder~
landsche groep van R. K. Kunstenaars uit Den Haag
zond een 150 -tal schetsen, foto's, beelden en eenige
schaarsche schilderijen ; was merkwaardig bijzonder
door de eenheid van streven ; dat al deze werken kwamen van denzelfden groep, kan wel gelden als halve
uitleg ; maar er dient toch nadruk gelegd op deze eenheid, omdat we in Begië nog hopeloos rond tasten, als
men over den Moerdijk, met vasten tred, naar een be~
paald doel opstapt, ieder met eigen geaardheid en aanleg.
Het geleek een familiegroep ; hun kunst is strak,
logisch, laat weinig of geen spel aan fantazie, laat het
oog niet gronduinen aan een grillig lijnenspel, met
snuisteren aan lieve bijzonderheden, vereenvoudigt,
gaat op het doel af in strakke lijnen, scherpe kleuren
en breede vlakken, staat gespannen van inwendigen
hartstocht, maar blijft aan den uitkant koel en vooraam.
Ons temperament zou meer uiterlijken gloed verlan.gen. Ze zijn daarbij modern, in den goeden zin van
het woord, en toch staan ze heel dicht bij de kunst der
vóor-renaissance ; zonder zich geweld aan te doen, of
voor de gelegenheid de kunst in een middeneeuwsch
keurslijf te rijgen, door hun gewone techniek komen ze
tot scheppingen die nauw verwant staan aan de gothiekd
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Ligt zulks aan het teekenen en de .houtsneekunst die
voor velen onder hen wel het uitgangspunt schijnt?
Binnen dien familietrek van streng~koele logika, van
inwendigheid, bieden ze heel wat verscheidenheid. Hier
hebt ge voorop, zoo wat de stamvader, voorop met de
nerveuze cassante lijn, de ascetische gloed die uitslaat
langs de groote, schuinsche amandeloog en, met de verstorvene typen, en de zuivere ovaal van het gezicht,
voorop, de fantast van sommige oogenblikken die Jere~
mias laat terugkeeren in onze maatschappij, en die an~
dere keeren de lijn van het gelaat welven met een wonder van zachtheid en twee reine oogen, half verwonderd, laat lichten als lampen aan den hemel.
Alex Asperslagh in « Jesu, Aheraure fidelium » tee~
kent met eenige trekken der houtskool de overgave aan
Jesus' liefde, heel breed en heel innig ; Ninaber van
;yben in zijn ontwerp voor een scrafito heèft een fijnheid van lijn die het charme van kleuren bijtoovert ;
Thomas Groenendael is strenger van lijn waar hij de
toppen der mystiek bestijgt, maar ook hij weet zuiver
onvervalscht en heel direkt zijn gevoelens mede te deelen. Gerard Rutten is geen onbekende in Vlaanderen,
en de bezoekers van het Vlaamsche volkstooneel zullen
plezier hebben beleefd aan het stormende leven zijner
aanplakbiljetten.
De schilderkunst, in de Hollandsche afdeeling, lijk
ten andere in heel de tentoonstelling, trad heel bescheiden op, joep Nicolas in « Droefenis om den dood van
Christus » stelde in donkere stemmige gamma, eenige
breede vlakken kleur naast elkaar en de houtsneden die
naast het tableau hingen waren als de uitleg van het
ontstaan dezer breede oud-voorkomende kunst ; zijn
« Benediktus Labre » die midden een Capharmarum van
hedendaagsche typen en viveurs in heilige onverschil~
ligheid den smaad der wereld verdraagt, met de schijnbare onbeholpenheid, maakte diepen indruk. De kleur
van Otto Van Rees scheen te schril, en de tafereelen
uit het leven van Kristus te koel van indruk.
Maar dan werd uwe bewondering weer wakker geschud voor de glasramen van Toorop, van Jonas, van
Asperslagh, van Nicolas, en voor het beeldhouwwerk
van W. Van der Winkel wiens techniek logisch aan~
past aan de verwerkte stof.
Het gebrek aan richtsnoer was opvallend als men de
zalen doorwandelde waar de belgische meesters hun
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werk uitstalden ; het werd een strijdplein, als men zoo'n
strijdlustig woord mag aanwenden voor de deftige zalen van de Meir waar niets gehoord wordt dan het
zachte voetgeschuivel van eenige schaarsche bezoekers,
en het gedempte gekeuvel van bewakers over het slechr
te weder en over den invloed van motregen en zonneschijn op den kijklust der burgers, ook daarover schijnt
men niet t'akkoord. Het hollandsch salon geleek op een
welgedrild regiment ; het belgisch salon om zijne ongebondenheid geleek veeleer op het ambulancierskorps
van de eerste oorlogsmaanden dat om wille van zijn
rijke verscheidenheid aan costuums den schilderachti~
gen naam verwierf van colonne russe. En men kan deze
afwisselende verscheidenheid zeker verkieslijk vinden
en er uit besluiten dat het godsdienstige alle scholen
heeft doordeesemd, maar imponeeren doet het heel wat
minder, en het gelijkt om den duur aan zekere bande~
loosheid, te meer daar er in den hoop heel wat vrijbui~
ters loopen.
Wat zou er b.v. wel godsdienstigs hebben gestoken
in het « Offer » van Gevaert ? het was zeker een schoon
naakt, en die malsche kleurenpakken die de lucht )stoffeerden als sappige, meloenschillen waren alleraangenaamst om zien, maar waaruit bleek dat dees offer aan
-God werd opgedragen ?
Wat kwam de constructie van Peeters « H. Michaël »
,daar doen, en hoe kwamen de teekeningen van joos~
Lens in dees salon aangeland ; en het onhebbelijk doek
« Maria met schepter » nog wel in de eerezaal opge~
hangen ? waarom moest 0. L. Vrouw met uitslaanden
mantel er uit zien als een omwaaiend kartel ; en welke
woorden moet men uitdenken om te zeggen, zonder
-oneerbiedigheid hoe Maria's voeten er uitzagen ? Als
joostens aan constructies wil doen, dat hij dan zijne
krachttoeren op andere onderwerpen toepasse ; gods~
dienstige kunst wil toch een zekere dosis wijding. Joos~
tens zal wel eene vergissing zijn, maar zulke vergissin-gen stemmen wrevelig tegenover het bestuur en doen
vermoeden dat zoo maar alles wordt binnengereven
wat van dicht bij of van verre godsdienstig kan heeten
en nog wel op de verklaring 'der kunstenaars zelven.
Zelfs Marten Melsen in zijne « Aanbidding der wijzen » kan bezwaarlijk omgaan als godsdienstige kun~
stenaar ; want deze titel is maar gekozen omdat hij
zoo'n klaar begrip te binnen roept en den schilder er
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van ontslaat zijn hersenen af te matten in het zoeken
naar een passender opschrift. Deze aanbidding is sap~
pig van kleur, en heel breed in den kleinen kader, maar
het is er Marten Melsen toch alleen om te doen dat
rozig lichaampje te laten lentegloriën op die hevige
vlek gele kleur en te zeggen hoe plezant het is, en hoe
plezierig ook dat stukjen winterlandschap dat van achter de deur uittuurt ; het figuur van den neerknielenden
koning eenen schilder die met schuingebogen
hoofd en met smekende lippen die heerlijke harmonie
aan 't bekeuren en aan 't bewonderen is, spreekt toch
klare taal!
Maar komen we tot de schilders die het ernstig mee~
nen met godsdienstige kunst : Delaunois, wiens lof niet
meer dient gemaakt, trad spijtig enkel op met eene
reeks studiën. Colbrandt met zijn « Madonna » en.
« Aanbidding » grijpt u naar 't putteken van het hart ;•
zijne kunst godsdienstig tot in de toppen der vingeren,
doet de Madonna met eene umbrische innigheid vooroverbuigen naar het schamel kindjen. Johannes Kuper,
doet zijnen Kristus-opperpriester, de gloed van maje~
steit en goedheid uit goddelijk gelaat slaan, misschien
wel wat te fascineerend ; maar welke schoone techniek
spreekt uit dees doek. Leon Paret ware best te vergelijken met Groenendael, maar reikt niet tot diens
hoogte voor fijnheid én puurheid van gevoelens. Stern
is een late ridder van het uitstervende ras der Cubisten;
de nieuwere school ded hun grootsch schilderen, om tot
heelde~ scharen te spreken, maar of er wel een grootsch.
gevoelen uitspreekt ? en ik geloof parmantig dat hij
zijn fonds aanlegt met zilverpapier. Met genoegen zag
men de doeken terug van J. Cockx, vol tucht en soberheid en stemming. Karel Van Belle is keurig verfijnd
voor lijn en kleur ; zoo zijn kristuskop zoo zijn Madonna; in een tros bloemen en vlinders, met zorgvuldig
devote hand geschilderd, smelten O. L. Vrouw en het
Jezus~Kindjen wat te popachtig met dat haarken en
krullekens gedaan en met de amandel~oogen in een
roomgelen toon van zachtheid en teerheid. Mag ik
Tony Van Os zeggen dat zijn H. Hart eene ontgoor
cheling was na zijn Kristus predikend op de Temsche
kaai? Hoe jong, en hoe spontaan, en hoe fijnkleurig
zijn de bekoorlijke doeken van De Coster, en hoe weet
hij de omraming zijner personen, het stemmige land~
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schap te vinden ; zijne kunst is als de bloeiende appelaar uit « de eerste communie ».
En veel genoegen heb ik beleefd aan de schilderijen
van Evarist De Buck « Pieta » en « Droefheid » welke
in de driejaarlijksche van Antwerpen naast den bliksemenden oogst van Servaes hingen, kwamen hier beter tot hun volle recht : lijdensweg en het kruis met
neergeknielde figuren waren nieuwere doeken. Zou
deze nieuwe barok want er steekt in deze uitbundige
tragiek iets van de breedheid der 17de eeuw ; en ook
het koloriet, de groen blauwe luchten herinneren aan
de 17e eeuwsche meesters, zou deze nieuwe barok onze
school heroveren ? zou na lange omwegen, onze kunst
terug keeren tot de breede orchestratie en de uitbundigheid der oude traditie ? (Ook De Bondt in zijn vlucht
naar Egijpte schijnt er iets voor te voelen.) Waarom
niet ? Met deze doeken heeft men den indruk te staan
op eigenen en onbekenden grond. En waarom zou
godsdienstige kunst steeds moeten gekleed gaan in zak
en assche en ninivieten boetvaardigheid ? De barok stijl
ten minste kan onze ruime kerken vullen en vol leven
zetten. We zijn tegenwoordig gelukkig ontsnapt aan
die afschuwelijke gothieke of, zoogenaamde, ornemenr
tiek en toegepaste kunst ; gaat de schilderkunst nu ook
breeder uitslaan ? Ik wensch het hartsgrondelijk.
Van Cauwenbergh zijn Franciscus uitgezonderd
en De Roover, hoe rechtzinnig hun pogen ook zij
en hoe sterk hun kunnen, moeten wel ondervonden
hebben hoe gevaarlijk het is, in doeken van grooteren
omvang, menschen in moderne kleedij zoo maar braafjes een godsdienstig tafereel te laten afspelen ; geen
toeschouwer laat zich beetnemen ; wil dat gangbare
munt worden, dan moet men er den pathos bijzetten
in gebaar en in kleur, den gloed van Rubens en zijn
volgelingen.
En 't ware onverklaarbaar onrechtvaardig bij 't sluiten van deze kroniek der tentoongestelde schilderijen,
geen woord van bewondering te spreken voor de beeld~
houwwerken van Poetou, en van Verreycken, voor het
« Consummatum est » van dezen laatste, die uitgemerr
geld, verwrongen en as geroosterde lichaam van den
zaligmaker ; (in de oorspronkelijke schets immers
woedden de vlammen op den geschilderden achter~
grond.)
Onrechtvaardig geen hooge hulde te brengen aan
Eug. Joors, den jongen schilder die zich een meester
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openbaart in de glasraamkunst. Zijne proeven hingen
aan den ingang als verwelkoming en belofte van wat
er zou te genieten vallen. En die eer kwam hem toe.
Het is verbazend welke innigheid en diepte van gevoel
Joors vermag te bereiken in een raam van kleine op~
pervlakte ; dan snoeit hij alle bijkomstigheden weg als
onnutte ranken, dan vereenvoudigt hij om enkel het
allernoodzakelijkste te behouden, dan kan hij de lijn
uitzuiveren, haar spannen met een strakheid die niet
zal doorbreken, maar met de vlam der doorzinderende
zon moet worden tot een levend trillend ideaal. De
vuurberg die in Joors brandt vond een uitweg in het
glorierijke lichtspel der glasramen. En 't waren nu te
wenschen dat Joors zijn droomen zag trillen in levende
glas.
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Overzicht van Tijdschriften
Met den oudste te beginnen vraagt de beleefdheid, laat ook.
die oudste 't mogelijke hebben gedaan om dat respect te verbeuren We spreken over «DE NIEUWE GIDS »... Maar Frans
Erens' studie over La chanson de Roland valt niet onder die
kritiek. De stille Limburger die slechts op schaarsch, maar nooit
op onbeduidend werk vergast, is de man die den moed heeft
zijn werkuren te besteden aan middeleeuwsche dichtkunst in dezen.
tijd waarin de tachtigers reeds verouderd heeten. Zijn ontleding
van La chanson de Roland gaat zeer diep en met bewustheid van
meesterschap over zijn stof durft hij het aan de parallel te treffen tusschen dit heldendicht en de Ilias. Van de vraag uit of de
dichter van den Roland ook de Ilias zou hebben gekend (ant~
woord : het is niet waarschijnlijk) komt hij tot de volgende
mooie kenschets : « Dit heldengedicht is werkelijk een gedicht van
helden, van zuiver heroisme, omdat het vechten van man tegen
man er wordt gedragen door een hooger doel, de verdediging van
een geloof, de gedachte aan een gelukkig hiernamaals, de verdediging der diepe overtuiging. Terwijl de Grieken en Trojanen in
de Ilias er op los slaan uit wilde bravoure en lichamelijk krachtvertoon hebben wij hier den hoogeren held die de daden verricht.
En synthetisch dit volgende slotbesluit : « Wanneer ik de Ilias
en « La chanson de Roland » stel naast elkaar,, dan bewonder ik
eene grootere kunst in de eerste, maar diep word ik aangedaan
door de eenvoudige, primitieve wereldexpressie van het Fransche
heldengedicht ».
Het tooneelspel « Coda » door Henriette Mooy is een dood~
banaal praatstukje waarin men de gebreken van Ibsen voelt en
de gave van Henriette Mooy om een vlot dialoog te schrijven.
Een half hour play.
Voor binnen~ (gedachten ?) zorgt Willem Kloos, voor verzen
J. Reddingius en Helène Swarth voor Schemeravonden. Een veelzijdig Noorman, Dr. Thorleif Schelderup-Ebbe, wordt voorgesteld
door Prof. Dr. H. Logeman. Hoeveel zijden aan dien uitzonderlijken Dr. dan wel zijn ? Hij is ten eerste jong, vervolgens
bioloog, botanicus, scheikundige, natuurkundige, filoloog, rechtsgeleerde, en ten slotte letterkundige, d. w. z. schrijver van een
zestal kinderboeken, een verzameling «Gedachten en Aphorismen>
een bundel gedichten en een roman « De Komeet ». De clou van
het nummer komt van Willem Kloos en heet « Daad en Gedachte
der Nieuwe Gids-Beweging ». Antwoord op een,, in druk versche
nen rede « Aesthetisch of puriteinsch » door Dr. J. Wille, hoogleeraar aan de vrije universiteit te Amsterdam. Hoogleeraar Wille
kenschetst de reactie tegen tachtig als een teruggang naar de
gemeenschap, naar het wezen, een verlaten van het kunst-om-dekunst-beginsel, een terugkeer tot God en godsdienst, historie en
traditie. Hoe de geschiedenis zichzelve herhaalt: smalend spreekt
Kloos over den tijd toen Wille nog in de wieg lag of nog niet
bestond en hij, Kloos, al in de beweging was. Zoo werd destijds
een jonge heer Kloos toegesproken door oude heeren (men zei toen
paljassen!) Dit monument van den belachelijksten eigenwaan, de
gekste zelfvoldaanheid spreekt het definitief gericht uit over den.
« tachtiger prins >...

758 « DE BEIAARD > die met elk nummer een flinke brok studie
'bevat (ditmaal is het « Fascisme en gezag » door Marcel Prélot).
We lichten volgend slotoordeel over het Fascisme uit den tekst :
< Het fascisme heeft het gezagsprobleem niet opgelost in tegen
spraak met zijn herhaalde beweringen, omdat het geen diepgaande
beweging is van intellectueele, moreele en technische hervorming,
maar een sociale opmarsch, revolutionair in gedachte en mehtode ».
Benevens deze flinke bijdrage en het vervolg van een veel vroe~
ger verschenen studie van Fr. Kruitwagen over de kleinere geschriften van Sint Thomas, literair heel wat interessants. Wies
Moens publiceert de lezing welke hij hield op het paaschcongres
voor katholiek tooneel te Brussel in 1924. De hedendaagsche ka
tholiek die aan tooneel doet, aldus Wies Moens, hij vraagt kathojiek werk. En dan : de katholieke tooneelman heden ten dage,
hij vraagt modern werk. Die beide : katholiek modern tooneelwerk
zoekt Wies Moens in middeleeuwen en deze dagen. Een kostbaar
-overzicht van de modernste katholieke tooneelproeven uit de
voornaamste literaturen en een mild gestemde optimistische waardeering van hetgeen Vlaanderen in die lijn heeft verwerkelijkt.
Heel achteraan vinden we den lieven Kiki terug die zoo ongunstige diplomatische betrekkingen had met zijn papa, naar we vorige
maand in « De Beiaard » lazen en waarover Ernest Claes nu
blijdere berichten zendt betreffende de gezellige omgeving van
Kiki en Kiki's eerste levenservaringen. Tot het relaas dan eilaas
weer eindigt op de scheiding van Kiki en papa. Papa gaat naar
:den « vervloekten oorlog ». Ernest Claes vertelle gauw het verder
weervaren van papa, maar vooral van Kiki.
Uit drie zeer mooie sonnetten van Willem de Merode deze
'schoone verzen (aan een priester) .
« Een reeks van jaren als een gulden spoor
loopt zijn gebed mijn eenzaam leven door.
In 't donker zie ik eiken voetstap lichten.
Ik heb gezondigd en ik heb gedwaald.
Ijlings heeft hij mij weer teruggehaald
en zacht gedwongen tot Gods harde plichten x.
S. Van Ravesteyn weet in « DE GEMEENSCHAP > maar
weinig goeds te vertellen over de parijsche tentoonstelling van
'moderne decoratieve kunsten. Ik heb nu toevallig gelegenheid gehad een paar dagen met gespannen aandacht door te brengen in
die tentoonstelling. Wat mij in staat stelt approbatie van. Ravesteyn gewoon kinderachtig te vinden. Iemand die heelemaal niets
goed vindt in die fantastieke uitstalling doet gewoon dwaas zelfs
voor hem die de 9/10 van de collectie wil verketteren maar dan
het eene uitgelezen tiende geniet als een kostbare revelatie van
een nieuwe kunst. Waarom hier verschijnt K Le quinze Juillet
door C. A. Cingria raden wij niet. Wat nieuws en wat katholieks
weet die kwant te vertellen die een winketjuffer een roos presenteert en zegt « je vous aime » in plaats van zijn bagage te laten
enregistreeren. De S. Van Ravesteyn der parijsche tentoonstelling, publiceert tien rechte lijnen met lineaal getrokken in kruisvorm, daarop een blauw rond plekje. En dat heet: « Christusliguur ». Nu begrijpen we dat S. Van Ravesteyn niets had aan
de parijsche expositie. Zoo'n dingen waren daar inderdaad gelukkiq niet te zien. Henk Kuitenbrouwer bespreekt fust Havelaars
« De religie der ziel » en Jacques Maritain's « Trois Réformateurs,
Luther, Descartes, Rousseau ». Krachtig is het proza van Albert
Kuyle.
-
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In « VLAAMSCHE ARBEID » een novelle van Baeckelmans
eigenlijk fragment ; uit welk te verschijnen boek wordt niet gemeld. Victor Brunclaer vindt dat het modern staat een stukje van
twee bladzijden " roman » te noemen. Nu « what is a name ? »
en het stukje is overigens van een gehalte en een geestigheid.
die geen naam hebben... Het doet dan veel opbeurender aan het
frissche enthousiasme van den nochtans nogal wat ouderen Jozef
Muls te genieten. Jozef Muls van « Steden » nu aan 't woord
over Moskou ! Paul Van Ostaeyen die geleerd doet in de literaire
kronieken en . belachelijk in een paar « gedichten » hier te vinden,
vertaalt ook enkele proza~gedichten van Franz Kafka, een oosteneijksch dichter. Interessanter dan de « verzen » is de nota die de
vertaler over hem publiceert. Het dichterlijk testament van den
pas dezen zomer overleden schrijver zal wel uniek zijn in de
geschiedenis. Men leze het hier : « Zijn testament, aldus Paul
v. 0., bepaalt dat alles wat in manuscript bestaat, moet verbrand
-worden ; hetgeen reeds uitgegeven, mocht niet herdrukt. Max
Brod, zijn testamentvoltrekker, zal zich aan deze bepaling niet
onderwerpen, doch het gehele oeuvre van zijn vriend publiceeren.
Toen Kafka in 1912 verzocht werd werk te publiceeren, kon hij
er eindelijk en kiezend onder een menigte manuscripten slechts toe
besluiten deze poëmata in proza te publiceeren die onder de
naam « Betrachtung » in 800 ex. bij Rowohlt het licht zagen.
Dr. J. A. Vetter heeft het eerste artikel van het Julinummer
WIL EN WEG geschreven over Geestelijke stroomingen in de
Letterkunde. Vangt aan met de 18e eeuw en eindigt met Romain
Rolland uit de negentiende « een der woordvoerders van het jongere Europa dat het moeilijke leven wil aanvaarden. Onuitputtelijk is Herman Hana die maar steeds leuk en geestig bij een stel
uiterst interessante plaatjes weet te kanten.
SPEL EN DANS van dezelfde uitgeverij is een niet minder
mooi uitgegeven tijdschrift, bizonder onmisbaar voor eenieder die
wat belang stelt in tooneel, opera, dans of film. Talrijke prachtige illustraties midden een zeer verscheiden.. boeienden tekst, en
alles op eenzelfde glanzend créme~kleurig papier ! Om al het opmerkenswaarde te vermelden zou ik eenvoudig de inhoudstafel
moeten overschrijven. Dat doen we nu niet om speciaal te kunnen
vermelden een prachtig stuk proza van Achilles Mussche, een
onzer sterkste prozaisten, over... Charlot Chaplin. Hoor Mussche
over Chaolin's spel : « En het conflikt verrijst, het conflikt tusschen nhantasie en wetboek, spontaneiteit en beschaving, de homerische strijd van - den kleinen mageren armen Charlie tegen den
hoogen zwaren diender: die met zijn reuzenschaduw de zon op
de straten onzer steden verdonkert en het symbool is van een
beschaving die doodging aan orde en uniformen en slaafsche
macht. Van het plan van den humor, van den heerlijksten humor
ongetwijfeld, maar toch van den humor zonder meer, stijgt het
conflikt naar hoogten waar het zoo 'n diepte van ondergrond,
zoon wijdte van perspektief heeft, dat het er tragisch van wordt.
Dat hij, onverschrokken, de steile, vervoerende paden opga die
Breuahel, - Cervantes en Molière voor hem beklommen. Dan zullen wij hem een paard en een lans geven dat hij rijde over de
wereld als een moderne Don Quichotte, uitgelachen en triomfant ».
Uit DE BIBLIOTHEEKGIDS enkel te vermelden een bespreking van Aart Van Der Leeuw's « Vluchtige Begroetingen » door
,

¢

-

-

Albert Verwey.
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DE VLAAMSCHE GIDS is niet veel interessanter. Behalve

--de wat grove novelle « De Koolbeest » door Gustaaf D'Hondt
-een vlaamsche kroniek van Lode Monteyne die op grond van
enkele jongste vlaamsche uitgaven protesteert tegen de verklaring
dat het realisme zou dood zijn. De jongste tooneeluitgaven vermeldt of beoordeelt de tooneelschrijver Exn. W. Schmidt.
Men zou de plaatsruimte van een gansch overzicht goed kunnen gebruiken voor een ietwat degelijke bespreking van het onder
-de leiding van Patiz Muckermann zoo bloeiende tijdschrift a DER
GRAL ». Maar we moeten ons tot een opsomming van 't voornaamste beperken. Over e Das probleem Pirandello » de italiaansche tooneelschrijver aan de orde van den dag. Een prachtige
novelle «Farax der Seidenfárber » door Alex von Frankenberg.
Over de spaansch~amerikaansche hedendaagsche literatuur door
Dr. Joseph Fraberger. Een leidend artikel als e Gral-overzicht »
door den redacteur zelf Pater Muckermann, een degelijke bespreking, uitvoerig, van twee nieuwe duitsche romans, de eene van
Heinrich Maan (« Der Kopf ») , de andere van Hans Heyck
(e Der Zeitgenosse ») , plus een paar andere flinke besprekingen.
-

Voorgaande overzicht lag geschreven toen de staking uitbrak.
Intu-sschen verschenen vele volgende nummers waarvan we het
relaas hier laten. volgen.
DE NIEUWE GIDS AUGUSTUS. -- Een gedicht in memoriam J. H. Leopold, door Willem Kloos. Even stroef, duister, pro~
aisch en verwaand als de Binnengedachten die ditmaal gericht
zijn aan « een onvolledig ingelicht hoogleeraar ». Dat zal denkelijk de prof. J. Wille der universiteit van Amsterdam zijn, die
reeds in 't vorige Nummer zijn opbrander kreeg. De dwaze San~
cho is een spaansche horlogie- en klokkenmaker ; zijn dwaasheid:
-dat hij naar het mistige Noorden kwam voor zijn kunst en voor
het fortuin. De wijsbegeerte der hellenen, een studie door Dr. P.
Vrijlandt over de wiskunde als geloofsbelijdenis bij de Grieken.
Alcida van Pellecam vervolgt hare « vriendschap in brieven y.
Vele zijn modelbrieven maar of het een model- verhaal in brieven
is ? Politieke kroniek kan genoemd worden de studie van H. Ch.
G. J. Van Der Mandere over de ontwikkeling van het volkenrecht door den volkenbond. Ter studie worden daar gelegd 10
onderwerpen betreffende dewelke men zal trachten vaste inter-nationale wetsbepalingen vast te leggen. Vier gedichten door
Hein Boeken. Een bespreking van La Rochefoucauld's Maximes
door Willem Kloos. Buitenlandsch overzicht door Maur. Wagenvoort. H. P. Van den Aardweg schrijft een open brief aan Jeanne
Kloos Reyneke van Stuwe om protest aan te teekenen tegen het
critisch oordeel van Greshoff over haar werk.
,

DE NIEUWE GIDS --- SEPTEMBER. -- Naar aanleiding
der dood van den franschen geleerde Camille Flammarion een
studie-in-memoriam door F. S. Bosman. Vervolg der « Vriendschap in Brieven » door Alcida van Pellecom. Vervolg, altijd maar
vervolg der Binnengedachten. Het schijnt dat Willem Kloos, hij
bekent het hier, glimlacht over wat hij in zijn jonge jaren schreef.
Tij glimlachen over wat hij nu schrijft. Oud-Perzische kwatrijnen
door P. C. Boutens. Niet meer het fijn-gulpen geluid der liedjes

761 of van Beatrijs. Verintellektualiseerder kunst aangeleid door kentering van onvoldaanheids onrust. Drie zwakke sonnetten van
Helene Swarth. Zwakke verzen van P. Otten. Drie vlaamsche
nationalisten aan het woord, door L. Simons. Met het vlaamsche
nationalisme sterk sympathiseerende bespreking van drie werken:
Leo Meert, de nood van het land ; Spectator, Proeve van politiek
program voor K. Vl. Nat. in Vlaanderen ; M. R. Van Genechten:
Wat willen de Vlamingen ? Kroniek der fransche Letteren door
André De Ridder, naar aanleiding der enquête van Les Nouvelles
Litteraires over den invloed der fransche letterkunde op de bui~
tenlandsche literaturen. Soberheid in hooger onderwijs, beperking
van het aantal studenten door Prof. Dr. J. H. Valckenier Kips.
Een sonnet aan de nagedachtenis van Jan Veth, door Hein Boeken.
Frans Erens door Willem Kloos. Bespreking van Erens' jongste
werk : Dansen en Rhythmen. Kloos is de lof voor Erens. Met
ontwikkelde katholieken kan men praten, beweert hij, mits zekere
principieele punten niet aan te raken, wat niet noodig is. De
massa is zeer weinig oJ in 't geheel niet ontwikkeld(?) Buitenlandsch Overzicht door Maurits Wagenvoort. Vervolg der studie van Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe over George Eliots`
leven door haar echtgenoot.
DE STEM - JULI-AUG. — Vervolg der fijne novelle In den
Avond, door Top Naeff. Een madonna door Jan Toorop, door
Just. Havelaer. Verdeeling van Toorop's ontwikkelingsgang in
een barokke tegenover nu klassieke periode. Men kan zich van
dit meisjesbeeld wel afvragen of het een madonna is. Vervolg der
studie « Groei » door Fr. A. Plate. Over liberalisme en socialisme.
Het zijn beide vergankelijke systemen (het eene is reeds vergaan)
van een begrendsheid waarbinnen de mensch zich niet blijvend
voegen kan. Verscheidene antwoorden op de filmenquête. Een
hoop litteratuur die de kwestie soms terzijde laat liggen, haast
nooit direct op de eenvoudige vragen antwoordt. Het beste antwoord (echter nog veel te veel woorden waarin de gedachten
verdoezeld liggen) is dat van Bernard Verhoeven. Verzen door
Nine Van Der Schaaf en Gerard Van Klinkenberg. Slot der Be-ginselen der Chemie, door Karel van de Woestijne. Een schoon
maar triestig stuk zelfbekentenis. « God die zijt zonder mij ; en
ik die niet ben zonder u : de wereld loopt vol volk ; maar ik ben
eenzaam. Maar gij zijt toch ook nogal eenzaam ». En dat is alles r
De oud-gediende, een novelle door F. M. Dostojefsky. Een verhaal dat lang onbekend is gebleven en pas onlangs in Rusland
weer te voorschijn gebracht. Een vers in memoriam dichter Leopold, door Alb. Plasschaert. Aanteekeningen door Julius Meyer.
Pittige satyre op de Nieuwe Gids om een geschilletje « uit s» te
vechten. Een « gedicht » door J. Th. Ring. Twee droomers, door
Dirk Coster. Over Erens' boek « Dansen en Rhythmen en Aart
van der Leeuw's « Vluchtige Ontmoetingen ».
DE BEIAARD ~ AUG. — Wegen van waarheid bij Blaise Pascal, door Dr. Ferd. Sassen. De dwerg tusschen Ezichiel en
Isaias, door Kees Meekel. Een sterke brok proza, nog vreemd
daar we nog heelemaal niet raden waar het heen wil met dien
dwerg. De Hohenzollern~candidatuur in Spanje, door L. J. C. Van
Gorkum. Naar aanleiding van de dissertatie voor de Utrechtsche
universiteit door J. M. Metzlar. In 1870 deed Bismarck een Hohenzollern candidateeren voor den spaanschen troon. Kiki, door
Ernest Claes. Het slot van dit fijne, leuke verhaal. De tweede
kennismaking van Papa en Kiki na de oorlogsscheiding en hoe:
papa Kiki niets kan leeren.

-
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ROEPING AUGUSTUS. — Magnanimiteit, een lezing ge~
houden te Nymegen door E. H. Lutkie. Het hart, door H. Bru~
ing. Fragment uit een binnenkort te verschijnen bundel: De
Tocht. Een zeer schoone brok proza, typeerend voor deze smartelijke jeugd van Godzoekers onzer dagen. Door het lijden wordt
de trotsche jonkheid teruggebracht tot den deemoed van gemeenschapsliefde «'kiekens» een ge-dicht van Wies Moens, niet van den
dichter der «Boodschap» .Zwak. «Voor het onweer» een gedicht
door Pierre Kemp. Praeludium, een romanfragment door Gerard
Wijdeveld. Van een jongen die 't sterk aanpakt: strepen trekt
door het schilderij dat hij aan 't maken was, zijn verloving verbreekt en zich gereed maakt om er van onder te trekken... Denzelfden geestelijken inhoud vinden we in de twee daarop volgende
gedichten van denzelfde. Aan een vriend, door J. Adams. Een
brief om den vriend dietsch te maken wat hem van J. Adams
scheidt Verzen door Jer. Vertuin, Jos. Verjans, Ton Kerssema~
kers, Jozef Hollandt . Kristus gekruist, een fragment uit de Hehand, modern herschreven door Th. De Jager. Een sympathisee
rende fijnzinnige bespreking van Arthur Van Schendel's Angiolino en de Lente, door M. Molenaar.

h

DE GEMEENSCHAP ~ AUG.-SEPT. -- Het derde vervolg
van Bernard Verhoeven's merkwaardig essay over den weg naar
God in de hedendaagsche Litteratuur. Marnix Gijsen (van wié
een bundel gedichten, Het Huis, wordt aangekondigd), Jan Engelman, Gerard Bruning en Albert Kuyle, geven elk een gedicht.
Jan Engelman schrijft ook over nieuwe Nederlandsche Schilder~
kunst, bepaaldelijk over Piet Van Wyngaerdt. Met zes reproducties geillustreerd. Het slot der studie : Gedachten over Archi-

tectuur. Een flink opstel over Léon Bloy, door J. Maritain. Bedoeld als voorrede tot een nieuwe uitgave van La femme pauvre.
Eene der beste karakteristieken die wij ooit lazen over den ongelukkigen, grootschen, grooten Leon Bloy. Maar de redactie van
De Gemeenschap weet toch dat dit opstel verschenen is in Revue
des Jeunes, 10 Januari. Van Albert Helman een novelle (?) « Retour ». Eigenlijk geen voorbeeld ter navolging voor de gemeenschap. Het valt ons op dat de helden van al die novellen en romanfragmenten allemaal zoo'n gekke Hansen zijn. De held* van
Albert Kuyle's roman (?) « Asphalt » verdient ook dat compliment,
maar van dien jongen is toch nog iets te maken, als men alles
genadig overschouwt. Kroniek, eigenlijk bedoeld, klaarblijkelijk
bedoeld als baanbrekerij wat ik je zeg!!
VLAAMSCHE ARBEID - JUL1 -AUG. — Een middeleeuwsch
verhael «Hooglied» door Fritz Francken. Wordt vervolgd. Een
fragment uit De Vloek, lyrisch-dramatische cyclus in drie deelen
door Anton Van De Velde. Hier is gegeven Caïns doodslag. Een
suggestief gedicht dat wat ongemakkelijk leest en wat overladen
aandoet. Van Hugo Van Walden een drietal schetsen uit Het
Geiteken onder den beuk ». Een nietszeggend gedicht, Avondwending, deer Victor J. Brunclair. Paul Van Ostaeyen bespreekt
uitvurig Gaston Burssens bundel Piano. Het boek is vooreerst
goed omdat alle Europeanen het kunnen lezen zonder te weten
day het van een vlaming is! Ver der kan de lezer den recensent
niet volgen. De wijsgeerige kroniek schrijft H. J. De Vleeschou-^
^uer over Julien Benda's boek « Lettres a Mélisande pour son instruction philosophique » . Lenda is een anti-bergsonist. Dr. H.
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Elias schrijft de geschiedkundige kroniek over Willem 1, prins
van Oranje naar aanleiding van Prof. Blok's leven van denzelfden naam. L. Speleers over oudheidkunde, namelijk de Oostersche
ontgravingen.
DE VLAAMSCHE GIDS AUG. -- Dr. Rob. Foncke over
den in 1915 gestorven dichter V. De la Montagne. Hij is wel
een late kennis van den dichter, maar schrijft met liefde en piëteit
over hem. Het slot der studie van W. Blommaert over het
naturellen-vraagstuk in Afrika. Kronieken over Beeldende kunsten
(de driejaarlijksche tentoonstelling van schoone kunsten te Gent)
door P. De Keyzer ; over engelsche letterkunde door M. Basse;
over muziek door Julius Van Etsen.
SPEL EN DANS - JULI-AUG. — Actueele berichten onder
rubriek «Onder den schijnwerper». Over de Leidsche openluchtspelen van Herman Teirlinck door Joh. De Meester gecreëerd,
door Em. De Bom. Een uittreksel uit het japansch leesdrama
* De priester en zijn discipelen, door Kurata Hyakuzo, verschenen
in nederlandsche vertaling bij de W. B. Uit de herinneringen van.
Constantin Stanislawsky, den leider van het beroemde Moskousch
Kunst-tooneel, door Boris Raptschinsky. Naar aanleiding van Stanilawsky's mémoires « Mijn leven in de kunst ». Een hollandsche
actrice in de achttiende eeuw, door Jan Walch. Over Anna Cornelia Wattier (1762-1827), Een intervieuw met André Levinson
over het belang van het ballet, door J. W. F. Werumeus~Buning,
die voortaan aan de redactie van Spel en Dans als leider verbonden is. « Dancings » in vroeger tijd, door H. De Marees. De
toekomst van de opera, door Constant Van Wessem. De toekomst
van de opera: terugkeer tot de oorspronkelijke vormen: het muf
zikale intermezzo en het ballet. Bezoek aan de U. F. A. filmfabriek, door Luc. Willink. De russische film, door Jules Suikerman. Hij kan « auf die Fahrte einer grossen, gewaltigen Kunst >
komen. Vijf en twintig schoone illustraties versieren den tekst.
ONS GELOOF - AUG.-SEPT. — Newman en zijne preeken,
door P. J. Heyrman. De homogene ontwikkeling der katholieke
Geloofsleer, door Dr. L. Houtepen, m. S. C. Het mirakel van het
afgezette been, zeer flinke en gedocumenteerde studie, door P.
Adjutus Drieghe O. F. M. Mengelen, Brievenbus, Overzicht van
tijdschriften.
LEUVENSCHE BIJDRAGEN 2e AFL. — H. Logeman : The
Semasiology of Some Verbs of Motion and the Etymology of
Dutch langwerpig, door H. Logeman. — G. L. Van Roosbroeck:
Notes on Corneille. — Uber experimentalphonetische Untersuchune
gen mit simlosen Reizen. door G. Pauconcelli-Calzia. Twee zienswijzen in de phonetiek, door G. Digneffe-Voltaire and Saint--Simon, door B. W. Woodbridge. The present state of Scottish studies, door G. Watson.
REVUE DES JEUNES r SEPT. — Deuzièm.e nuit, Senex.
Ascetische lyriek. M. Zundel: L'Option fondamentale. M. S. Gillet. Le vote des femmes. Een stevig pleidooi voor het vrouwenstemrecht in -Frankrijk. J. Balde : Un écrivain catholique de l'Auveryne : M. Henri Pourrat. Pourrat werkte samen met den in
den oorlog gesneuvelden , Jean Angeli (deknaam Jean L'Olagne)
Reynès Monlaur: « En chemin un homme lui dit... » Een stukje
geestelijke poëzie in proza. P. Waline. Les catholiques d'Allemagne
et d'Autriche et le rattachement de l'Autriche à 1'Allemagne. Interessante actualiteiten onder hoofdrubriek: «Les idées et la vie»..
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Kalf — De nieuwe eeuw bracht in haar nummer van 9 juli;
G. Kalft.
vijf allerraakste portretten van Nederlandsche overleden of afge~
treden hoogleeraars. Dit is het portret van den literatuurman Dr.
G. Kalff.
«Stoere Zwollenaar, met z'n onaf, onbehouwen gezicht, z'n roode
boerenwangen en z'n verregaande onhandigheid in het praten, had
hij wel niets van huis uit, dat hem uiterlijk aanwees tot literator.
Ik durf dan ook wedden, dat de lezers van zijn latere boeken, die
hem nooit persoonlijk hebben ontmoet, zich een totaal verkeerd idee
van zijn persoonlijkheid gevormd hebben. Kalff was ruw, en houten
rig, een beetje maniak op 't stuk van lichaamsontwikkeling en
onderlinge oefening in den wapenhandel, van nature een soort
vechtersbaas. Ongevoelig vooral in het godsdienstige, met een sterke maar stijf in toom gehouden antipathie voor ons Roomschen,
en alles wat naar kloosterdeugd of iscesc ruikt. Met de Winkel
vergeleken lijkt Kalff toch zoo poeslief. Maar pas op. Juist daarom
is zijn venijn te gevaarlijker. Jan te Winkel hakt er met 'n stevige
drift en een vrijmoedigheid zonder blaam op in, op al die Middel~
eeuwsche heiligenlevens en mystieke boeken, op dien aflaathandel
en de fouten der geestelijkheid. Hij neemt vierkant de vette kleuren. Van hysterie en erotiek, van drinkenbroers en lekkerbekken op
zijn paneel, en kloddert er dan maar 'wat op raak, tegen de figuren
van Hadewyck of Christina de wonderbare en tegen alle kloostergeestelijken samen, en dat deert ons niet hoegenaamd, maar Kalff
doet of hij het begrijpt, waardeert zelfs, maar staat er in werkelijkheid even buiten, en nog afwijzender tegenover. Ik zeg dit, omdat
ik het zeker weet, en anderen die Kalff niet zoo van nabij kenden,
dit schijnen te betwijfelen : en Kalffs literatuurgeschiedenis een voor
ons katholieken aannemelijk boek achten. Maar nu de verklaring
van het raadsel? Had Kalff dan geen litteraire gaven? jawel, maar
van een Tukkersche soort. Kalff moet de wondere gave hebben gehad : het bij het lezen van litteraire taal in zich heel stil te laten
worden, alles te vergeten en dan als een fijn kind tegenover den
auteur te gaan staan, en dan o zoo subtiel hem te begrijpen en
aan te voelen; als die auteur maar een goed wereldsch man, of een
fijne mondaine vrouw was, of daar als Hadewijch, Vondel en
Camphuysen tenminste ook aanleg voor had; maar als Kalff •wierook
in den neus, kreeg, wilsoefening of kloosterlucht rook, werd hij
innerlijk helsch. Naar buiten hield hij zich dan echter goed, want
hij bezat zich volkomen en deed of hij het begreep. Dat is Kalff's
geheim. Hem heelemaal niet onwaardig.
Synthese had hij hoegenaamd niet. Niets dan een geborneerde
fijne aanvoeling en universeele analyse. Hij had dan ook nooit
een Literatuurgeschiedenis moeten schrijven. Net als bij Blok, zal
hier de uitgever wel de eerste schuldige zijn. Kalff's leven van
Vondel is mooi : Hooft, Cats, Camphuysen, ook zijn Tooneel en
Literatuur der 17e eeuw. Kalff heeft ook -- en dat is een heele
diepe kritiek op een professor -- geen enkelen leerling van.
eenige beteekenis gekweekt. En dat hij is opgevolg door Albert
Verwey is althans daarom verheugelijk, omdat er Kalff's traditie
plotseling mee is afgebroken; en daar ben ik hartelijk blij om, de
historische waarheid is er zeker mee gediend).
-

765 -Het eeuwfeest van Aug. Snieders werd met luister herdacht in
cie Scheldestad. De feesten waren zoo geheel anders van karakter
als de hulde die aan Conscience of zijne nagedachtenis werd ge~
gebracht. Snieders was ook zoo geheel anders. Hij was niet alleen
de boeiende volksverteller, hij was tevens de vinnige journalist die
pas aan zijnen letterkundigen arbeid kon gaan, nadat hij zijne
strijdende journalistieke dagtaak had geeindigd.
Het begon den 19 Juli met eene ponteficale mis opgedragen door
Mgr. De Wachter, tijdens welke plechtigheid E. H. Karel Elebaers
in eene treffende kanselrede het thema ontwikkelde: Kunst is eene
intellectueele deugd.
Over de verdere feestelijkheden: de uitvoering van Snieders
Yolande op muziek van E. Wambach, en van Verhoeven's Snier
derscantate op woorden van Dr. J. Grietens, over de feestzitting
in het provinciaal bestuur, •waar Kan. Muyldermans en Dr. J.
Grietens als feestredenaars optraden, den Snieders-avond onder
leiding van M. Lauwerys, met een rede van Mr. J. Muls„ over de
ontvangst ten stadhuize en de Snieders -- tentoonstelling hebben de
bladen uitvoerig relaas gegeven.
D. W. en B. heeft in haar Februarinummer haar deel bijgebracht in de algemeene Snieders-herdenking.
Staatsminister {Augtust Beernaert-Prijskamp. -- Zevende tijdvak. -- Op 31 December aanstaande loopt het zevende tijdvak
van den Beernaert-Prijskamp ten einde. Dit tijdvak strekt zich
uit over de jaren 1924~1925. De mededingende werken moeten
gedurende die twee jaar uitgegeven of geschreven zijn; zij dienen
door de belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen
Secretaris der Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18,
te Gent, ten laatste in vijf weken volgende op 31 December 1925,
met vermelding op het adres: Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp.
De Beernaaert-Prijs bedraagt duizend frank en werd ingesteld
ter aanmoediging van. de Vlaamsche Letterkunde; hij wordt om de
twee jaar toegekend aan den Belgischen Schrijver, die in die tijdruimte het beste werk zal voortgebracht hebben.
Conscience en Snieders. -- In zijne schitterende rede ter herdenking van Aug. Snieders, in de Kon. VI. Akademie, stelt Dr.
Persyn de literaire werkzaamheid onzer twee populairste volksvertellers tegenover elkander.
a Na zijn dagelijksche zeven, acht uren Handelsblad, -- aldus
Dr. Persijn -- ging Snieders naar huis, om zoo dapper als Conscience romans en novellen te schrijven.
't Was inderdaad van 1851 af als een wedstrijd tusschen onze
beide vertellers voor 't volk. « Onze Gust, wanneer slaapt gij
toch ? s vroeg hem telkens Renier, die toch ook wist wat werken
was ; en die, als dokter,, paf stond bij dat wonder van zijn
broer, graat-mager van alles-opvretenden arbeidslust, en toch in
dien tijd -- 't was in 1868 --- nog mede opnemend de redactie
van de Belgische Illustratie, in dat slag het beste dat wij ooit
mochten krijgen -- het ideaal nog steeds voor dat prettige Ons
Volk Ontwaakt.
Zie nu maar even de beiden aan 't werk: Conscience na zijn
beroerd~zwarten tijd, de man der trouwens welverdiende sinecures
te Antwerpen, te Kortrijk en te Brussel; Snieders, die maar door
zwoegde, eiken dag, omdat elke dag zijn zwoegpartij bracht.
-

-
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van den ander : Burgerdeugd, Beelden uit ons Leven, De Arme
Schoolmeester.
In 1852, van den een : De Gierigaerd ; van den ander : Een
Stem uit de Geschiedenis des Vaderlands.
In 1853, van den een : De Grootmoeder, De Boerenkrijg, De
Plaeg der Dorpen ; van den ander : De Landverrader, De Dorpspastoor.
In 1854. van den een : Holdwig en Clothildis ; van den ander.
De Orgeldraei jer.
Ir 1855, van den een: Het Geluk van Rijk te zijn; van den
ander : De Gasthuisnon, Het Bloemengraf.
In 1856, van den een : Moeder Job, De Geldduivel; van den
ander : De Verstooteling.
In 1857, van den en: Mengelingen; van den ander: In 't vervalsen Huis.
In 1858, van den een: Batavia, De Omwenteling van 1830, De
lange Nagel; van den ander : De Fortuinzoekers.
In 1859, van den een : Simon Turchi, De Kwaal des Tijds;
van den ander : Avond en Morgen.
In 1860, van den een : De Jonge Dokter, Het ijzeren Graf;
van den ander: Juffer Klepperman, De Wolfjager.
In 1861, van den een : Bella Stock, De Burgers van Darlingen;
van den ander: Arme Julia, S'neeuwvlokske.
In 1862, van den een : Het Goudland, Moederliefde; van den
ander: Het Jan Klaassenspel.
In 1863, van den een : De Koopman van Antwerpen; van den
ander: Op de Bruiloft.
In 1864, van den een : Een Uitvinding des Duivels, Menschenbloed...
In 1865, van den een : De Ziekte der Verbeelding, Bavo en
Lieveken, Valentijn; van den ander: Verborgen Geluk.
In 1866, van den een : De Burgemeester van Luik; van den
ander: Herinneringen uit het Vlaamsche Leven.
In 1867, van den ander : Het fusterken der Armen, In 't verlaten Huis.
In 1868, van den een : Levenslust.
In 1869, van den ander : Op den Toren, Job Jeurick, Naar
Cagenne, Chauvirrs.

In 1870, van den een : De Kerels van Vlaanderen; van den
ander: De Speelduivel.
In 1871, van den een : Een 0 te veel; van den ander: De
Voetbranders.

In 1872, van den een: Koning Oriand, Een Goed Hart, Een
Stem uit het Graf. Een Zeemanshuisgezin, Een. Slachtoffer der
Moederlie.de; van den ander: De Heer van 't Kasteel, Gedenkboek van den Oorlos 1810-7--.
In 1873. van den een: De Minnezanger, De Baanwachter; van
den ander: Lodewijk Gerrits.
In -1874, van den een: De Keus des Harten, Everard 't Serclaes,
Een verwarde Zaak; van den ander: Maria Stuart, Waar is de
Vader ?
In 1875. van den een: Schandevrees; van den ander: De Koningin van het Voetlicht, F. I. De Beucker.
In 1872, van den een: Gerechtigheid van Hertog Karel; van
den ander: Oranje in de Kempen, Antwerpen in Brand, AnneDieu-le-V eut.

,
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In 1877, van den een : De Oom van Felix Roobeek; van den
. ander: Klokketoren, Oud Speelgoed, Gedenkboek van den Oorlog van 1877.
In 1879, van den een : Het Wassen Beeld; van den ander:
Kerstnacht, De Kraaien zullen 't uitbrengen.
In 1880, van den een : Een Welopgevoede Dochter, Een Gekkenwereld; van den ander: Alleen in de Wereld.
In 1881, van den een: Geld en Adel; van den ander: Villa
Platella.
In 1882, van den ander: Zoo werd hij Rijk, Bloemen op het
harde Pad, Gevallen Ster.

In 1883 stierf Conscience. Zijn klacht: «Wie neemt nu na mij
de taak op van volksschrijver?» mocht minder moedeloos hebben
geklonken. Want Snieders bleef rechtop staan, nog vijftien jaar
lang. En onafgebroken ging het voort: Op de Punt van den Degen, De Nachtraven, Fata Morgana, Dr. J. R. Snieders, Onze
Boeren, Vijftig jaar geleden, Het Kwartier Kempenland, Joh. Alf.
De Laet, Dit syn Snideriën, Rij f ka, Blond Ameltje, Scherpenheuvel...

Zulk een letterkundig tweemanschap, schier een halve eeuw
lang, is vrijwel een eenig schouwspel.

Boekbesprekingen
' Th. De Jager en G. Knuvelder : Pioniers (C. R. De Klerk, Maria
Viola, A. M. Binnewiertz, Theo Molkenboer, A. W. E. Moller,
Gerard Brom en L. J. M. Feber), opstellen uit « Van Onzen
Tijd », Uitg. Van Munster's Uitsnijderij, Amsterdam.
De verzamelaars van dit essay-isties en krities werk der « Van

Onzen Tijd >--mensen hebben in dezen bundel vooral willen vastleggen : de betekenis van deze strijders voor de artistieke bewustwording van de Nederlandsche katholieken.
In een tijd toen er geen eigen Roomse kunst bestond, en et naturalisme nog bijna overmachtig heerste, hebben. de besten van
V. O. T., na het gebied te hebben verkend, de pioniers-arbeid
voor een eigen Roomse kunst verricht. « Aldus de samenstellers in
het Voorwoord, dat sluit met dezen groet : « Zo moge dit boek ook
'n bescheiden hulde zijn aan de eerste strijders voor eigen Roomse
schoonheidsleven. »
Ook dit is een daad van eenvoudig rechtvaardigheid, evengoed
als die van Kloos; en het verheugt me dat ze gesteld werd door
twee jongeren, of juister — want de tijd gaat snel door, een jongere
en een van de jongste jongeren. Tegenover het lichtzinnig en luidruchtig misprijzen waarmee sommige jongeren het werk hunner
voorgangers voorbij gaan, is dit een gebaar dat evenzeer de sa~
menstellers van het boek als de Pioniers eert. De bundel opent met
het pleidooi van den Vondelaar C. R. De Klerk voor een eigen
Roomse litteratuur, verschenen in den eersten jaargang van V. O. T.
en sluit met een grootstylsch essay van C. j'. M. Feber die arrekende met de tachtigers enreeds in 1412 een burg bouwde naar
dezen nieuwen tijd.
Daartusschen ligt werk gebundeld van twee enthousiasten de
later Scheveningsche pastoor Binnewiertz en Theo Molkenboer;
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van de zeer scherp-aanvoelende, sterke en temperamentvolle Maria
Viola, van den strijdlustigen G. Brom, die heiaardieren ging, toen
V. 0. T. niet meer aan zijn verwachtingen beantwoordde, en van
Dr. Moller, die eigenlijk geen pionierswerk heeft verricht in V.O.T.
naar de jongeren groepeerde in Roeping, toen ook De Beiaard hun
vernieuwd inzicht niet meer bevredigde. Daar in dezen bundel enkel
kritisch en essayistisch werk werd opgenomen, kon die andere pionierster, Albertine Steinhoff Smulders, daarin geen plaats vinden.
Maar, in dien het de samenstellers werkelijk te doen is geweest ons
de erkenning van het pionierswerk door V. 0. T. verricht, dan
hadden ze een paar andren, ---- ik noem alleen. Poelhekke -- niet
mogen voorbijgaan. Indien ze het aantal bladzijden niet mochten
overschrijden, dan hadden ze best de lezing van C. R. De Klerk over
liturgische poezie -- die niet karakteristiek is voor het werk van
V. 0. T. kunnen weglaten.
Maar het blijft een mooi boek, waar ik samenstellers en uitgevers
A. V. C.
om dank.
Ernest De Weert : Uit de Eenzaamheid, 2e herziene druk. Uitg.
Gust. Janssens, Antwerpen.
E. De Weert ? Nooit van gehoord? Ik evenmin, al werd deze
bundel een eerste maal uitgegeven vóor den oorlog. Doet er niets
toe. De Weert is een dichter.
Deze bundel bevat gedichten die Jacques Perk had kunnen onderteekenen :
Geen ander leven komt den sluimer wekken,
die donker-loom, rondom het oud kasteel,
gespreid ligt over booroen en struweel,
dan 't water-ruischen in albasten bekken...
zoo staan er strophen voor het grijpen.
Jacques, Perk is zijn geliefde leermeester geweest, én om derythmische gratie van zijn beeldend woord, én om Mathilde.
In diezelfde gelijkstemmigheid kon hij tot den lezer zeggen
Hier is het gulden boek nu van mijn leven, -mijn eerste en ook mijn laatste boek wellicht...
Naast Perk is Kloos hem liefst.
Kloos dichtte :
Ik ween om bloemen in den knop gebroken...
en De Weert :
Ik ween om de uitgedorde beukendreven...
Zoolang De Weert zijn leermeesters getrouw blijft zwiert hij
vast en gratielijk in hooge ruimte; waar hij een anderen vorm gebruikt dan het sonnet valt zijne inspiratie slap. Dan krijgt zijn vers
iets van de brave vóór-tachtigers burgerlijkheid.
Maar om de « gebeeldhouwde sonnetten ' hoop ik dat dit eerste
niet het laatste hoek zij van E. De Weert.
Felix Timmermans schreef dezen bundel van zijn stadgenoot een:
A. V. C.
gemoedelijk Liersch woord vooraf.
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Naar aanleiding van
een Engelsch Boek
door M. E. BELPAIRE.
De Augustijnsche Kannonikessen van het Engelsch
klooster, te Brugge, hebben een zeer boeiend en on
derhoudend werk uitgegeven : 4 link between Fle,nish
mystics and Engiish martyrs. ( 1 . ) Eigenlijk is hier de
geschiedenis hunner kloostergemeente bedoeld, en
daarom is misschien de titel te wijdsch. Aan den anderen kant doet hij, zoowel als. de lezing van t heele
werk, tal van vragen oprijzen.
Om bij den titel te blijven, in 't Vlaamsch zou hij
:tuiden : Een schakel tusschen Vlaamsche mystiekers en
Engelsche . martelaren. De Ençjelsch-Brugsche Zusters
zijn er preudsch op dat hun spiritualiteit hun*,godsvrucht, haar wortels heeft in tde innige Vlaamsche
mystiek van Ruysbroeck, Thomas â Kempis, de Broe
ders van 't Gemeene Leven, de congreatie van Windesheim. Heel het eerste deel van 't werk is gewijd
aan : De gelukzalige Ruysbroeck, Geeraart Groote en
zijn werk, de stichting van Windesheim : haar regel en
geest, Thomas â Kempis, de Kannonikessen regulier
van Diepenveen (1400), enz. Als overgang tot het
tweede gedeelte, dat het eigenlijk Engelsch gedeelte
mag heeten, wordt geteekend onder een min of meer
sensationeele hoofding : A red sunset. ( Een roode
zonnezet), de wreede martelie der negentien paters
te Goreum. Ofschoon maar één kannunik regulier on
der de martelaren stond.
Doch het is de schrijfster erom te den den bloedi-'
gen tijd der Engelsche vervolging op huivérwekkende
wijze voor te stellen. Want het, was een bloedroode
tijd, die tijd der Tudorsche dwirigelanden, toen het voor
hoogverraad gold mis te lezen; een priester te herbergen welk voorwerp ook van katholieke gôdsvrucht te
(1) By C. S Durrant. -- Burnts and Oates, 15 S.

- 770 bezitten. De schaar van heldhaftige martelaren groeide
steeds talrijker in 't voormalige Heiligen-eiland. Onder
hen maar schaarsche vrouwen. Des te grooter was 't
getal der vrome kloosterzusters die, op onzen bodem,
te Leuven eerst, daarna liefst te Brugge, eene schuilplaats kwamen zoeken.
Men ziet hoe interessant een boek kan zijn, dat al
dit wedervaren meldt ; dat, beginnend in 't zoete
schemerlicht der middeneeuwsche mystiek, onder de
schaduw van het Soniënbosch, bij Ruysbroeck en zijn
gezellen, overgaat tot de tragische voorvallen eener
irreede vervolging ; weer adem haalt in vrêevolle cellen, om dan weer den weg der ballingschap op te
gaan - want de Fransche revolutie dreef de Engelsche dochters naar hun land terug, van waar zij toch,
getrouw, hun vroeger schuiloord : Brugge, terug opzoeken kwamen.
Een boek dus zoo aantrekkelijk als beleerend.
Misschien , nog het meest door de bedenkingen die
het in den geest doet oprijzen. Naarmate ik in de lezing vorderde, heb ik mij afgevraagd of het verband
door de schrijfster aangeduid tusschen Vlaamsche en
Engelsche vroomheid, wel zoo innig en stevig was als
zij het voorstelt. Want daarvan is zij ook overtuigd.
De laatste woorden van haar werk luiden .-« The chil
dren brought up in the quiet cloister have not shown
themselves unworthy of its traditions - traditions blen
ding the spirit of â Kempis wit that of our English
martyrs ». - « De kinderen in het stille klooster opgevoed (De « Dames anglaises » zijn, zoo men weet,
een bloeiend pensionaat) hebben zich niet onwaardig
getoond van zijne traditie - eene traditie die den
geest van â Kempis verbindt met dien onzer Engelsche
martelaren ».
Juist deze laatste volzin zet mij aan 't denken. Wij
dienden eerst den geest onzer Vlaamsche mystiekers
juist te bepalen. Gedurig heeft de Engelsche schrijfster
de spreuken van Thomas â Kempis in 't geheugen, zijn
woorden p de lippen. Gerust mag men zeggen dat in
dat gulden boekske heel de mystiek der Vlaamsche
middeleeuwen, heel de zoete innigheid en eenvoudig
heid van 't Vlaanisch gemoed, als druivensap in den
wijn, samengeperst staat. En ik twijfel geen oogenblik
of de witgekleede nonnen van 't Engeisch klooster, in
de stilte hunner cellen, met dezelfde vroomheid en

771 heiligheid bedeeld zijn. Daar ligt de kwestie niet : de
spiritualiteit is dezelfde in alle streken, onder alle men~
schen : onthechting van het eigene, opgaan in liefde tot
God tot algeheel zeifvergeten. Die gezindheid kent
noch grens noch luchtstreek. Waren de nonnen 'van
t Engeisch klooster enkel contemplatieven, enkel zangstemmen in t volle koor tot Gods eer en lof, een
soort onkïeschheid zou het zijn naar de kleur hunner
denkwijze te vragen. Maar... bij hun geestelijke gemeente is een opvoedingsgesticht voor onze meisjes gevoegd, en hier hebben wij het recht te onderzoeken in
welken geest die opgeleid worden.
Is het wezenlijk in Vlaamschen geest ? En is de
Vlaamsche geest wel degelijk in de Engelsche vroomheid overgegaan?
Weeral, al lezende, kwam mij dit zeer betwijfelbaar
voor. Het is eene hoogst heldhaftige geschiedenis deze
geschiedenis der dochters van Engeland die, om hun
geloof niet af te zweren, gevlucht kgamen tot onze
streek. Prachtige gestalten rijzen voor ons op ontwikkelde vrouwen, heilige figuren, dicht verwant aan de
scharen die te Tyburn gevierendeeld werden nog half
levend, na opgehangen te zijn geweest, of zuchtten, in
donkere cellen. Bijna al de mannennamen der geloofsaristocratie van Engeland - en van de gewone
aristocratie - vindt men in de vrouwelijke annalen
van 't Engelsch klooster herhaald. Maar dat juist
brengt op den duur een zekere bevreemdheid voort.
-

. Wij, Vlamingen, zijn zulke eenvoudige lieden. Wij
leven eenvoudig, wij bidden eenvoudig, ja, wij sterven
eenvoudig - zonder «panache», men heeft het in
den laatsten oorlog wel gezien. Wij zijn niet bang of
wars van ons bloed te storten, maar we doen dat op
onze ejgene natuurlijke wijze, zonder veel gerucht of

gebaar. De spiritualiteit is dezelfde in alle landen, heb
ik gezegd, de heldhaftigheid ook; maar ieder volk heeft
toch zijne schakeering en doet dezelfde daad wel een
ander gebaar - tot het sterven toe.
't Is mogelijk dat de Engelsche vrouwen volgelingen
zijn van onze Vlaamsche mystiekers, maar dan uitheemsche volgelingen. En de vraag blijft: Voeden zij
onze meisjes op in Vlaamsche geest?
En hier zou ik de vraag wel willen verruimen: zijn
uitheemsche kloostergemeenten wel geschikt om onze
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meisjes op te voeden En zelfs : Is het bij voorkeur in
kloosters dat meisjes moeten opgevoed worden?
Met welk dezer vragen zal ik beginnen ? Zij zijn
alle bijna even kiesch. Ten gevolge der verdrijving
van zoovele zusters uit Frankrijk, kwamen naar onzen
grond afgezakt de meeste en de meest vermaarde
huizen van 't naburig land. Niet weinig brachten zij bij
tot de reeds zoo noodlottige verfransching bij onze
hoogere standen. En daardoor natuurlijk groeide de
kloof steeds wijder tusschen deze standen en ons volk.
Het is hier de plaats niet om over de treurige gevolgen der verfranschingsrrianie in ons land, uit te weiden. Dikwijls genoeg werd dat reeds gedaan. Menigmaal ook wees men op het gevaar onze meisjes der
burgerij door vreemde handen en in vreemden geest te
laten opbrengen. Na den oorlog is dit gevaar nog grooter geworden, want een soort terreur blanche heeft over
ons land gewoed. Al wat vlaamsch was, werd in zekere
kringen verketterd, verafschuwd, gehaat, gelijkgesteld
met « bochisme ».
Vóór den oorlog, werd het al vaak betreurd dat de

vrouwen afzijdig bleven van de Vlaamsche beweging
en slaakte men een noodkreet over de verfransching
teweeggebracht door de uitgedreven Fransche kloosterzusters. Het zal mij wel toegelaten zijn, op 't einde
mijns levens, en na een leven toegewijd aan het probleem der opvoeding, dien noodkreet hier te herhalen.
Ja, het probleem van de opvoeding der meisjes wat
grondiger te onderzoeken.
Moet die geschieden in gesloten kloostergemeenten,
fof in den schoot der familie, door katholieke onderwik
zeressen in de wereld ? Complex is de vraag en, gelijk
alle menschelijke problema's, niet absoluut op te lossen. 't Een en 't ander stelsel heeft zijn voor- en zijn
nadeelen. In de kloosters heerscht meer tucht, de leerlingen worden door niets afgeleid, zij groeien op in
een vrome, studieuze atmosfeer ; het maagdelijke zelf
van de onderwijzende « moeders » werkt op 't ontvan-kelijk gemoed der jonge meisjes. Eindelijk modelhuizen
van dien aard hebben wij in 't Vlaamsche land
Waver, Eecloo, 't Heilig Graf te Turnhout.
Aan den anderen kant kan men aanbrengen dat het
gunstige zelf van zulke inrichtingen Bene slechte voor-bereiding is voor den strijd des levens. Dat onderwij-^
zeressen, ver van de we.r"ld opgesloten, weinig ge-
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.schikt zijn om er de gevaren, de wisselvalligheden van
te kennen. Ware het zake enkel om toekomstige kloosterlingen op te leiden, dan, ja, konden de meisjes niet
beter en veiliger zijn dan tusschen kloostermuren.
Maar voor het grootste getal is dat niet het geval;
wat zeer gelukkig is. Waar bleef anders de voortzetting van 't menschelijk geslacht, de toekomst van Kerk
en maatschappij ? De kloosterroeping is de uitzondering, het geestelijk ideaal. Maar het huwelijk blijft een
« hoog verheven Sacrament », door Christus zelf inge.steld, en een zeer verheven menschelijk ideaal. De
grondslag der samenleving is de familie. De natuurlijke
opvoeding wordt ` in den schoot der familie gegeven.
Daarom beken ik mijn voorkeur voor onderwijs in de
familie zelf genoten, of gegeven door leerkrachten die
in voeling blijven met de wereld waarin later die meis~
jes hun rol zullen moeten spelen.
Ik ben in schijn van mijn onderwerp fel af gedwaad,l
en toch is dat zoo niet, en de Zusters van 't Engelsch
klooster zullen het, hoop ik, als eene eer aanzien dat
de lezing van hun boek mij tot zoo gewichtege beden~
kingen aanzette. Want inderdaad voel ik eene bijzon~
dere sympathie voor hunne stichting al wat Engelsch
is heeft mij altijd zoo aangetrokken ! Steeds hoorde ik
het Engelsch klooster prijzen, en de meisjes die er opgevoed werden droegen een zeker merk van ernst en
2elfbeheeren, eigen aan de Engelsche opvoeding die
zij genoten hadden. Verre zou ik dan ook aan deze
gemeente de voorkeur geven boven de andere gemeen
ten van den zelfden aard uit Franschen oorsprong.
Maar mijn bezwaar blijft: Engelsche meisjes mogen
zij opvoeden in Engelschen geest. Maar meisjes van
ons land moeten zij opleiden, zoo dat zij hun volk
kennen, voor den nood van hun volk voelen, 'niet liefde
,en toewijding gaan tot dat volk!
15 October 1925.
,

,
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Pieter Farde
door FILIP DE PILLECYN.
Op 3 Augustus van het jaar 1686 kozen twee koopvaardijscbepen, onder de hoede van een fregat, den
weg naar zee. De baliekluivers die vanuit de haven
van Lissabon stonden te kijken, zagen de hollandsche
vlag zich strak zetten in den wind.
Van Texel uit was dé reis voorspoedig geweest. De
matrozen verdeelden hun tijd tusschen sjouwen, kijf~
partijen en zoute moppen ; van de vijftien passagiers
waren er negen die uit liefde voor het zoet gewin, naar
Egypte de reis hadden ondernomen. Soliede mannen
die wisten wat een ton gouds waard was.
De rest scheen onder bevel te staan van een minderbroeder, struisch en pootig, die naar de protestantsche matrozen keek met een scherp en vrank oog, als
wou hij zeggen : «< Kerels, Luther en Calvijn tellen
niet niêe bij mij ». Vijf jonge lieden, blank in 't linnen
en wier devotie niet schadelijk was aan hun permantigheid, luisterden hem aan als hij vertelde over het Hofken van Oliveten en over Calvarie, waar hij twee jaar
lang had gemediteerd, werkend en biddend, als een
simpele zoon van den heilige van Assisen.
Van Gent was hij en hij heette Pieter Fardé.
Hij had zijn streek afgegaan om te bedden ; zijn
streek van Gent en Meetjesland, waar de boeren hun
giften niet gemeten hadden naar hun ontroering ; het
Waasland waar de dikgezeten burgerij zuchtte als zij
een geldstuk gaf.
Tot in Zeeland was hij gegaan uit liefde voor de
christenen die in het Heilig land den slafelijken arbeid
verrichten en als vee op de markt werden gebracht.
Zoo lang had Pieter Fa:rdé geloopen, moppen eruit
slaand met vroolijke pachters, latijnsche spreuken orakelend met de zure kwezels, dat hij eindelijk bij zich
zelf zegde: « Nu stap ik het op naar Palestina ».
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Toen had hij ten langen leste nog gezelschap gekregen. Vijf jonge lieden, drie engelsche en twee hol-.landasche, deugdelijk Roomsch alle vijf, hadden zich
.onder zijn hoede gesteld, om den vromen tocht naar
het Heilig Land m;ée te maken.
In den beginne ging het flink voor den wind. Schoon
-veder was het, warm en blauw.
De drie schepen gingen behaaglijk hun weg tusschen
,de diepte van daarboven en de diepte van het aanzwel
lende water. Twee dagen was het zonder onderbre'king zoo geweest : een statige tocht met schoon-gespan nen zeilen.
Pieter Fardé had op zijn boekje den datum van 5
Augustus neergeschreven, met daarnaast een godvruchtige overweging. En hij was bezig met zijn vijf discir
pelen den Heer te loven in zijn wondere daden, in zijn
-eindeloosheid van zeeën waarin werelden leven.
Boven op het dek ging het er intusschen heel wat
min devoot toe. Een paar ongelukkige teerlingworpen,
geholpen door Benige scheuten krachtigen hollandschen
brandewijn, hadden een kijfpartijtje opgezet onder het
scheepsvolk. Dit vloekte ondereen met een virtuositeit
welke alleen door het korps van de grootsteedsche
koetsiers kan worden benaderd. Een lange schele vent
keek, dank zij de buitengewone positie van zijn oogera,
haast bovenmenschelijk woedend neer op een bol, klein
ventje dat krijgshaftig den gordel rondom zijn buik
vaster riemde tot den strijd.
De dikkerd, Jaapie noemde men hem, had met behendige zetten negen gulden afgewonnen van Bram.
Bram vloekte vervaarlijk waartegen Jaapie even krach~
tig en even oneerbiedig den naam des Heeren in zijn
uitroepingen te pas bracht.
En het bleef niet bij die twee. in stede van sportief
een kring te maken rondom de twisters, lieten de om~
staanders de wederzijdsche vriendschap en den genoten
brandewijn zeer luide spreken in hen. Om de negen
,

gulden van Bram die in jaapie's tesch zaten wilde de
helft van de bemanning den anderen helft bewijzen dat
de haaien in de zee werden geschapen om de krengen
een begrafenis te bezorgen.
Pieter Fardé liep naar boven. Hij ook trok zijn riem
-dichter aan. En op het eigen moment dat Jaapie voor
de dozijnste maal een overmoedig : « kom nou, jij on.gezouten sakermentische lafbek » uit zijn dik hoofd
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stiet, klonk het over dek.
Broeders, zijt gij christenen ? »
Was het . nu toch een vraag. Wie denkt aan zoo.
iets als er negen gulden op het spel staan en als ze
een fatsoenlijk zeeman namen hebben gegeven waarbij
de zee zelf haar zout verliezen zou.
jaapte voelde 't meest het affront van die onge~
wenschte tusschenkomst, Want dat is zoo overal in de
wereld, als ge iemand iets afzet dan staat er steeds,
een ander gereed om hetzelfde met U te probeeren.
« ja, riep hij, dat zijn wij allemaal en beter dan
alle paapsche fijnen ».
En om te bewijzen dat hij de overtuigde waarheid
sprak, zond hij een paar van zijn meest indrukwekkende krachtwoorden naar Pieter Fardé's hoofd.
Deze wachtte een poosje. Het was alsof hij Jaapie
niet eens zag staan.
«'Armen dwazen zijt gij, zoo ging hij voort.
Noemt gij U christenen ? Wat zijn uw woorden ? Gij
vloekt den naam van God en gij behandelt uw medevaarders veel erger dan riekende visch. Wat zijn uw
daden ? Gij drinkt als redelooze schepsels, gij tuischt
en speelt.. .
Lange Bram scheen dat nog al redelijk te vinden
terwijl Jaapie een laatste gebrul aanhief.
Ja, tuischen, drinken en vloeken. Zijt gij christen
nen. En moest de zee U nu verzwelgen of kwamen de
Morianen of de zeeroovers uit Algiers U over het lijf
gevallen om er met hun ronde kling den wind uit te
laten, zoudt gij dan bereid zijn om hierboven rekenschap te geven?
Pieter Fardé had een stem die klonk, veel harder
dan de scheepsbel en een paar van die grijs-groene
oogei waar nooit stralen inzitten maar die kijken alsof
er daar, heel van binnen iets rustig, krachtig aan 't
branden staat.
Wij zullen dat zaakje fluks opknappen, meende
jaapie tot Bram.
Bram zei niets. Maar hij, en ook jaapie en al de
anderen waren wel een beetje beschaamd dat zij den
paap baas hadden laten spelen op hun eigen boord.
Dit was nu een kerel die daar haast alleen stond
onder scheepsvolk dat van ouder tot zoon wel niet
vroom maar toch hardnekkig protestansch was. Van
de Turkefl 4n Palestina had hij haast min afgezien dan
,
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van de stijve hardspreukige gereformeerden die den
Bijbel afdreunden alsof zij daar speciaal voor op de
wereld waren gezet. Maar Pieter Fardé trok zijn gor~
del dichter, deed niet eens alsof rondom hem ruig weer
was en stapte door.
Zoo kon het scheepsvolktwee dagen na deze kijf~
partij, een briefje lezen dat aan de fokmast was ge~
nageld. In sierlijke, groote letters stond bovenaan: « Ik
ben de weg, de waarheid en het leven » en dit was
verder uiteen gedaan door zeven punten.
De filozofie van de matrozen gingen er over heen
als een stortvlaag over dek. Maar Pieter Fardé liep
rond, hoorde hun opvatting over geloof en kerk en
preekte er op los dat de kundigste Bijbelciteerders, het
opgaven.
En hij deed het des te beter daar hij een man was
met gezondetaal die in den omgang met vele volkeren
het natuurlijke verstand niet had verspeeld dat moeder
Vlaanderen aan haar buitenjongens geeft.
4

Maar 's anderdaags was het uit met prêeken.
De wind sloeg om naar Zuid-Oost en de kleine boot
moest hooger zee kiezen toen zij voor de zeeengte van
Gibraltar was gekomen. De bries liep tegen hen aan
zoodat zij op de Canarische Eilanden moesten los-zeilen.
In de diepte teekenden zes zeilen hun grauwe stipjes op de zee af.
Die kwamen aangestormd van uit de zeeëngte en de
kapitein van de fregat die zijn kijker had te voorschijn
gekregen erkende dadelijk het volkje dat op hem afkwam. Algirijnsche zeeroovers.
Alle zeilen werden uitgezet en richting werd gekozen in den vlakken wind naar de Canarische Eilanden.
De trompet werd gestoken : de twee koopvaardijschepen kwamen in het gelid bij de fregat; het kanon
werd opgesteld en vooruit ging het naar de veilige
kust.
De vlucht duurde vijf dagen; intusschen sloeg de
wind om en op 10 Augustus was de kleine vloot om~
singeld door de zes booten van de zeeroovers.
Aan hun boord steeg groot gejuich op. De zeeroovers dachten maar zoo onmiddellijk aan te klampen en
na hun plaats in den hemel verbeterd te hebben met
t
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de overlevenden op de markt te brengen.
Maar de Brammetjes en de jaapies die voor negen
gulden hun lijfelijk welvaren op spel zetten, wilden
voor hun huid vechten.
De drie schepen hadden zij voorzien van vensterhuizen : dat waren vier reusachtige masten die dwars
over dek lagen en aan beide zijden veertien voet over
boord uitstaken, zoodat het aanklampen niet zoo gemakkelijk en zonder verlies van de hand zou gaan.
Toen werd door den kapitein de rol gelezen wat
passagiers en matrozen te verrichten hadden.
Op het schip van Pieter Fardé waren de passagiers
vijftien in getal : twaalf zouden poeder en kanonballen.
bijhalen, twee der engelsche edellieden en Pieter Fardé
zelf werden afgelezen om het kanon ter lading in en
uit te trekken. .
En zooals het in elken fatsoenlijken oorlog gaat,
kregen ze een flink glas brandewijn, echte schiedam
mer met het prikkelend smaakje van graan waarover
een vlam heeft gestreeld. Vechtmoed en vechtlust heeft
bij alle beschaafde menschen een solieden bondgenoot
in brandewijn. Het scheen hun dan ook Vrij overbodig
dat de kapitein hun zei flink te vechten en op thuis
te peinzen. De schiedam en 't gehuil van de Algirijnen
waren veel welsprekender.
Pieter Fardé ook verwaarloosde het natuurlijke hulpmiddel niet dat op de slagvelden tot ondersteuning van
groot ideëen wordt uitgereikt. Maar hij dacht niet alleen op zijn huid en die van zijn kameraden. Hij verzamelde nog voor een poosje zijn jonkers en zei hun:
« verliest geen vertrouwen en denkt aan uw zielezaligheid ». Met nog andere vermaningen die iemand met

goed gevolg geven kan als de dood de schaduw geeft
van de woorden die men spreekt.
De zeeroovers waren intusschen in 't bereik van het
kanon gekomen. De kapitein van de fregat liet vuur
geven en de twee koopvaardijschepen volgden dadelijk
dit voorbeeld. De Algirijnen lieten het aan hun hart
niet komen en trokken er allemaal gelijk op los.
De derde losbranding rukte den voorsten mast weg
van het schip waar Pieter Fardé bedrijvig was. De kapitein liep heen en weer met den sabel in de hand
en wiekte daarmee zoo vreeselijk alsof dit de zaak een
heele boei moest helpen opschieten.

779 Zoo gaven die dappere borsten er maar op los. Het
dek lag vol ijzer en de lucht hing vol pikanten stank
van het poeder. Na twee uur vechtens verloor Pieter
Fardé's schip zijn grooten mast, de stuurman was ged,00d en de moed zonk ondanks het aanhoudend gebrul van den kapitein.
Een uur na zonsondergang was het gevecht nog in
vollen gang, toen een vreeselijk tempeest de schepen
uiteen sloeg. De regen veegde het dek schoon, bliksem
en donder scheurden duisternis en gezoef van lucht
en water. En toen het weer optrok en de wind ging
liggen, zagen de mannen van Pieter Fardé's boot dat
hun kameraden van het andere koopvaardijschip en
van de fregat buiten zicht waren.
Er werd tot inspectie van het schip overgegaan;
heel de tuigage lag overhoop en kapot en 't ergste van
al was dat de Algirijnen het op zeven plaatsen lek hadden geschoten. Het water steeg aanhoudend in het
ruim en de oprechte koopmansharten aan boord waren
gepijnigd om de vele treffelijke koopwaar die bedorven
was.
Vier uren duurde het om de lekgaten te stoppen.
Dan lieten zij zich drijven op God's genade en maakten den inventaris van hetgeen in de technische taal
van het krijgsbedrijf « menschen-materiaal » wordt genoemd.
In dien nacht werden drie en twintig lijken in zee
gelaten; dienzelfden nacht werden negen beensen en
zes armen afgezet. Elf manschappen waren min-zwaar
gekwetst. Pieter Fardé was één van hen. Toen hij
zijn zwaai nam om het afgeschoten kanon in te halen
kwam een kanonbal vlak naast hem terecht. Een groor
te houtsplinter schoot in Pieter Fardé's gevleeschde
achterwerk dat « terstond zwart opzwol ter dikte van
een hoofd ».
Vol miserie en pijn zwalpten zij nog twee dagen
iond waarna de wind hen op St. Michaël's-eiland aandreef.
De paap had Luther en Calvijn een leelijken duw
gegeven. Jaapie, helaas! was niet in behouden haven
geland. Die was één van de drie en twintig die met
ballast aan de voeten in zee werden geschoven. Maar
Bram had zijn lang lijf tusschen kanonballen en stuk
vliegend tuigage weten. door te wringen. Hij had na-
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angst. En Brammetje had de argumenten voor zijn
nieuw geloof uit dit levende boek gehaald. Hij was
katholiek geworden en talrijke scheepslui met hem.
Dit vloekend volkje dat den koopvaardijroem van de
nederlandsche vlag voerde over alle zeeën, dat er geen
begrip van had hoe iemand van de goede dingen zich
verstorven hield als daar zijn brandewijn en andere
lekkere sopjes, een fijn bikje uit de keuken en een
partij dobbelspel vol angstige wisselkansen, overdacht
in verbazing de levenswijze van Pieter Fardé.
Die liet de hangmat in zijn kajuit schommelen boven
zijn hoofd ; hij sliep op den vloer met een stuk hout
als hoofdkussen. Te middernacht stond hij op en hield
zijn devotie. Over dag zagen zij hem bidden, studeeren
of wandelen over dek, de oogen naar de zee of de wolken net alsof hij daarin het groote, strenge aangezicht
van zijn geloof zag.
Dit werkte in : rondom hem was iets van die rustige,.
sterke onverbiddelijkheid in het geloof die heerscht in
de kloosters van zijn orde. Het scheepsvolk ontkwam
er niet aan.
. Zoo stond het aan boord, toen op 4 October de kapitein terug zee koos. De builen van manschappen en
schip waren geheeld, de vind zat goed, de lucht wast
kalm.
Maar op 19 Oktober kwam een forsche Algirijnsche
galei opdagen. Met wijd-uitgezette zeilen en vasten
riemslag kwam zij op het koopvaardijschip aangerukt.
Daar was geen ontkomen aan. Weer werd het geschut
klaar gemaakt en de vensterhuizen dwars over dek gelegd. Nu was het Pieter Fardé die de opwekking deed,
en nadat hij eenige hartelijke en vrome woorden had
gesproken, sloofde hij zijn mouwen op en ging bij zijn
kanon staan.
Het koopvaardijschip had zijn laatste reis gedaan.
Adieu Texel, adieu Amsterdam en Rotterdam. Het zou
niet meer binnenloopen met vlerkenden wimpel en zijn
soliede koopwaar zou het oprechte hollandsche hart
niet meer verblijden.
Pas was het derde schot op de Algirijnsche galei"
afgegaan of het scheepsvolk zag dat het koopvaardij~
schip vlak naast de kruitkamer in brand geschoten was.
Tusschen water en vuur kiest de mensch steeds het
-
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Pieter Fardé was een van de laatsten die den sprong
waagden. Hij trok het kleed van zijn orde uit en kuste
het. Hij bond den gordel van zijn orde die de lenden
sterkt en het vleesch kastijdt, vast rond zijn middel,
snoerde er zijn regelboek en den bevelbrief van zijn
overste onder, sloeg een kruis en wipte in zee.
Een knal en het treffelijke schip werd uiteengerukt..
De schipbreukelingen klampten de wrakken aan tot de
Algirijnen hen zouden oppikken.
Dit gébeurde onder veel scheldend geroep. De gevangenen werden twee aan twee gebonden en in het
kielruim geworpen. Daar zouden zij blijven op water
en brood tot een slavendrijver ze bepootelen en afbetalen zou.
Dat was een kostelijke tijd voor Pieter Fardé. In
het donkere kielruim klonk zijn stem over de hoofden
die reeds gebogen waren onder het juk. Was het ook
niet aan slaven dat de leer van Christus voor het eerst
werd verkondigd ? Is het niet bij hen die geen uitzicht
of geen uitkomst meer hebben dat het laatste wordt
aangegrepen : de hoop op het onzichtbare dat onverwachts redden of genezen kan.
Dit alles zei Pieter Fardé aan zijn lotgenooten. In
het stinkende, donkere kielruim luisterden de mannen
naar die warme opgeruimde belijdenis. Hij zei hun nog
dat, als zij verspreid waren naar de grillen van de
slavenmarkt, het geloof hen toch bleef aansluiten met
millioenen anderen, dat het lijden door het geloof geheiligd werd, dat het lijden in het geloof zijn waarde
vond. En hij besloot telkens: « Jezus Christus' naam
moet van alle tongen en natiën, om zijne genade, ge~
loofd en gezegend worden in alle eeuwigheid ».
De slaven antwoordden : Amen.
Daar zijn van die uren waarop de ziel zonder hou~
vast is. Dit kan ook dagen en weken duren. Dan is
alles wat spreekt een vijand. De woorden die gij hoort
hebben een klank die LI wegjaagt van de menschen ;
het is alsof geen enkel hart rondom U ooit in voeling
is gekomen met uw eigen hart. Dan is er alleen toe~
vlucht in gebed of muziek; dat verdiept en verinnigt,
opent afgronden onder U en geeft een nieuwen adem~
tocht aan uw ziel. Dat brengt de lafenis over U van
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de gedenkenis aan uw moeder, aan u zelf als ge kind
waart of aan iemand dat ge heel innig lief hebt gehad.
Dit duurt een oogenblik, en het houvast is wee. Elkwoord dat U heeft gekwetst komt op u aangedraafd.
elk gezicht dat door zijn vijandige onbegrijpen u heeft
gesard staat klaar voor U. Zij die dan droomen kunnen van een wereld waarop die menschen geen bestaan
}ebben kunnen schuil gaan in een oasis van gelukkige
begoocheling : zij kunnen de zee zien en de horizonten
met zeilen die gaan en komen, zij hooren het lied van
de ruimte en de fantasie van alle eeuwen komt over
hen. Het is een groote troost dat een mensch ook wakend droomen kan.
Maar de pijn komt weer, gelijk de golfslag oprijst na
de rust van een anderen golfslag. En dit is de grootste
beproeving die God onder de menschen heeft gezon
den. De ritme van de pijn der ziel, de ritme van de
verlatenheid van de ziel, die eentonige altijd maar aanrukkende golfslag van de verlatenheid.
Daar is veel in het leven dat pijn doet. Pijn om de
kinderen, pijn om alle menschen. Pijn om de menschen
die neenen dat zij beter zijn dan gij zelf en die hun
menschelijke goedheid en hun menschelijke waarde in
het formuleeren van een princiep hebben vastgezet.
Pijn om de millioenen die gij niet kent en die tegen

elkaar worden opgedrild, pijn om de enkelen die gij
kent en die u allen hebben ontgoocheld.
Maar de grootste pijn in het leven is als gij u zelf
vriaat, als gij wankelt in u zelf. Dan is de hemel
gesloten en God schijnt ongenaakbaar. Zij die uw
leven deelen leven dan naast u niet met U. Hun goedheid kwetst en hun troost is een nieuwe pijn.
Zoo stond Pieter Fardé op de slavenmarkt te Bona.
Nog vôor de galeien aan wal hadden gelegd, waren
de slavenhandelaars en de Moorsche heeren bijgeko
men om uit te zien of zij hun gerief niet vonden. Daar
was getier en gesjacher rondom hen. Meer gesjacher
dan vermaledijdingen want waar kooplieden zijn is de
koopwaar hoofdzaak.
Een lange man met een scherpen neus in zijn donker
gelaat bleef voor Pieter Fardé staan. Die stond naast
Daniel van Breuckel, een Hollander die ook de reis
had meeqemaakt. Beiden krachtige mannen, blond en
Hreed uitgeschoten zooais Vlaanderen en Holland hun
kinderen kweeken. De lange, spichtige man had reeds
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onder 't gevangen scheepsvolk rondgekeken. Het jeneverluchtje was er van afgespoeld maar aan eiken echten matroos blijft toch een geurtje hangen van teer en
zout en van de lucht van het kombuis. De heer uit het
Moorenland was neus~optrekkend voorbijgegaan.
Pieter Fardé en Daniel van Breuckel bevielen hem
wel. Hij was rijk en moest geen slaven hebben zooals
zij die knechten zoeken voor den goedkoopen arbeid;
maar hij zocht zijn weelde te vermeerderen door de
heerschappij over flinke mannen die hij kon gebruiken
zooals 't hem beliefde.
Hij betaalde honderdvijftig daalders voor de twee.
De voorraad slaven raakte weldra uitverkocht ; reeds
waren er weggeslopen met hun meesters ; de meesten
stonden als het vee van de markt te wachten naar het
bevel van de koopers die onder elkaar in hun radde
taal de indrukken over de markt wisselden.
Pieter Fardé keek rondom zich.
Dit kloeke geslacht dat met hem gekomen was uit
Holland zou weldra gaan van woestijn tot woestijn.
De veteranen van zee en wind zouden dienen in zand
en zon. Reeds had men ze den slavenkiel aangetrokr
ken. Nog enkele oogenblikken en de zweep dreef ze
uiteen. .
Hij dacht op die Luthersche zielen die hij met zijn
hardnekkig vlaamsch geloof tot de Kerk had overge
bracht. Wat een moeite en wat een kracht had het niet
gekost!
Hij dacht dat er nu veel sterkere menschen dan hij
zouden komen om een ander geloofskleed over die zie-.
len te slaan. De meesters die bevelen en sparen, a €r
zweepen en beloonen ; de eenzaamheid van de christelijke zielen in de woestijn van het Mohameddisme.
Waar hij lukte zouden anderen ook lukken.
Het sloeg hem tegen zijn hart en hulpeloos zooais
hij daar stond droeg hij zichzelf op als losprijs voor
hen allen,
Ook zij keken naar hem. Dit was de broeder die
heilige liedjes had gezongen als de .Algerijnen de masten hadden overgeschoten, die tegen Luther en Calvijn
zijn vlammend oog en strijdend woord had gezet. Ook
hij stond nu bij de slaven.

(Vervolgt.)
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De Antwerpsche Vriendenkring
van Anna Roemers Visscher
door Dr. MAURITS SABBE.

Anna Roemers Visscher, die zonder eenigen twijfel
in haar jeugd tot • de protestantsche geloofsbelijdenis
behoorde, kwam waarschijnlijk omstreeks 1640 tot het
catholiscisme over. (1.) In elk geval was die overgang
in 1642 een voltrokken feit, want in een aanbevelingsr
brief, dien C. van Baerle aan Anna Roemers Visscher
voor den katholieken, Leuvenschen professor Erycius
Puteanus meegaf, stelt hij haar als katholiek voor.
(« Religionis vestris est ») . (2)
Zeker is er verband tusschen deze geloofsverandering en de menigvuldige bezoeken, die Anna Visscher

van 1640 af, aan de Zuidelijke Nederlanden bracht.
De beide zoons, gesproten uit haar huwelijk met Do~
miniets Boot van Wezel, Romanus en Johannes, leidde
zij in 1640 naar Brussel om er bij de Paters Jezuiëten
te studeeren. Herhaaldelijk bezocht ze dan haar kinderen tot in 1646 en zoo kwam ze te onzent in betrekking met een aantal geleerden en personen van
aanzien.
Wijlen Edward van Evén heeft in zijn boeiende
mededeeling Anna Roemers Visscher te Antwerpen in
1643 (1) heel wat over die kennismaking van de
« Clarissima Matrona ». zooals Puteanus, haar heette,
met haar Belgische vrienden verteld. Ook in de uitgave
van Alle de Gedichten van Anna Roemers Visscher
door Nicolaas Beets, (2) vinden wij bij de vele verzen,
(1) Dr. J. F. M. Ster; k, Oorkonden over Vondel en zijn Kring.
(Uitg. P. Brand. Bussum '1918) Hfdst. V., p. 143.
(2) Episto1 e Barlaei, p. 866.
(1) Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1891. p. 301.
(2) Utrecht, J. L. Bevers, 1881.
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die Anna aan haar nieuwe bekenden te Brussel, te
Leuven en te Antwerpen opdroeg, belangwekkende
bijzonderheden over die menschen zelf.
Het ligt niet in onze bedoeling hier te herhalen wat
Van Even en Beets vroeger meedeelden, wij willen
slechts eenige punten betreffende de verhouding vara
de « Wijze Visscherin » tot die Zuid_nederlandsch(
vrienden, en vooral tot Balthazar Moretus 1, nauwkei
per en vollediger vastzetten, dan zulks totnogt e
werd gedaan.
In 1640 bleef zij ongeveer vijftien weken te Antwerpen, en van daar ging ze in het begin van 1641
met haar zoons naar Brussel. In 1642 was ze bij
Erycius Puteanus op den Caesarsberg te Leuven, en
in 1643 weer gedurende twee maanden te Antwerpen.
In de Scheldestad kwam ze terecht in dien voornamen kring, waarvan het toenmalige hoofd van het
Plantijnsche Huis het middenpunt was. (1)
P. P. Rubens ; R. Verstegen ; Johannes Hemelaer ;
de Portugeesche Koopman Gaspar Duarte ; Pater Jo-hannes Mantelius ; de geneesheer Ludovicus Nonnius ;
Jacob Edelheere, e.a., allen behooren tot de vrienden
van de beroemde drukkers Balthaser Moretus 1 en I1.
En het was Balthasar 1, die in 1640 aan de Hollandsche dichteres de gewenschte aanbevelingsbrieven bezorgde bij Philips Chif flet, Bartholomeus de los Rios
en Mathieu de Morgues, abbé de St. Germain te Brus-sel.
De schrijver, die in een historischen roman Anna
P nemers Visscher, wil laten optreden in den kring van
haar Antwerpsche vereerders, zal al heel weinig van
zijn verbeelding moeten vergen om echte dragers van
den tijdgeest, eigenaardige, representatieve figuren en
een buitengewoon schilderachtige omgeving »te vinden.
Hij heeft ze maar voor het grijpen in de historische
werkelijkheid zelf.
Alvast kan hij Anna plaatsen in de vorstelijke woning, die P.P. Rubens zich liet bouwen tusschen 1615
en 1618 en die wij kennen door het weinige dat er
(1) Beets vergist zich waar hij zegt (II, p. 235) dat Vondel
de ode De Druckkunst opdroeg aan Balthasai- Moretus I.
Deze laatste stierf in 1641 en Vondel's gedicht is niet van
1625, maar van 1645. ,Bet werd dus opgedragen aan Balthasar II, wiens betrekkingen met Vondel wij vroeger heb~
ben behandeld. (Zie ons boek: Luit het Plantijnsche Huis.)
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nog van overblijft en door de prenten van Frans Harrewijn, naar de teekeningen van J. van Croes. Zij zal
er als welgekomen gast gewandeld hebben tusschen de
symmetrische bloemenperken van den heerlijken tuin
met zijn sierlijke arcades, mythologische beelden en
fonteingrotten. Zij zal er g; ewis Hélène Fourment ontmoet hebben, de wonderschoone « vrouw met het pels~
ken », haar mollige kinderen, haar hazewinden en haar
papegaaien. Maar den glorieuzen meester zelf zal zij
er in 1640 gemist hebben. Immers, enkele maanden
voor haar komst te Antwerpen was hij overleden (30
Mei 1640) en de rouw om hem, die haar een goede
vriend en raadgever was, zal haar in die weidsche omgeving vol smaak en kunstzin wel tot weemoedige
overpeinzingen hebben gestemd. Heel Antwerpen treurde toen om het heengaan van den grooteis man. Bal~
thasar Moretus 1 schreef aan Mathieu de Morgues :
e< Vrayment noire ville a beaucoup perdu par la mort
de Mr. Rubens, et moy en particulier un de mes meilleurs amis ». (1)

Anna Roemers Visschers kende Rubens en copiëerde
werk van hem, reeds in 1620 toen Isabella Brandt nog
leefde, met wie zij persoonlijk bevriend was. In 1620
vereerde Rubens haar immers met de opdracht van
de koperplaat van Luc. Vorsterman naar zijn Kuische
Suzanna, (2) en zij wijdde den schilder het mooie
gedicht, dat Nic. Beets voor de eerste maal uitgaf, en
waaruit blijkt op welken vertrouwelijken voet Anna
met Rubens en zijn vrouw omging. (3) Het is in deze
huldeverzen dat zij hem o.a. vraagt hoe hij zijn mooi
wit op zijn doeken verkrijgt.

Soo u niet te seer mishaecht,
Tstout versoecken van een Maeght,
Bid ik mij te willen schrijven
Waer me gij u wit laet wrijven

Dat soo geel niet en besterft
Noch de tijt soo niet bederft.

Al even vroeg als niet Rubens geraakt Anna Roemers
althans in schriftelijke be~
Visscher in betrekking
met Richard Verstegen, te Londen gebotrekking
ren uit een Gelderschen vader, maar later te Antwer^
(1) Archief Plantin, Reg . CHI ., p. 314.

(2) Alle de Gedichten, II, p. 81.

(3) Alle de Gedichten, Y1', n. 85.
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moeilijkheden te ontvluchten, waaraan hij in Engeland
als vurig katholiek blootgesteld was. (1)
Richard Verstegen liet in 1617 te Mechelen zijn fel
anti-geusche Nederduy tsche Epigrammen met genuchlycke Epitaphien (2) verschijnen. Naar aanleiding van
die uitgave schreef Anna Roemers Visscher een gedicht,
dat tot in 1885 onbekend bleef, en dus niet voorkomt
in Alle de Gedichten door N. Beets in 1881 uitgegeven. Het werd gevonden in het Britsch Museum in de
verzameling handschriften van Nederlanders, die daar
bewaard wordt, en J. H. W. Unger liet het drukken in
Oud Holland. (3)
JOUFFre ANNA ROEMERS VISSCHER
aen
Sr RICHARD VERSTEGEN.
auteur van de Nederduytsche Epigrammen
gedrukt tot Mechelen bij Heyndrick faey 1617.
Den cock die schoon sijn const verstact
Proeft dicwijls noch, oft op de maet
Is mcie saus, sout, suier en soet,
Dat hij daer spaersaem inne doet.
Wt vreese, was daer in te veel
Dan was de saus bedorven heel.
Maer isser in te weynich hij
Can Iichtelyck daer doen wat bij.
De vaersen hebben geur en aert
Daer stier en bitter wert gespaert.
Maer niet vergeten, wat daer alf.
Geeft smaeck, dat anders was te laff,
'k Vertrouwe dat u cloeck verstant
Ons niet wil stoppen in de hant
Dit als een soete leckerny
Maar wel als dranck en Artseny.
(1) Zie over hem: H. Sermon, Verslagen en Mededeelingen
der Kon. VI. Acade,nie 1893 blz. 223-298. - L. G. Visscher,
Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht, III, 1847,
blz. 180-188. - Dictionary of national biography. (Uitg.
Sidney Lee, XLIX, blz. 352.)
(2) Neder-dugtsche Epigrammen op verschegden saecken, sao
wel om te stichten, als den geest te vermaecken met genuchtycke Epitaphien op d'ouerledene gedicht waerdeur dat
de levend'- worden oock gesticht. Gheconiponeert deur R. V.
(Merk: een bij tusschen twee rijen korven, met devies:
Mei Mihi pugno tameri). Tot Mechelen bij Hendrick Jaey,
1617. Opdracht aan Wenceslaus Coberger; lofdichten van
Erycius Puteanus, P. Neuman en 1. Thieullier. (Stedelijke
Hoofdboekerij te Antwerpen.)
(3) 111, 1885. p. 124.
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Dit gedicht werd met onbeduidende afwijkingen en
een ander opschrift nog elders terug gevonden, nl. in
het handschrift Nr 74 G. 12, bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te 's -Gravenhage en heel onlangs uitgegeven door Dr. Fr. Kossmann. (1) Onder de 42
gedichten van Anna Roemers Visscher, die hier voor
de eerste maal gedrukt worden, bevinden zich ook deze twee strophen aan Verstegen opgedragen. Het opschrift luidt in het Haagsche handschrift : Geschreven
op een Boekje dat seer schamper epigrammen waren
tegen de Gere f orme Religie.

Het was al zeer waarschijnlijk, - dat Anna Roemers
Visscher dit berijmd oordeel over Verstegen's antireformatie-gedichten schreef, toen zij nog niet tot het.
catholiscisme overgegaan was denkelijk wel in 1617,
kort na de verschijning van Verstegen's boekje. Zoo~
als Dr. B. Kossmann terecht doet opmerken, ontleent
deze onderstelling nieuwe kracht aan het feit, dat in
het Haagsche handschrift het gedicht op Verstegens.
Epigrammen chronologisch geplaatst is tusschen een
Sonnet op den Pinxterdach 1616 en een ander gedicht
Op den Kersdach 1617. (1)

Richard Verstegen behoorde tot den kring van Balthasar Moretus, maar toen Anna Visscher in 1640 te
Antwerpen kwam, heeft zij er hem niet meer aange~
troffen. Evenals Rubens was Verstegen in de eerste
maanden van dat jaar overleden.
Bij haar eerste Antwerpsch bezoek kwam de Hollandsche «clarissima matrona» ook bij Jan Hemelaers
of Hemelarius, den kanunnik der O. L. V. Kerk te
Antwerpen, begaafd dichter en numismaat, die, zelf
door justus Lipsius van het Calvinisme naar het Ca~
tholiscisme overgebracht, met grooten ijver bekeer~
lingen' voor zijn nieuw geloof zocht te maken. Hij be
proefde dit o. m. met Hugo Grotius, dien hij na de
ontvluchting uit Loevestein te Antwerpen harte, ijk be~
jegende. Anna Roemers Visscher kwam zeer sterk onder den indruk van Hemelaers' woorden en zoo hij
niet de man was, die haar voor het catholiscisme won,
dan heeft hij toch zeker heel veel bijgedragen om haar
^

(1) Gedichten van Anna Roemers Visscher; ter aanvulling van
de uitgave harer gedichten door Nicolaas Beets, medegedeeld
en toegelicht door Fr. Kossmann. ('s Gravenhage, M. Nyhoff, 1925, blz. 23.)
(1) Alle de Gedichten : II, p. 242.

789

in deze overtuiging te versterken. Het gedicht, dat zip
hem in 1640 opdroeg is in dit opzicht buitengewoon
welsprekend en mag (1) om die redenen wel eens herlezen worden:
-

Hoe salich leeft den mensch hoe vol vernoechde vreucht,
die sich verlusticht in 't beleeven van de Deucht.
Dit dacht ic doe mij laest de Eer van u te spreeken.,
En kennis werf gegunt ; ick hiel het voor een teeken,
en voorspoock van geluck, ja vind het immer waer
Gij Heemelde mijn ziel, Gij Rechten. Hemelaer 1
Door u beleefde gunst, door u gegronde Reeden
Door eeven naestens sucht, vol van meedoogentheden
van die al dwaelende missen de Rechte baen,
die men (en anders geen) moet na den Heemel gaen.
Gij lockt, gij leyd, gij treckt, gij drijft na 't Eeuwigh lceven,
Die hun hier sorgeloos tot ijdelheijt begeeven :
U loon sy groot by Godt, door dien gij al u tijt
tot Glory van . syn naem, so loffelyck verslyt,
T' vergeet mij nimmer! Want u wyse woorden waren
Waerdich u Ampt en u Eerwaerde gr ise haeren.

Even sterk zal Anna Visscher de bekoring ondergaan hebben van de hooggeroemde welsprekendheid
van Jan Mantels of Mantelius, die tijdens haar verblijf
te Antwerpen in 1640 predikant in het Augustijner~
klooster was en tevens Eerste Bezoeker van zijn provintie, d.w.z. Noord~Nederland en een deel van
Duitschland. Hij was de sierlijke, gevierde kanselredenaar van dien tijd, en wellicht heeff Anna Visscher vol
aandachtige overgave naar hem geluisterd aan den voet
van den predikstoel der Augustijnen, met, voor haar
oogen, het triomfantelijke stuk, dat Rubens in 1628
voor het hoogaltaar dier kerk schilderde. (1)
Het is echter goed mogelijk dat Anna Roemers Visscher reeds vroeger Mantelius leerde kennen, en wel
in Holland zelf, toen hij daar in 1636 gedurende de
maanden September en October vertoefde. (2)
Mantelius was een man wiens belangstelling ook
literatuur, muziek, aardrijkskunde, geschiedenis en andere vakken meer omvatte. Anna huldigde hem in een
kort gedicht, waaruit bewondering en vertrouwen spreken. (3)
(1) Max Rooses: CEuvre de Rubens, I, p. 285.
(2) Camiel Huysmans: Over Mantelius (Limburgsch Jaarboek,.
1893-94, p. 48.)

(3) Alle Gedichten, II, p. 256.
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Onder de werken van J. Mantelius is er één, dat in
1640 door Balthazar Moretus werd uitgegeven, nl.:
F. Joannis Mantelti S. theol. Licent. ordinis eretuit. S.
Augustini ars artium, sine de regimine sanctimonialum
diatribe. (4) De goede verhoudingen tusschen den
Augustijner monnik en den aartsprinter blijken uit het
Nederlandsche gedicht, dat F. J. Mantelius schreef Op
den gouden Passer van den Werelt door verrnaerden
boeckdrucker Christoffel Plantijn tot syne neef d'Heer
Balthazar Moretus, in't beginsel van 't nieu iaer 1641.
Dit stuk bevindt zich in handschrift in het Plantijnsch
archief. Wij laten het hier volgen :
Een vaste Hant vol geests, den Passer keert rontoin
Tot dat hij wedercour
Van daer hij eerst begon. Den pickel die blijft staen
Stantvasticheyt wijst aen :
Den Aerbeyt door die roert te volle wort bethoont,
Die alle Luchten croont.
Dit is u oude spreuck, en u volsinnigh belt,
0 wilt beroemde helt.
Waer door gij d'eedel const wel haest op 't hoogst brocht,
Dat u voor hem versoc:ht

Den Spaenschen vorst, dat ghy in koper, tin en hout
Syn Drucker wesen sout.
Hebt hier de werelt met, de geesten al gel-eert,
Waerdoor const wert vereert.
Hier in u weerdich neef Moretus noch volg.ht n•er
Tot dit geboren iaer.

Fr. Jo. MANTELIUS. (1)

Onder de leeken, met wie Anna Visscher te Antwerpen bevriend was, stellen wij voorop Huygens'
goeden vriend Gaspar Duarte (De Weert) , den kunst~
lievenden handelaar, wiens woning een toevluchtsoord
der kunsten was en waar vooral de muziek met de
grootste liefde werd beoefend. Gaspar's dochter Fran~
cisca is de beroemde « nachtegaal » uit het Mulderslot, door de poëten, die daar verkeerden, als om strijd
bezongen te zelfder tijd als Maria Tesselschade. Anna Visscher vertoefde te Antwerpen in Duarte's huis
en had daar « de eer hem met sijn Dochters te horen
(4) In 16 0, p., 135.
Andere werken van Mantelius verschenen bij H. Aertssens:
10) Dagli van Devotie verdey1t in twelf uren van Gheestlijcke
,

Oe f f eninghe ende Ghebeden, 1633. (In 12°, 10 bi., 444 p.,
6 bl.) — 20) Speculum :Peccatorumd 1637. (In 4°, 8 bl.
372 p., 18 bl.) -- 30) De Officio
icio Pastorali libri duo, 1643,
(In 16 0, 6 bi., 404 p., 6 bi.)
,

(1) Arch. Plantin-Moretus, Reg. 1142, p. 43.

791 singen en speelen ». De indruk van de verrukkelijke
muziek, die ze daar mocht genieten, vatte ze samen.
in een drietal strophen, waarvan hier de laatste :
Geesten, beesten, cruyden boonoen
Steenen ja al wat sij droomen
dat beroerden : 't Comt niet bij
wanneer als Duwerte ghij
Met u Dochters lust te singen
doet ghy, vrij al grooter ' dingen:
Want gij Menschen van de Aerdt
Stijgen doet ten Hemelvaert
En hun leert de sonden mijen
Om haer eewich te verblyen. (1)
Ludovicus Nonnius, arts, natuurkenner en Latijnsch
dichter, vriend van Lipsius en Moretus, wekte de
dankbaarheid van Anna Roemers Visscher op door
haar te verzorgen en te genezen, toen zij, tijdens een
bezoek aan Antwerpen in . 1645 ziek werd. Zij dichtte
hem toe :
O. wat ordeel moeter . weesen,
Om de crancken te geneesera
Dat ick aen my self bevondt,
Doe ick wert van sieck gesopt.
Met wat Boet can ick U bonen?
Met wat croon can ik U croonen ?
Neemt in danck een danckbaer hert
Dat U opgeoffert wert. (1)
Dit was wellicht niet de eenige keer, dat Nonnius
haar moest verzorgen. Uit een brief aan Geeraard Vossius, insgelijks gevonden in het Britsch Museum en
door J. H. W. Unger in Oud-Holland uitgegeven, (2)
blijkt, dat zij bij een ander bezoek, waarschijnlijk in
i 642, ten gevolge van de koorts « een maent langer te
Antwerpen gehouden werd » dan zij zich eerst had
voorgenomen.

In 1643 was Anna Visscher te gast in de weidsche
woning van Jacob Edelheer, den betaamden rechtsge~
leerde en maeceen, die gedurende lange jaren pension
naris van de stad Antwerpen was. Toen schreef zij een
aardig gedicht op het kostbaar parelsnoer van Me,Edelheer. (3)
(1) Alle de Gedichten, II, p. 250..
(1) Alle de Gedichten. II, n. 208.
(2) 111, 1885. p. 127.
(3) Alle de Gedichten, iI, p. 285.

792 Zij was aanwezig in den tuin van den pensionaris
bij het waarnemen van een maansverduistering door

d en priester-sterrekundige G odef ridus W endelinus,

(4) die van deze demonstratie een verslag liet verschijnen bij Hieronynus Verdussen in 1644. (1)
Men weerstaat moeilijk den lust om die groep op
dien laat zomerschen valavond, in den mooien hof van
den Antwerpschen patriciër, te schilderen, vereenigd
rondom den grooten zonnewijzer, kort te voren met
zooveel zorg als kunde gemaakt door Geeraard van
G utshoven, alias Gutiscovius, den Leuvenschen professor in de wiskunde, die geruimen tijd met Descartes
samenwerkte. Jacob Edelheere had hem dit. « sciotericum » laten uitvoeren om zijn verzameling globen,
telescopen, autornata en andere instrumenten voor der~
gelijke proefnemingen te volledigen. Daar luisterden
naar het geleerde betoog van Wendelinus: Jacob van
Eyck, den thesaurius der stad ; Gaspar Gevaertius, den
beroemden filoloog en dichter ; G. van Gutshoven zelf,
en nog anderen meer, waaronder Anna Roemers Vis-scher, de « Theano » van haar eeuw. (2)
(4) E. van Even, t.a.p. Verslagen en Mededeelingen der Kon.
Vlaamsche Academie, 1891, p. 310.
(1) Luminarcani Eclipses lunares ab anno MDLXXIII ad
MDCXLIII observatae ... (In 4°, 7 bl., 112 p.)
(2) Ziehier wat Wendelinus daarover schrijft in zijn inleiding
tot de Luminarcani Eclipses...: « Ac ne non tempori sua
constet fiducia, peracta est observatio in aedib. Nob-Viri.
JACOBI EDELHERII Syndici vestri ubi ad manus fuerunt
Instrumenta ornnis generis, Globi, Automata, Radij, Telesr
copia, in primis autem Sciotericum murale, magnum, & quod
particulas minutiores largiri
minutorum horariorum etiam
potest, confectuin paullo ante à GLITISCOVIO Medica ac
Mathematico peritissimo, sanè quam curiosè atque accurate.
Ad observatoren ipsos quod attinet, Triumirri fuerunt Lyncei,
EDELHERIUSt ipsemet, spectattiss. JACOBUS EYCKILIS,
Ei GEVARTIUS ille venter, ille meus : ac preter hos, ipse
quoque GUTISCOVIUS etiarn minutissimo errorculo si quis
forte obreperet insidiatus, me violente, acriter, quem ubi neque
parvissimum potuit exsculperé, confessus est eam se meorum
calculorum felicitatem annoscere, aue mortalium hactemus
contigisset nemini ».
Verder dan. na allerlei maaneclipsen beschreven te hebben,
qeeft Wendelinus op p. 109 verslag over zijn demonstratie
in den tuin van J. EDELHEER : « Anno 1643 die 27 Septembris, Vespere. Antverpiae, In aedibus Nob. Viri JOCOBI
EDELHERI.I urbis Syndici (ubi instrumentorum omne genus,
in his Sciotericum est murale, maximum) adfuimus observando, Spectatissimus JACOBUS EYCKIUS, Supreinus
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Zou men zich een treffender tijdsevocatie kunnen
fantazeeren van de intellectuëele kringen in het post~
Lipsiaansche Antwerpen ?
Bij Balthasar Moretus 1 waren in 1640, toen Anna
Roemers Visscher daar kwam, al de groote verfraaiingswerken voltooid, die van de oude Plantijnsche
woning, naar het woord van Woverius een der heerlijkheden van Antwerpen maakten, en daar werd juist
de groote bibliotheek ingericht met haar stemmig mo~
eilier, haar beeldbouwwerk, haar schilderijen, haar
zeldzame sferen, enz., zooals wij ze heden nog kunnen
bewonderen.
Is het daar niet, in deze stille, wijdingsvolle zaal, dat
Anna Roemers Visscher met den Antwerpscden humanist-drukker over allerlei geleerde onderwerpen
sprak, en onder meer ook over de dichters van haar
land, haar vrienden Hooft en Huygens ? Wij weten
althans met zekerheid, dat Moretus aan de « clarissima
matrona » vroeg om hem een afschrift te bezorgen van
het viertal sonnetten, door Hooft en Huygens in 1621
gemaakt naar het voorbeeld der « Schonken » en waarop zij zelf antwoordde met een sonnet van eigen dich-ting. In het Alkmaarsche Letterjuweel, door Anna
Roemers Visscher eigenhandig geschreven, deelt zij
ons zelf mee, dat Moretus « 's Conings Drucker » haar
bad om die Sonnetten « op den trant van de Schonken
uyt te schrijven », ( 1 ) en op het. Archief van het Mu~
seum Plantin-Moretus worden de vijf door haar gecopiëerde sonnetten nog bewaard met een zesde sonnet, dat zij bij die gelegenheid aan Moretus opdroeg.
Het eerste sonnet « van Myn heer den Drossaert
van T'Huys te Muijden P. C. Hooft aen Constantinus
Huygens » begint met het vers : « Men voede Achilles
op met merch uyt leeuwen schoncken... » Het sonnet
« tot antwoort van C. Huygens » vangt aan als volgt :
« Ick bij den Helt gestelt, die uyt de leeuwen schoncken... » Dan volgen een « wederom antwoort » van
P. C. Hooft met het beginvers : « Niet bij maer boven
selve' Achilles groove schoncken... », en een sonnet
Urbis Thesaurius, clariss. CA.SPERIUS GEVARTIUS urbis
archigrammateus: idemque hospes meus suavissimus; tuin Fi
GITISCOVIUS si uncauam, his sane attentus; itemque
DUDINGIUS F., ANNA illa ROMERIA saeculi nostri
Theano cum aliis nluribus
(1) Alle de Gedichten, I, p. XII.
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van Huygens « tot afscheyt, staende om te vertrecken
naex Engelant. Aen P. Cornelissoon Hooft », inzettende met het vers : « Danck Nebbe t'leeuwenxnerch in
grov' Achilles Schoncken... ». Daar voegde Anna
Roemers Visscher nog bij de klinkert « Aen beyde
(haar) vrinden P. C. Hooft en Constantijn Huygens,
op den trant van dees voorgaende sonnetten die aen
weedersyden door (haar) bestelt syn » : « Dit heb ick
noch gelicht wt d'uytgesoopen schoneken... ».
Deze dichterlijke zending ontving de heer Moretus
te gelijker tijd met het sonnet van Anna, waarin zij
hem huldigt en tevens binnen den kring harer vrienden
plaatst.
Nic. Beets gaf ons een afdruk van dit sonnet (1)
naar het Alkmaarsche Letterjuweel. Het prachtig ge,calligraphiëerd handschrift van het Museum Plantin-Moretus vertoont eenige kleine afwijkingen in spelling,
woordschikking en punctuatie. Om die redenen laten
wij het gedicht hier volgen, (2) zooals het aan Moretus
gezonden werd.
SONNET.

Aen den E-Heere Moretus.
Ick wrijf, ick stamp, ick brandt noch olij uijt de schoncken
door outheyt dor en drooch, opdat doch roerde rap
Mijn botte doffe geest, die garen weeder schrap
Sou om te dichten syn; hoe wel ick leg versoncken
In de vergeeten~beeck, en lang niet heb gedroncken
Der Musen Boete dranck het Heynste-borne sap;
So lust mij nu nochtans u waenle vrijerschap
te groeten, die ick sie vol van beleefde voncken.
T'papier dat schaemt sich van mijn plomp en lomp gedicht
jck ben op naelt en spil veel beter afgericht!
te boers om loven u verstapt en brave zeeden,
© wysheyts winckel van het gansche Nederlant!
Wie na Geleertheyt haeckt, moet dansen na u trant
Gestelt op maet lang van de albescheyden Reeden.

ANNA ROEMERS.
Moretus waardeerde niet alleen het letterkundig talent van Anna Roemers Visscher, maar ook haar kunstvaardigheid om met de « diamantstift » op glas te grar
veeren. (1) Anna heeft meer dan één staaltje van haar
-(1) Alle de Gedichten, II, p. 237.
(2) Arch. Plantin, Reg. 1142.
(1) A. M. Pareau : Nederlandsche glasgraveurs en glasetsers en
hun werk (jaarverslag. Kon. Oudheidk. Genootschap te Arnsterdam, 1900.)
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E. van Even wist uit het Antwerpsche stads-archief op
te -diepen hoe zij in 1643 door het magistraat der stad
met een zilveren, vergulde schaal vereerd werd als
dankbetuiging voor den door haar gegraveerden gla~
zen beker, dien zij, vergezeld van een lofdicht, aan de
« heerlijke, wijdberoemde stad » opdroeg. (1)
Waarschijnlijk in het huis van Balthasar Moretus
zelf graveerde Anna Visscher een glas in de aanwe-zigheid van Bartholomeus de los Rios et Alarcon, den
Spaanschen Augustijner, die te Brussel het ambt van
hof-predikant waarnam, en van wien Moretus verschei~
dene werken had uitgegeven. (2)
Uit een brief van B. Moretus aan Bartholomeus de
los Rios. (4 November 1640) blijkt, dat deze laatste
zeer ingenomen was met Anna's glasgravure en zich
voorgenomen had om aan den Spaanschen koning of
aan een of anderen grooten heer een door - Anna bewerkt glas aan te bieden. Met het oog op dit even
tuëel geschenk stelt Moretus, uit naam van Anna, voor
om op dat glas, naast het wapenschild van den koning
of van den « grande » een zinnebeeld of een Spaan~
sche spreuk te graveeren, die De los Rios haar bezorgen zou. (1) Zij zou dat voortreffelijk gedaan hebben verzekert Moretus, want ze kon uitstekend schrijven en schilderen.
Eenige dagen later schreef Moretus nog over deze
zaak aan zijn neef Balthasar II, die destijds te Brussel
(1) E. van Even, t.a.p., p. 307. — Alle de Gedichten,' II, p. 291.
(2) Phoenix thenensis e cinerebus redivivus Sermo Principe
Ferdinando Austriaco Hisp. infanti consecratüs (Antwerpen,
B. Moretus. 1637) ; — De Hierarchia Mariana libri sex in
quibus imperium, virtus, et nomen Bmae Virg. Mariae declaratur, et mancipiorum eius dignitas ostenditur. (Antwerpen,
B. Moretus, 1641) , met mooie titelplaat ontworpen door Rubens, geteekend door E. Quellinus en gegraveerd door Corn.
Galle, jr.
(1) Archief Plantin-Mc retus, Reg. CL. p. 6. Domicella illa
Batava, quae symbolum suum et nomen R. V. praesente
vitro inscripsit, intellexit magni vitrum hoc á R. V. f èri,
quas Regi,vel nescio qui Magnati offerendum. Rogat, ne
tanti faciat levissimam eius operam at siquid manu eius vitro©
inscripturn, Regi aut Principi offerri posse conseat ; sugger!
sibi ipsa velit Regis aut Principis symbolum, aut sententianm
aliquam Hispanicam quam vitro inscribat, simul cum In.sign.i~
bus ipsius Regis aut Principis nam et scribère et pingere
accurate novit ».
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het doel om het aan De los Rios te herinneren, dat
Anna het zinnebeeld en de Latijnsche of Spaansche
spreuk verwachtte om ze op het glas te graveeren, in
de plaats van het Nederlandsche opschrift dat zich bevond op het eerste glas. (1 )
Anna Roemers Visscher kreeg van Balthasar Moretus een aanbeveling voor Mathieu de Morgues, Sr.
de Saint Germain, provoost van Harelbeke, te Brus~
gsel.
eschiedschrij-ver, (2) Dit was de beruchte predikantdie in 1620 almoezenier werd van Maria van Medici en heel de odyssee dezer vrouw meemaakte. Hij
kwam met haar naar Brussel, toen ze in oneenigheid
geraakte met Richelieu, en schreef hier ettelijke heftige
vlugschriften tegen den Kardinaal en andere werkjes
ter verdediging van de Koningin-moeder.
Moretus ging vertrouwelijk om met Mathieu de
Morgues, die zich onder het gevolg van Marie de Medici bevond, toen zij in 1631 met de aartshertogin
Isabella de Plantijnsche drukkerij bezocht. Van dat
oogenblik af waren hun betrekkingen zeer vriendschappelijk, vooral in 1635 toen Maria de Medici, zich
te Brussel niet meer in veiligheid achtende, een tijd te
Antwerpen kwam wonen, waarheen Mathieu de Morgues haar volgde. (1) Moretus heeft een groot aantal
van de pamfletten van Mathieu de Morgues uitgegeven. (2) Zijn portret siert nog de groote bibliotheek
in het MuseumPlantin-Moretus.
(1) Archief Plantin-Moretus, Rev. CL. p. 10 : < De vitro cum
monueram, si aliud a D. Anna Roemers parari velit, symbo~
lum aliquod vel sententiam Latinam vel Hispanicam mitteret,
quam vitro inscribi vellet, loco sententiae teutonicae, queu
alteri inscripserat ».
(2) M. Perroud : Essai sur la Vie et les CEuvres de Mathieu de
Morgues (1582-1670) Le Puy, M. P. Marchesson, .1865.)
(1) P. Henrard : Mathieu de Morgues et la Maison Plantin.
1 iullet. de l'Académie royale de Belgique, 20 série, Tome
XLIX, no 5, 1880) .

(2) Consolation aux affligez par la malice des hommes tirée du
Pseaume CXXIII... (Antwerpen, Plantijnsche Drukkerij,
1632) .
— Le génie démasqué (zeer zeldzaam geworden pamflet tegen Richelieu ; — anoniem gedrukt door Moretus, 1632) .
— Diverses pièces pour la Défense de la Royne Mère du
Roy Très-Chrétien Louys XIII. (In fol. met titelprent gegraveerd door E. Galle vader, geteekend door Erasmus Quellin
naar een ontwerp van Rubens, i 1 plus 801 blz.; anoniem
uitgegeven door Moretus) .
;
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Op 14 Februari 1641 gaf Balthasar Moretus aan
Anna Roemers den brief mede voor Mathieu de Mor~
gues, die sedert 4 Mei 1639 predikant van den Kardinaal~Infant was. (3) Ziehier de eerste woorden van
dit schrijven : « Très révérend Seigneur, Mademoiselle
Romers, notre Sappho Belgique, a désiré que ie l'ac~
compagnasse avec un petit mot de lettre a V. R. E11.
entend assez de francais, ainsi qu'elle scait traduire de
vers du f rancais en flamand mais n'ose parler ». (1)
Over Anna Roemers visscherts kennis van de Fransche taal is er eveneens spraak in een anderen brief,
dien Moretus haar op denzelfden dag meegaf voor
Philippe Chiffle, kapelaan van de oratorie van den
Prins Kardinaal, te Brussel. De juffrouw, die u dezen
brief overhandigen zal, heét het daar, is Anna Roemers, door den advocaat van Holland jan ( sic.) Cats
verheerlijkt als de Belgische Sappho. De Fransche taal
begrijpt ze genoeg, want ze heeft ze geleerd van den
Engelschen gezant alhier, Barnirius, maar ze spreekt
ze niet voldoende of durft ze niet spreken. (2)
Het zou wel interessant zijn te weten wie die Engelsche Barnirius was, van wien Anna Roemers de
Fransche taal leerde. De opzoekingen, die wij met dat
doel instelden, bleven jammer genoeg totnogtoe zonder
uitslag.
In het begin van Maart herinnerde Balthasar Moretus nog eens aan Philippe Chiffiet, dat hij hem op
14 Februari door Anna Roemers een brief liet brengen,
(1) doch Anna had tamelijk lang gewacht zich voor
- Les deux faces de la Vie et de la Mort de Marie de
Medicis... Discours funèbre fait par Messire Mathieu de
Morgues... (In 40, 56 blz., Plantijnsche Drukkerij, 1643) .
(3) Aug. Castan £i P. Henrard : Mathieu de Morgues & Philippe
Chifflet. (Académie royale de Belgique, Bullet., 3 0 serie,
tome X. no 8. 1885) .
(1) Arch. Plantin-Moretus, Reg. CIIIL, p. 345.
i2) Arch. Plantin-Moretus, Reg. CL, p. 24 (14 Februari 1641) .
« Quae has reddet, Domicella est Anna Romers á joanne
Catsio Hollandiae Advocato celebrata vetut Sappho quaedam Belgica. Gallicam linguam satis intelligit, à Barnirio,
Angliae isthic Legato, olim edocta, sed non satis loguitur, vel
audet logui, at facile aliquis è R. V. nepotibus interpretis.
vices suppiebit ».
In dezen tekst drukt N. Beets (Alle de Gedichten) Bannirius
in de plaats van Barnirius. Het is wel de laatste spelling, die
in Moretus" handschrift voorkomt.
(1) Arch. Plantin-Moretus, Reg. CL, p. 27.
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eenigszins ontstemd, antwoordde aan Moretus op 7
Maart, als volgt : « Monsieur, promptement â votre
dernière lettre, faute du suiet quand â la penultièrne,
ii y a fort peu de jours que Madile Romers prit la
peine de me la délivrer. Je l'avais déjâ veue plusieurs
iours auparavent avec Monsieur le Provost d'Harle
beck qui a promis de l'assister â son temps, que la dite
dainoiselle dit n'estre encore venu ». (2)
Over de betrekkingen van Anna Roemers met Erycius Puteanus heeft Ed. van Even ( 3 ) ons uitvoerig
ingelicht en het ware overbodig hier nog eens te wijzen op Anna's verblijf te Leuven op den Caesarsberg
n het aloude burchtslot, door Puteanus tot een hof der
Muzen herschapen.
Ook op haar dankbare vereering voor den voorzitter
van den Geheimen Raad te Brussel, Pieter Roose, die
haar een vrijgeleide in de Zuiderlijke Nederlanden verschafte, werd door E. van Even reeds gewezen. (1)
Nochtans weerstaan wij hier niet aan den lust om, tot
slot, een paar passages mede te deelen uit een brief,
dien zij stuurde aan Pieter Roose, en waaruit haar
hartelijke gezindheid spreekt ter zijnen opzichte, alsook haar vurig verlangen om den vrede tusschen
Noord- en Zuid Nederland te zien tot stand komen.
Eerst het fragment, waarin zij vertelt hoe op haar
voorstel aan de gastvrije tafel van Jacob Cats door een
voornaam Hollandsch gezelschap plechtig op Pieter
Roose's gezondheid werd gedronken : « Was doe in
den Hage tot den Heere Jacob Cats, dat wij een seer
guustich vrindt is, te eeten. (daer ook eenige van de
voornaemste heeren me waeren ) , die ick vertelde dat
ick met UE. op sijn gesontheyt hadde gedroncken ; hij,
dit hoorende, deede terstont een groote roemer brengen, daar ick weleer voor hem wat op had gecrabbelt
en droncken allegader, met grooter eerbiedicheyt en
ongedeckten hoofden, UE gesontheyt, UE wenschende
een lang leven, seggende in 't particulier (haer bedie
ningen en de uwe afgeleyt) UE vrienden te sijn ».
En thans haar verzuchting naar vrede en verzoening
(2) Arch. Plantin-Moretus, Reg. LXXX, p. 137.
(3) De Eeridragt, 1849. - Dietsche Warande, 1887.

(1) Verslagen en Mededeelinoen der Kon, Vi. Academie, 1891,
p. 301.
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in my selve het jammer van 't schoone Nederlant, verwoest en verdruckt van die helsche fury, het vervloeckte oorloch. 0, goddelycke vreede ! wanneer zullen wij
U weder sien 1 en is daer nu geen pater Ney ( 1 ) meer
te vinden om de gescheurde herten weer aen een te
neyen en groeyen daer nu geen olijftacken om malcan
der nu te gemoet te comen? 0 mijn lieve vaderlant!
daer ick natuurlyck aen verplicht ben, en gij mijn waer
de vrindenlant! dat mij door soo veel beleeftheyt
dwingt om alles goets te gunnen; ick wensch, en ach!
of Godt gave dat mijn wensch geen wensch en bleef f!
dat ick mocht cussen de voetstappen van die de vrede
vercundigen ». (2)
Antwerpen.

(1) Jan Naey, de bekende bewerker van het Twaalfjarig Be
stand.
2) Zie Rijksarchief te Brussel, uitgegeven in Alle de Gedich-.
ten van A. Roemers Visscher door Nic. Beets. II, p. 277.

big

Sonnetten
door URBAIN VAN DE VOORDE

Hemelsche diepten, onverganklijk-reine,
aan 't wondrend oog bedeesd op u gericht,
ontvouwt ge, gij die aetherzeén doordeinen,
een dubblen afgrond van heelal en licht.
Doordrilt de zon u met haar stralen schicht,
nooit schond haar gloed uw maagdelijk verschijnen,
want niets in u gestalte heeft noch lijnen:
In u is 't leven ziel en niets dan licht.
Hemelsche diepten van onschuldige ogen,
zee oeverloos vol straal~ en droomgewiel
en waar al gloed diep van mijn liefde in viel:
over die macht van argloosheid gebogen,
versta 'k opeens, ontzachelijk bewogen,
dat hier is niets van 't leven dan de ziel...

De nachtlijke aam der zee, door de open ramen,
waait in mijn kamer, sterkend, stoer en koud,
geuren van waatren, onbegrensd en zout,
zooals ze uit donkerte en uit verten kwamen.
Moest ik mij niet om de arme kleinheid schamen
waarmee mijn hart om 't menschlijk falen rouwt,
hier waar geweldige oerkracht, naam~ en
gestaltloos aan het werk der eeuwen bouwt ?
Maar heilger is in eigenmachtig voelen
dan al wat wezenloos hier gist en werkt
dit kleine hart, dat werelden doorwoelen!
't Wordt eens niet weer door 't leven steeds ontvlerkt
en de Eeuwige schiep het voor wat hooger doelen
dan aarde en zee, meer dan dit hart beperkt...
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Weer gaat mijn oog van stillen eerbied vroom
langsheen 't kalm uitzicht aller dingen zweven.
Wel weet ik niet of lang in mij zal leven,
die nieuwe vreugd der ziel waarbij 'k nog schróóm.
Maar ik geloof in 's geestes eeuwgen droom,
voorbij den tijd, eens, stol~ en grens-ontheven,
in God zich~zelven en alle aardsch gegeven
weerkaatst te zien als in diep-loutren stroom.
En heel 't bestaan wordt me als een maannacht: duister,
maar duister vol alom-doorzijplend licht.
Want werelds ziel, ginds in de bron van luister,
heeft 't anker Gods uit de ijle vert gelicht
en wentlend om de sterren die het schragen
het diep, gemeerd ten bodem van mijn dagen!

-

Puvis de Chavannes herdacht
door JULIAAN DE VRIENDT.
De ouders van Puvis de Chavannes hadden voor
hun zoon een heel andere loopbaan gedroomd en de
jongen heeft tal van hardnekkige moeilijkheden en hin
derpalen moeten overwinnen voor hij de baan vrij
kreeg.
Maar heel zijn hartstochtelijk verlangen ging naar
de schilderkunst. Zijn technische geschooldheid en
vaardigheid verwierf hij in de ateliers van Thomas
Couture en Eugène Delacroix, maar zijn eigenlijke roe
png is hij pas bewust geworden tijdens een reis in
Italië.
De oude frescos, zoo eenvoudig en zoo qrootsch tegelijk van karakter troffen er zijn hart en zijn geest
zoozeer dat het ineens voor hem duidelijk werd : dat
hij slechts onder dezen VOfl1 Zijn heele leven en zijn
droomen zou vermogen uit te spreken.
De tegenstand dien hij bij zijn optreden heeft ondervonden, laat zich gemakkelijk begrijpen. Hij landde
te Parijs aan op een oogenblik dat verschillende stroo
mingen streden om het meesterschap op artistiek terrein het Klassicisme het Romantisme, het Realisme
vooral. In dat luidruchtig midden voelde Puvis de Cha
vannes zich verloren, vereenzaamd. Hij stond buiten
de jeugd van zijn tijd. Zijn eerste optreden in deze
omstandigheden en rieze atniospheer was moeizaam en
pijnlijk.
In het salon van 1 850 stelt hij een Pieta ten toon,
maar daarop verdwijnt hij tot in 1859, omdat geen enLel werk van hem genade vond voor den jury. En het
kon niet anders. Puvis de Chavannes was noch een
behendigaard noch een virtuoos met het penseel. Hoe
zou men hem dan begrepen hebben in een tijd waar
•

g
(1) Gedachten ontwikkeld bij de openinç van de tentoonstellin
ingevan cartons en teekeningen van Puvis de Chavannes,
richt door de afdeeling Bouw- en Sierkurist der Akademie van
oorzittersch2lp van Jul. De Vriendt.
België onder v
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heel de artistieke bekommernis gericht was naar c[fectbejag eE naar de integrale weergave der ruwe werkeijkheid.
Maar deze overtuigde, volhardende werker liet zich
niet weglokken van de baan die hij zelf gekozen had.
Nooit heeft hij eeniçe toegeving willen doen aan de
toen heerschende gedachten ; hij heeft zich over zijn
hart gebogen en verdiept in de beschouwing van zijn
ideak droomwereld.
In 1861 en 1863 stelt hij zijne 9roote composities ten
toon : « La paix et la guerre » en « Le travail et Ie
repos » ; zoo rustig en sereen van harmonie, zonder
enig schreeuwig kleureffect, zonder eenige buitensporigheid van lijn. Het was een echte sensatie. Er
werd getwist en gestreden rond zijn werk. Een deel
der jeugd, dat onder den invloed stond der toen gangbare realistische theoriën proestte het uit. Hoe zou ze
trouwens deze schepping van geest en verbeelding hebben kunnen begrijpen. Maar voor enkele kunstenaars
en critici was het eene openbaring. Ze stonden getrof
fen om de grootsche allure dezer doeken, door de eenheid van conceptie, door de ruimte die er omheen
speelde, maar tevens door den eenvoud van de aangewende middelen.
Andere werken volgen slag op slag ; alle opgevat
en uitgevoerd in denzeifden geest. De tegenstand verzwakt stilaan ; de ideale atmosfeer waarin zijn droompersonages leven en bewegen mist niet langer haar
invloed en bekoring op den onbevangen toeschouwer. Geestdriftige verdedigers treden op en getuigen
van hun bewondering voor het edel werk van den
meester. Ze hebben ten slotte dezen grooten kunste
naar gewroken voor de brutale miskenning en de vernedering die hij verduurd had. Men begreep eindelijk
dat • dit werk van zulk een edelen eenvoud, niets anders was dan een terugkeer naar het gezonde, wezenlijke princiep van de muurschildering. Fresco en schilderij zijn twee volstrekt verschillende dingen. De muurschildering moet den wand bekleeden, en door zijn
kleurenensemble, zijn sobere modeleering en de eenheid der compositie, den architecturalen bouw eerbiedigen.
« La légende de Ste Geneviève » in het Pantheon,
waarvan de versiering aan de grootste fransche mees
ters, werd toevertrouwd, behoort tot het schitterendste
-

-
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en verhevenste wat Puvis de Chavannes ooit heeft
voortgebracht. Dit werk is wat het zijn moet : geen
doeken met licht~ en schaduwel f ekt en sterksprekend
relief, maar frescos die zich ontvouwen op den wand
dien ze versieren moeten, kalm en lichtend.
Het werk van Puvis de Chavannec is reusachtig. Omde innemende schoonheid ervan ten volle te begrijpen
en genieten moeten we alle voorbarig oordeel terzijde
stellen. Puvis de Chavannes - is een meester waarover
men niet vitten of twisten moet. Wij moeten onbevanr
gen tot hem gaan of beter : ons door de bekoring die
heel zijn werk doorademt laten innemen en aantrekken.
Want dit werk is gezond en heilzaam ; het staat daar
uit een stuk. Puvis de Chavannes zegt wat hij zeggen
wil en hij zegt het prachtig.
Voor de harde wilskracht van dezen genialen man
om te volharden in de richting die hij zichzelf gekozen
had, staat men eerbiedig en bewonderend.. Zijn verbeelding wiekte naar de hoogste sferen waar alles harmonie is. Zijn werk is een gestadige opgang naar het
licht.
-
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Letterkundig Overzicht
E. Claes : Het Leven van Herman Coe-

ne. I Het Kind. Uitg. De Standaard,
Brussel.
C. en M. Scharten-Antink : 1 De Jeugd
van Francesco Campana. II De duistere
Uitg. Maatsch. voor goe~
Waarheid.
de en goedkoope lectuur. Amsterdam.
Kees Meekey: De Stad des Levens.
Uitg. Van Munster, Amsterdam.
In zijn krijgsgevangen-dagboek Bei uns in Deutsch~
land, noteert E. Claes in de maand November 1914 :
« Ik ga een roman schrijven : Marcus Coene, een plan
van voor den oorlog. Gisteren avond heb ik er zoo intens liggen aan denken dat ik niet kon in slaap geraken.
't Is heelemail af, moet alleen nog geschreven worden...
Nu heb ik al een schrijfboek, dat is een noodzakelijk
begin. Mijn roman blijft echter bij dit eerste noodzake-lijk begin : het aankoopen van een schrijfboek en een
punt scherpen aan mijn potlood... »
Er zijn nog tien jaren over heen gegaan voor het
eerste deel van den inmiddels herdoopten Marcus Coe~
ne klaar gekomen is. E. Claes heeft zijn opzet doorheen de daagsche drukte in zich gedragen, zonder
haast en laten groeien en gestalte krijgen. Ik begrijp,
trouwens dat hij tegenover het geslacht van de Coenets
heeft gestaan met een gevoel van verlammende kleinheid. Want Peter Coene de derde van het geslacht
is een van de sterkste en massaalste boerenfiguren
die ooit in de nederlandsche taal werden uitgebeeld.
« Peter Coene, de heereboer van de Donkelhoeve, gebiedt.
Zijn wil en zijn heerschappij staan boven zijn volk. Zij kennen
den zekeren gang van den arbeid, zooals hij verdeeld is over de
volgende seizoenen. Maar zij weten tevens dat de arbeid zoo
door hem wordt geregeld als de vaste wet van het Donkelland,
dat er maar één wil, één meester is op de groote hoeve.

Peter Coene, de heereboer, gebiedt.
Geen van zijn volk heeft ooit van hem een barsch vertoon
van dwaze woorden gehoord. De stampvaste wrok dien hij in
zijn granieten kop draagt, ligt buiten de wereld van het hoevevoik.
Dat geeft hem de stugge inzichzelfgekeerdheid die iedereen ver

van herra afhoudt. Dat is zijn taal. alleen. Uit de eenzelvigheid'
waarin hij denkt e n leeft ziet hij op zijn omgeving, daardoor
staat hij ongenaakbaar en barven hen. Hij zegt alles eenmaal,
hoog van Zich af, als iemand die zeker weet dat het met eenmaal
genoeg is, en dat het zal gedaan worden. Hij is de eenige wil.
Wie dat niet ziet blijft geen uur op de Donkelhoeve, waar het
eten goed is en de daghuur schoon.
Peter Coene prijst niet, geeft geen oordeel. Wat gedaan moet
worden buiten de geregeldheid van den iederdagschen arbeid, be
veeltof toont hij kort en duidelijk zoodat het geweten is, zoodat
geen verkeerde weg mogelijk is. Hij is de koningsboer. Hij is
de eerste kracht van waar al de andere krachten uitgaan.
Hij staat als een eenheid op zichzelf, die geen ander noodig
heeft. Vast als een eik te midden van het veld, diep in den
grond. Gaat hij over zijn landen, gaat hij door zijn huis, dan is
hij ervan bewust dat het alles daar is om hem, door hem, door
de Coene's van geslacht tot geslacht».
„

Zoo staat Peter Coene voor ons, meer als een beeld
nog, als een gestalte, dan in de grootheid van een tra-gisch volvoerde gebeuren. Dit boek is immers slechts de
inzet ; E. Claes heeft nog de heele ruimte voor zich om
het conflict tot eerre aangrijpende dramatiek te volvo -ren.
Maar er is niet enkel de heereboer, er is ook het
kind. Want op een nacht terwijl de nachtegalen zonn
gen, de krekels sjierpten en de donkere kevers gonsden
in den lindeboom, werd vele jaren na Peter Coene's
oudsten zoon nog Maatje Coene geboren. En in dien
nacht was het of het leven het roer omsloeg. Want
met de Donkelhoeve had Peter Coene van zijn vader
Geert Coene, die ze op zijn beurt van Balthazar Coer
ne, de grootvader, als een erfstuk ontvangen had, een
onverzoenden wrok geërfd tegen de heeren van het
Wazinghuis, omdat de vroegere heer van de Wazing
destijds voornoemden Balthazar Coene onschuldig als
dief had weggejaagd terwijl het zijn eigen zoon was
die hem had bestolen. Maar de Wazingheer leefde al
te zorgeloos en raakte in geldverlegenheid, zoodat hij
bij de Coene's die tot welstand en later tot rijkdom
waren gekomen, geld te leen vroeg. En deze hadden
dat telkens gegeven, onder deze bedinging dat wanneer het geld niet werd teruggegeven na vijf jaar, een
deel der Wazinggronden aan Coene zou worden verkocht. Maar het werd niet terug gegeven en zoo was
heel het Wazinggoed in handen der Coene's gekomen,
op het kasteel na dat een jaar na den dood van Alex
van Berckelaer ook Coene's eigendom zou worden.
Maar toen kreeg Luc Van Berckelaer een rijke ban~
kiersdochter als vrouw, de jaarrente werd terugbetaald
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- en de Wazing waar Peter Coene al heel zijn wrok en
zijn trots op gesteld had, bleef eigendom der Van Ber~
ckelaers. En toen werd ook Maantje Coene geboren...
U ziet het, door nieuwheid verrast het gegeven niet;
en ingewikkeld is het evenmin. Maar het heeft iets van
de soliede degelijkheid van oude eikenhouten meuber
len, erfstukken van verschillende geslachten.
Maar ik hoor iemand_ vragen : alweer een boerenroman. En waarom niet ? Heeft Bjórnson niet uit het
boerenleven een van de heerlijkste idyllen gehaald die
00it geschreven werden ? Heeft E. Zahn niet het beste
van zijn merkwaardig werk aan het boerenleven gewijd. En heeft de groote Noor Knut Hamsun niet zijn
sterkste kunst wellicht gegeven in « Hoe het Groeide »,
met ' die oer-figuur van een boer : Isaac. Waar het op
aan komt in deze is dit : wat is dat geworden onder
de handen van den scheppenden kunstenaar.
Het eenige waarvan we overzadigd zijn is de voor4orlogsche schets~ en novellenschrijverij uit het boerenleven. Maar echte boerenromans hebben we heusch
niet voor het kiezen, noch in Vlaanderen noch in Holland. Boven die novellistiek stijgt dit eerste deel van
H. Coene's leven, met een ruk in de ruimte. Doorheen
dit werk vaart de adem van het grootsche.
Het eenige gebrek dat E. Claes uit de vorige periode
behouden heeft is een onbetoomde zucht naar uitvoer
rige detailbeschrijving. Hoe schitterend de telkens
weerkeerende beschrijving van het land en hoe genoeglijk grappig de ontleding Maantje's en Sepke's karakter
ook mogen zijn, zij verbreken de strakheid van het
verhaal, zij verslappen de gespannenheid van ons gevoel, en ten slotte gaat het einde van dit eerste deel,
dat bij wijlen zulke , massale hoogten bereikt, naar be~
neden toe. Zoo is het heele hoofdstuk III p. 145-154
een prachtstuk van beschrijvende stemmingskunst,
maar het zou veel sterker hebben , gewerkt indien het
tot een enkele bladzijde ware gecondenseerd geworden.
En dat spelen van Sepke en Maantje en die passage
over Sepkes hartversterkingen en suikerbollen had E.
Claes beter geheel uit het boek gelicht. Daaraan zal
wel de verlokkende herinnering aan De Wittes vlegel
jaren schuld hebben. Maar ondanks dit gebrek dat
alleen de overdaad is van een prachtig kunnen acht
ik Herman Coene een werk van zeldzaam episch-lyri~
:sche schoonheid. Daar komen brokstukken in voor zoo-,
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808 als die Winteravond en de Donkelhoeve die alleen
zeer groote kunstenaars vermogen te scheppen.
Dit is geen realiteit meer, dit is niet eens meer lou
tere herschepping. Hier bereikt E. Claes het grootschvisionaire. En toch, hoe behoudt dit werk in zijn meest
grootsche bladzijden die eigen warme mildheid en die
milde volheid van gemoed.
En wanneer na de uitbeelding van Peter Coene's
aartsvaderlijke figuur, verhaald wordt hoe Maantje
Coene geboren wordt en daar ligt te slapen in zijn
wiegje of stilaan zijne oogen en zijn denken opent op
de menschen en de dingen, dan komt er een wondere
innigheid over het werk ; dan bloeit over ons hart
opeens een onvermoede zachtheid open en een lieflijke
teederheid. En zoo zijn dan meteen de twee groote
krachten aangegeven die het leven van Peter en H.
Coene bewegen zullen: wrok en liefde.
Ik stel me voor dat E. Claes in het tweede deel van
zijn werk nog een zwaardere taak wacht dan de reeds
volvoerde. Minder dan dit eerste mag het niet worden;
en het eerste is ondanks de te uitvoerige detailleering,
een werk van rijpe kracht.

„

Herman Coene het kind ; Francesco Campana de
jongeling...
Zoo geestdriftig als ik had willen schrijven over
Francesco's jeugd, zoo terughoudend in zuiver literair
en zoo vernietigend in religieus opzicht moet ons oordeel luiden over de duistere Waarheid.
Misschien gaat het echter in het derde deel
« Het Eeuwige Licht » zooals in d'Albert's Laagland,
terug naar de zuivere sterkende hoogten. Er is in deel
II een en ander dat er op wijzen zou:
« Werd hij dan verblind door een vreeselijken waan,
en was daarachter een andere, eeuwige waarheid die
hij niet doorpeilen kon ? biet was of langs rechte trappen van logoca als water klaar en toch geheimvol licht
over hem nedervloeide ».
Het zet zoo mooi in met de tocht van Francesco
naar zijn dorpje, Trebiano, daar heel hoog, als een
verborgen nest in de bergen, boven het meer. 't Is of
door onze eigene longen de zuivere sterkende lucht
vloeit en- onze oogen verwijden bewonderend, wanneer
ze strijken over de parel moerig~bevloeide bergen en het
meer daar in de laagte. Francesco's «droomende en te~
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gelijk vorschende jonge wezen scheen een zuiver blaei-sei van de rust en de gestadige kracht van gansch deze
grootsche en ongerepte natuur ». Francesco klauterde
luchtig naar boven « in ongeweten geluk » naar het
dorpje en het huisje waar hij woonde met dien bemin~
nelijken grootvader. Francesco was een droomer « en
wanneer hij ook later het onontraadselbare bestaan
doorvorschen wilde, was het steeds of hij het leven,
de menschen en de dingen bekeek, met hetzelfde gevoel, waarmee hij van uit zijn droomgrot daar in de
bergen, tuurde over het hemelsche meer ».
Maar stilaan ontwaken in Francesco, « de eene geboren uit de andere, verontrustende vragen. Zij begonnen zijn geest te benarren en brachten hem in innerlijke verwarring en onvrëe ». 't Verhaal van Uberto,
den jager, grootvaders beste vriend, over de wreedheid
der dieren ; de schandige voorstellen vanzijn neef
Gherardo, en andere dingen meer... En wanneer hij op
kerstavond tusschen Grootva en Uberto aan tafel zat,
zag hij « in een onduidelijke perspectief, hoe hij door
allerlei benauwingen was gegaan, sinds verleden jaar,
en door allerlei onbekende schemeringen en hoe van
dat alles vreemd donker en licht in hem was achtergebleven. Zij zaten hier wel weer net zoo... maar hij was
een andere jongen geworden, al was hij toch dezelfde
jongen ».

Hij was tot het vaag inzicht gekomen dat de wereld
een vreemde, wreede boel is, waar alles leeft van roof
en moord, de menschen en de dieren, en dat de Schep~
per, die deze wreedheid gedoogt niet alleen, maar in
het leven riep, nog het wreedst van al is. Zoo piekeren
zijn gedachten voort en hoe dieper ze gaan, hoe verder
ze afdwalen van de zuivere kern der dingen, waar alle
raadselen worden tot een lichtende klaarheid.
En op een dag had hij bij Giovanella, den baas uit

de Grotto di Cacciatori, Agata, Giovanella's nichtje
ontmoet en dat was zijn eerste contact met de liefde.
Maar op een verdwaalden kouden stormdag . in den
zomer had Grootva kou gevat ; en eenige dagen nadien
was de arme oude Mino dood. Oom Tito kwam en in
een ommezien werd het allemaal beredderd en beslist,
zonder dat Francesco er veel tusschen in brengen kon.
Grootvaders huis zou worden verkocht, de buurman
kwam Bettina, de geit, weghalen, en Francesco zou
gaan inwonen bij Oom Tito en tante Savina, bij Pietro
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en Gherardo, zijn neven, in Malescia. Dat is de jeugd'
van Francesco Campana...
Uit de vrije berglucht komt hij opeens terecht in de.
doffe bekrompenheid, in de klein-burgerlijke hebzucht
en scharrelarij. En hier zal Francesco de Duistere
Waarheid leergin kennen, maar dan een waarheid in
den zin eener duistere realiteit ; want deze nieuwe realiteit en _ervaring heeft Francesco niet tot de erkenning
der verborgen waarheid gevoerd, maar tot een duisteredwaling.. « Wat al te kiemen begon te Trebiano schiet
hier krachtiger op ; wat slechts als een vluchtige twij fel zijn hoofd en zijn hart had beroerd, grijpt hem nu
dieper aan » ; en hij keert zich af van God « die de ondenkbaarste wreedheid toeliet te woekeren ».
Hier in Malascia leert hij de huichelende deugdzaamheid kennen der kleinburgerlijkheid ; de harteloo~
ze leegte der hoogere standen in het huis van Dr. Ca-^^
robbi, de realiteit van het socialisme, op de electrici~teitsfabriek, en de verderfelijkheid van een deerne.
Hij komt tot de ontdekking van de duistere waarheid
dat als grondwet van al de gruweelen in de schepping,
van al de hebzucht en de hardheid der menschen, lag
het Ik, de niets ontziende, blinde drijfkracht van Ik ».
Tot hij walgt van alles en allen en op een koelen
Octoberdag vertrekt naar Spézia, waar hij een nieuwe'
betrekking had gevonden : « Een klare vreugde doortintelde hein, hij had wel kunnen zingen ! Heel zijn
wezen strekte zich uit naar een lichtere toekomst ».
Men kan zich best zoo'n physiek en verstandelijk
onvolgroeiden jongen voorstellen, die zoekt waar het
niet te vinden is ; die meent heel diep te denken, omdat zijn gedachten al maar door hollen en niet merkt
dat hij vlak naast de waarheid is voorbijgerend...
We zouden ons dan ook over dat goddeloos gezeur
en gepieker van Francesco niet te zeer verontwaardigen, was er niet... hoe zei Uberto het ook weer ? :« De verraderlijkheid ligt in de bedoeling ». En was er
niet geweest die verraderlijke bedoeling van de Schar
tans hoe zou Francesco dan zijn Electrische Centrale
het eenige in de wereld, hebben kunnen bewonderen als een grootsche feillooze schepping « van de
zuiverste bedoeling waarachter zich niets leelijks of
-

bedriegelijks verborg » en niet hebben ingezien de ver~
raderlijke doodende kracht der electriciteit. Wel vraagt
Francesco zich af op het einde van het tweede deel o.f..
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er niet eene andere waarheid is, dan de duistere waarheid die hij zag, maar het stemt ons sceptisch tegenover het derde deel dat Francesco naar'« Het Eeuwige
licht » zou moeten leiden. •.

Zoo vlot, en gaaf en zoo stemmingsvol als Francesco's jeugd is, zoo weifelend, meerslachtig, en koel is
De Duistere Waarheid. Behalve dan de beschrijving
van het leven in oom Tito's winkel, mist het tweede
deel atinospheer, spanning en kracht van ontvoering.
Het eerste deel is af, warm en liefdevol verhaald; het
tweede blijft in al zijne uitvoerigheid krachteloos. Het
eerste gaat de hoogte in ; het tweede blijft vlak. In het
eerste komen bladzijden voor van een zeldzaam-inne
mende en doordringende teederheid. Hier is natuur en
zieleleven, hier is verhaal- en beschrijvingskunst tot
een gave, homogene schoonheid verweven. Lees bv. de
beschrijving van den slapenden Grootvader in den
zoeten schemer, onder den xnoerbeiboom...
Die Grootva is zulk een geniinnelijke, goede, oude
man, begrijpend en liefdevol. Nu ja, die kwestie
van dat verboden bijbeltje. . . Dat was zeker niet in
orde. Maar dat heeft hem niet belet geregeld eiken
Zondag naar de mis te gaan en... 0. L. Heer is gena
diger en ontfermender dan de menschen. Ik geloof niet
at Fogazzaro, die, uit diezelfde italiaansche bergen
het beste van zijn meesterwerk heeft gehaald, en daarin typen tot leven heeft herroepen, die door hem leven
zullen zoolang de italiaansche taal zal worden gesproU4

ken ; ik geloof niet, zeg ik, dat Fogazzaro zich zou
hebben geschaamd over dezen Grootvader. En toch,
wanneer men het werk van de Schartens met dat van
J3ogassaro vergelijken gaat, hoe ver blijven de eersten
de minderen. Ook Fogazzaro geeft - en veel intenser
dan de Schartens - stemming en atmospheer, en lucht
en landschap weven hunne sublieme schoonheid doorheen zijn werk ; maar hoeveel spannender, dwingender
is Fogazzaros werk gevuld van zieleleven.
Wij geven echter gaarne toe dat het derde deel dat einde dit jaar verschijnen moet - nog veel redden
kan. Eerst dan zullen we weten of de Schartens iets
meer hebben bereikt dat gevoelige stemming, dichtelijk
aanvoelen en atmospheer; of ze Francesco, na de inzinking van het tweede deel, weer in de hoogte weten
op te voeren.
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Bij Kees Meekel gaat het precies andersom...
Ge begint te lezen... Dat zet vlug in... dat gaat niet_
moeizaam als een kar die last heeft om uit een slagvoor te komen... dat loopt al van den aanvang af...
Dat kan wat worden. Al merkt ge dadelijk dat Kees.
Meekel niet heeft liggen zinnen op het woord. Het
verhaal moet vooruit ; rap en somtijds raak. Zoo hebt
ge al een twintig bladzijden gelezen en nu begint dat
rappe wel een beetje te gelijken op slordige haast.
Wanneer ge er honderd achter den rug hebt, kijkt ge
wel eenigszins op naar de drie honderd andere die
nog volgen. Want het is toch heeusch te veel aan de
oppervlakte gebleven en te schetsmatig ; zonder een
oogenblik van diepere krachtopenbaring. Zelfs het mo
ment waaruit geheel het verdere verloop van het verhaal geboren wordt, het oogenblik waarop de twee
geliefden zich vergeten en te buiten gaan is overhaastig en onwaarschijnlijk voorgesteld. En het treft
u hoe, ondanks deze schijnbare snelheid en soberheid
er toch te veel woorden worden verbruikt. Er komt.
geen oogenblik van verstilling over heel het eerste deel.
Het is geen vlugheid ; het is haastige slordigheid, of
althans ongebreidelde, en soms ongeordende onstuimigheid. Er is moed toe noodig om verder te lezen. Maar
ge hebt den moed.., . en ge komt aan het einde van het
eerste deel... Zie zoo.
Maar terwijl ge nog even na te denken zit over de
teleurstelling, de zwakheid van het eerste deel, komt
daar over de besneeuwde vlakte der prairie een ruiter aangereden, Tom Leduc : « Het was een pionier, erg
oud-tijder, gekomen in dit ruime onafzienbare land
voor alle anderen ; hij had het westerspoor gevolgd met
zijn mannen en zijn paarden en zijn vee, steeds naar
het . westen, op het spoor van de oude franse padvin
ders, jaren voor de Canadian-Pacific-spoorweg, die met
landmeters en ingenieurs en rails iets in de prairie had
gebracht, waarvan zijn hart verzadigd was en bitter ».
En neteen vaart er een veel sterkere adem in het
werk. 't Is of het leven van Thia en Bernard, die
verlaten van hunne familie, met het kind hunner schuld,
naar de prairie getrokken zijn, opgenomen, opgezogen wordt in de matelooze ruimte van land en lucht;
en ons hart wordt aangegrepen. Wijzelf worden meer
gevoerd in de werveling van het ruwe, harde leven, in
-

813 het verre Westen. Want ondanks deze beroezende
jacht die de menschen voorstuwt gekomen in Thias
leven vooral, die weet wat zij deed, maar draagt wat
de Heer haar te dragen geeft, met een sterkte, een be~
rusting en een vertrouwen die ons ontroert tot in ons
innerlijkste wezen.
Zoo is dit tweede deel, ondanks de nog niet geremde haast, de hobbelige hardheid van zijn taal en de
rijgheid van zijn stijl, een sterk stuk werk geworden,
dat ons na al de kleinburgerlijke nederlandsche stem.mingromans iets van het grootere, het ruimere, iets
van het oneindige voelbaar maken.
-

14.

Tooneelkronijk
door Gerard WALSCHAP.
Na E. ti. Bernaerts bijdrage «Voor onze katholieke
Vlaamsche tooneel-cultuur» hier in juni-nummer zes
van dit tijdschrift verschenen, zijn we met ons allen ak~
koord : voortaan past het dat de warande-wandeling
c4 j tijden ook al eens 's avonds wordt gehouden met
doel de schouwburg. Dat is tegenwoordig interessant.
Is het nl, niet de vermelding waard dat binnen een be~
stekje tijds van twee maanden in het centrale Antwerpen de premières van drie nieuwe Vlaamsche tooneel-werken werden gegeven ? Gelijk alles wat wij in Vlaanderen aanpakken gaat het met stukken schrijven zoowel
als met de creatie « van rappe ». Zoo kregen we in
Vrede St Willebrords door het Vlaamsche Volkstooneel
« Als de ster bleef stille staan » van Felix Timmermans
en Edward Veterman; kort nadien, in dezelfde zaal,
door dezelfde groep, « Reynaert De Vos » door Paul De
Klont en een week daarna in den Kon. Ned. Schouw~
burg «De groote neuzen» van Gaston Martens. Hij die
graag overal renouveau ziet teekent daarbij aan dat
Dr De Gruyter misschien het merkwaardigste toonreel-seizoen geopend heeft dat in lange jaren te Antwerpen
is gezien. Opvoeringen van Shaw's laatste werk « St.
Toan d'Arc », van Heyermans laatste tooneelwerk.
« Van ouds de morgenstar », plus een « King Lear »,
eene der allerbeste prestatie van den Koninklijken Ne^
derlandschen Schouwburg, wettigen die geestdrift. En
het zal wel waar zijn dat de kultureele aandacht
die van de vooroorlogsche novellen, de enkele romans
en het hoogvereerde vers, is verlegd op het naoorlogsch
tooneelstuk, onze schouwburgen verplicht heeft hun
repertorium te verzorgen. Een De Gruyter is daarbij
de man om, zij het ook in een officieel stadstheater
toonaangevend op te treden. Zoodat dus hier bij uitzondering wat jong is en idealist, door wat officieel is
en traditioneel, gediend wordt en geholpen.
Een jonge beweging is altijd interessant. Iets dat
waarlijk leeft is in al zijn uitingen het bestudeeren
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waard. Zoo zijn wij gekomen in een tijd waar dus een
relaas over opvoeringen in stads~ en vrije theaters in
D. W. en B. niet misplaatst is.
Regelmatig geschiede dit echter niet; in 't bizonder
blijft ons nl. de bibliographie aantrekken. Wij zullen
dus hier gelegenheid vinden om uit het danig vele dat
verschijnt, naar het toeval der omstandigheden een keus
of een greep te doen.
En vooraf a. u. b. geen bepaalde standpunten. V©ór
een vijftien jaren was hier nauwelijks spraak over.
vlaamsche tooneelliteratuur. Een beweging die nog zoo
jong is legt men nog niet aan banden, heeft ook nog
niet al de gegevens gepresteerd die vereischt zijn om
een bepaalde houding te formuleeren. Het is nu zoo
schoon in het land : overal groei, fel werk, groote be~
loften. Dus : kijken!
Daar is één enkele voorafgaande vaststelling welke
hier dient aangestipt. Stonden de tachtiger-beweging,
de vlaamsche Van Nu en Straksheid en de periode van
«Vlaanderen» in het teeken van onverdoken vrijzinnigheid, deze jonge vlaamsche beweging is een bepaald
katholieke Teirlinck's invloed wordt grootelijks overschat als men hem een leider noemt. Hij kan hoogstens
een baanbreker genoemd worden wiens baan niemand
volgt. Alles tesamen genomen kan een enkel werk van

Putman, «De doode rat» met zijn proeven worden aanverwant, terwijl Putman zelf, noch ver noch nabij, als
discipel van den Rooden Thijl kan doorgaan. Het ge-val van «De doode rat» is dus geenszins te verklaren
als een geestelijke wending naar den man zonder lijf,
maar enkel en alleen door Putmans' zeer lenig talent
dat zich de weelde van een experiment kan veroorloven.
En niemand heeft voorloopig het recht er aan te wan~
hopen dat hij, een onzer beste krachten, zich eenmaal
bepaald kome scharen bij de jonge, nu werkende katho~
lieke falanks. Waar hij nu, tusschen Martens en Schmidt
in, zich met een zekere gemakkelijkheid ophoudt, zal in
deze groep der latere uur zijn ijver wel prikkel genoeg
vinden om zich naast een hooge kracht als b. v. Van
De Velde artistiek te doen gelden.
Behalve door Teirlinck, de veteraan die zich in het
moderne tooneel inwerkte gelijk Van Den Oever in de
moderne verskunst, zijn hier dus geen vernieuwingen
beproefd buiten de katholieke renouveau-beweging om.
Het geluk viel ons te beurt dat wij gespaard zijn gebler
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ven van de inenting der duitsche produkten en het Pirandello-theater op: onze kunst. Over dit laatste leest
men in. onze varia de definitieve waardeering door n
mand minder dan Pater Muckermann. En die Pirandello
heeft aanhang. Nog maar pas geleden werd in zijn
schouwburg te Rome een stuk van een Bontempelli gespeeld waarvan de thesis simpelweg de volgende is :
een vrouw is niets en niemand; alleen door haar kleed
krijgt zij een karakter, een temperament. In een nauw~
spannend kleed wordt zij venijnig en listig als een serpent. In een wit mollig kleed wordt zij zacht, goedig,
meelijdend. En zoo voorts.
Wij staan gelukkig wat hooger. Als onze aandacht
zoo intens staat gekeerd, ook naar de allermodernste
tooneelproeven, dan is het dus grootendeels omdat zij
alle in het teeken staan van een uiterst goed ter trouwen
ernst en in dienst van een hooge gedachte.
De bizonderste verdienste van het eerste werk waarmee Het Vlaamsche Volkstooneel optrad, «Als de ster
bleef stille staan» door F. 'Timmermans en E. Veterman,
is : onder de verscheidene andere vlaamsche stukken

het meest specifiek vlaamsche te zijn. Meer dan het
voor tooneel herschreven. Reynaert~gedicht van Paul
De Mont, al komen hier ook onze volksche straatairtjes,
illusies op , bestaande toestanden en de sympathieke
brusselsche~zwanzers~figuur van Reynaert bij te pas.
Het verhaal van Timmermans en Veterman is waar,
echt. In kort gezegd het gaat zoo : Drie brave dutsen~
en~deugnieten die te Kerstmis met een ster en zingend
rondgaan om centen, ontmoeten de H. Familie in een
foorwagen en op zijn vlaamsch wordt herdaan wat het
Evangelie van de drie koningen vertelt : zij bieden het
kindje hunne armoedsgaven. Dat blijft niet onbeloond :
de een na den ander ontvangen. zij de zienbare begena
diging van een schoonen dood of verlossing uit gevaren.
Het is een verhaal. Men zou vroeger gezegd hebben:
er ontbreekt constructie, er is geen verwikkeling; maar
het pleidooi voor de kijkstukken is al lang gewonnen.
De triomfante omreis van het stuk door 't heele land,
zegt ons dat ook het volk er overheen is. Tooneelmatig
gesproken is het echter een te lang stuk. Regels van
proportie blijven altijd gelden. Proportie is een hoedar
nigheid welke ook de nieuwste vorm niet straffeloos
kan missen. Ondervonden we het niet aan Strindbergs
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Hier nu gaat een stijgende lijn tot aan het roerend
tooneel bij den foorwagen. Tot daar blijft het spel van
drie kornuiten één en kulmineert in de blijde offerande
aan het Kind. Van dan af lijdt het tooneelstuk onder
het verhaal gelijk alle vertelsel lijdt onder een zedeles.
De aandacht welke tot hiertoe het triumviraat als zoo
danig heeft betroffen, wordt uiteen gerafeld en beurze-.
lings, met een logiciteit die van begin tot einde gaat,
wonen we de verdere lotgevallen van de drie, geschei~
den, bij. Op zichzelf blijven deze tooneelen echter sterk.
Zoo is b.v. het « verder leven en streven » van Sus
kewiet een ontroerende brok tooneel. Bij het verschij~
nen van het Kind te dezen had het misschien mogen blijven ; wel plastisch voorgesteld was de hemelvaart van
Suskewiet, geleid door het kind en begeleid door twee
engelkens, maar achteraf bleek een zoo gedurfde symr
boliek midden de schoone realiteit van het overige niet
noodig.
Détails, dit alles. Sinds Marieken Van Nymegen gaf
het Vlaamsche Volkstooneel geen zóó vlaamsch werk
meer in het moderne genre. Haast zuivere folklore. Men
dacht het meest typieke «wondervertelsel uit Vlaanderen» van Alfons De Cock op de planken te zien.
Daarom wezen de schrijvers gezegend! Hun schoone
fantasie verscheen ons in deze veelvuldige ta f ereelen
als een wonderschoon haf ken vol bloemen van verscheiden kleur, welke echter uitsluitelijk in Vlaanderen
kunnen groeien. Daarin ontluikte de lente van een
nieuwe vlaamsche tooneelkunst•
Niemand verzuimde, na zulke seizoenopening, het
tweede stuk te gaan zien : «Reynaert de Vos» door
Paul De Mont.
Het oude verhaal van den Reynaert bleef ongegeschonden. En al kwam hier geen mensch op de planken, want het heele ding wordt onder dieren, miserabel
aangedane dieren, afgehaspeld, om het gemis aan een
sierlijk gebaar werden we door de geestigheid van het
woord vergoed. Kwestie van regie wou men eventjes
de vraag stellen of de geestige superioriteit van Rey
naert bij wijze van contrast wel door zulke 9roteskheid
van Nobel en Bruin diende onderlijnd. Want bij ommekeer der dingen werd daardoor Reynaerts verdienste
-
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slimheid.
Het was anders een heele verheugenis, dat staat vast,
na Streuvels initiatief om den ouden roman weer onder
het volk te brengen, door Paul De Monts tooneelwerk
Reynaert op de planken te kunnen begroeten, totaal
vermoderniseerd : want blijkbaar is Reynaert ditmaal
de franskiljon die weet te flirten met de koningin,
den koning laf weet te vleien met belofte van kapitaal
en zijn mede~onderdanen uitscheldt voor activisten : zij
hebben tegen Nobel gecomploteerd. Tijdens Reynaerts
pleidooi pro domo wordt dit met even zooveel woorden
gezegd. Nu is echter in den ouden roman van den vos
Reynaerde, de vos sympathiek. Men kan zich afvragen
waarom, want de streken van het individu zijn dat heelemaal niet : Hij gaat niet alleen de grenzen van een
nog aan te nemen espièglerie te buiten, hij is gewoon
brutaal, bedrijft het kwaad om het kwaad, deinst niet
terug voor echtbreuk en moord en kent op den hoop toe
geen berouw. Zijn moed en listigheid doen hem echter,
ondanks dat alles, al de harten winnen van, wel te ver-

staan, ieder die niet met hem in aanraking komt, want
sympathie bij zijn medeburgers heeft hij bepaald niet.
Waar dus al zooveel redenen bestonden om geen
volksheld te zijn, heeft nu Reynaert van Paul De
Mont zich ten slotte nog in den belgischen franskiljon
durven inkarneeren. De koningin bleek daar zoo over
voldaan dat dit nochtans een komieke scène van belang

werd. En men gaf er geen aandacht aan dat op dat
franskil-jon
oogenblik
het sympathieke personage de vos.was en heel de overige kudde stupiede dieren Vlaan.deren. Zoodat wij daar op slot van zaken lekker om
onze eigen droeve historie zaten te lachen.
Maar wie merkte dat eigenlijk tijdens Reynaerts on-

geevenaard pleit? Want het stuk is zeer geestig. Als
wij den vos een serie wijsheden hooren debiteeren in
volkschen trant, karamelverzen als b. v. :
«Liever arm als een trappist
dan een dood kapitalist»
en een geestigheid in hem ontdekken die van meer dan
gewoonrvlaamsch allooi is, ja dan wordt op de vaststelling van die prijsbare hoedanigheden goedmoedig al de
rest vergeten. En we lachen.
Zooveel hebben we ook gedaan bij Martens «groote
neuzen» maar de lach werd achteraf een grijns. Omdat
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een éênakter en ten tweede een geestigheid die voor
onderwerp heeft een grooten neus al vôôr vier, vijfhonderd jaar niet nieuw meer was. Het stuk vertelt:
een jonge weduwe die hertrouwen wil, wijst den ouden
gierigen rijken boer en den gepensionneerden gendarm
af om den armen schoenlapper te nemen, die wel den
grootsten neus van allen heeft (want bij al de personages is, geestige vondst, dit lichaamsdeel buiten normale
proportie ontwikkeld) maar nog jongst is van harte en
van haar «nog wat spel zal maken».
Het blijkbaar gezonde talent van Martens om raak
te typeeren en kleur te zetten in een dialoog bevestigde zich schitterend van 't eerste halen tot aan 't laatste vallen van het doek. Maar na dat laatste vallen
maakten wij vergelijkingen. En dachten aan de twee
werken hierboven besproken en aan al het jong werk
dat sedert den oorlog op katholiek vlaamsch tooneelgebied werd gepresteerd. Zeg wat u wil, maar beken
wat een jong enthousiasme, wat een gloed, wat een
nieuwe lente en een nieuw geluid waaien door al dat
werk. Noem het pogingen en bijgevolg nog onvolledig,
proeven en slechts gedeeltelijk geslaagd, maar daar is
de schwung voor hoogere' vluchten, de liefde waaruit
alleen een groote kunst wordt geboren.De voorwaarden en vereischten zijn daar vervuld om, is het niet nu
dan over eenige jaren, te komen tot een nationale hoogstaande tooneelkunst. Van de vooroorlogsche garde is
Martens die misschien in zijn Zultesche brouwerij maar
alvast niet aan zijn kunst den «vernieuwenden» oorlog
heeft gevoeld. Hij dateert onveranderd uit den schoo
nen tijd toen het al een heele gebeurtenis was dat een
Vlaming een tooneelstuk kon schrijven zonder bijbelsch
onderwerp en zonder apotheose, waarin menschen optraden die nu eens niet in alexandrijnen maar gewone
taal spraken. Het was heel wat Shaw of Ibsen te kunnen na doen zij 't ook kilometers ver beneden die ço
den blijvend. Een fatsoenlijk tooneelstuk, daarbij is
Martens gebleven. Geestigheid? Vraag er niet naar
om niet te wanhopen aan den vlaamschen humor. Uitdrukking van een vlaamsche kultuur? Neen, vraag er

niet naar! Bezielende idee? Hou op, hou op!
Ook heeft den oorlog overleefd Ernst W. Schmidt,
die eveneens buiten de jongere beweging staande, ons
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repertorium met een zeer menschelijk., tragisch werk:
('t Is de gang van de wereld» verrijkte. Hij schonk ins
voor dit seizoen twee eenakters «Huwelijksmorgen»
modern cluyte, en « De Giftmenger » welke het publiek
bij de eerste opvoering welke wij bijwoonden niet over~
schat heeft en welke wij niet als representatief genoeg
beschouwen om hier nader te worden ontleed.
Wij volgen belangstellend de buitengewone prestaties van Dr De Gruyter. waardoor de of f icieele Antr
werpsche schouwburg zich beslist aan het hoofd stelt

van ganser het land.

CL

Stil Leven
door Stephanie CLAES.-VETTER
Tante Miete is hem daar komen opzoeken. Tante
Miete huilde al even hard als Toto, die er nu heelemaal
geen belang meer aan hecht, dat ze geen « Jacques »
meer tegen hem zeggen en den heden dag zoo gedwee
is als een lam, zelfs tegenover Virginie, die voortdu
rend in zichzelf moppert.
Virginie is overtuigd, dat dokteres de Ramac er niets
van kent, dat Mevrouw Alice het dan evengoed met
Zuster Mathilde alleen af had kunnen doen. Ze is even.
eens overtuigd, dat dokteres de Ramac heel goed geweten heeft, in het begin althans, waar dokter Dehaeze
zich bevond en dat het haar plicht was geweest hem on
middellijk te laten overkomen.
Uit vrouwelijke solidariteit tracht Tante Miete de eer
van dokteres de Ramac te redden door te opperen, dat
indertijd de oude colonel en later commandant Dumouun toch, ondanks de knapheid van dokter Dehaeze, de
betere wereld verkozen hebben, maar Virginie laat zich
niets wijsmaken. Colonel Verhaeren was een man op
leeftijd en had een leverziekte, commandant Dumoulin
had den oorlog meegemaakt en uit den oorlog hielden
ze allemaal wat. Maar Bébé is een kind, een gezond
kind al is ze wat zwak. Na haar geboorte had dokter,
Dehaeze ook een nacht zelf bij haar moeten waken en
haar toen samen met Virginie in het leven gehouden en
Mevrouw Alice was altijd overal doorgekomen, al had
niemand het gedacht, omdat dokter Dehaeze haar behandeld had, maar nu natuurlijk, met al die vreemden
om haar heen, ze vonden zeker, dat al die vreemden
voor Bébé goed genoeg waren...
,

- Maar Virginie, hij is op reis, voor twee maand op
vacantie en heeft ondertusschen zijn reisplan veranderd
naar het schijnt, want dokter de Ramac heeft al eens
geschreven en tweemaal getelegrafeerd, maar als dokter
Dehaeze nu onbereikbaar is kan daar toch niemand wat
aan doen.
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Doch Virginie schudt koppig het hoofd, en waarschuwt met haar opgeheven rooden vinger:
- Ik ben maar een oude vrouw, maar onthoud U
eens wat ik zeg : dokter Dehaeze kent het gestel van het
kind en de anderen kennen het niet. Als dokter Dehaeze
hier was geweest, op tijd hier was geweest, dan hadden
wij Bébé behouden, maar als ze er hem niet bij willen
halen, dan...
- Misschien behouden we haar toch nog, zegt de
matte doffe stem van Alice en Tante Miete en Virginie
blijven beiden staan als op heeterdaad betrapt.
- Met die vilten pantoffels hoor je niets, hé, zegt
Alice vergoelijkend, en dan vervolgt ze zoo natuurlijk
mogelijk.
- Zuster Mathilde blijft een uurtje boven, Miete,
dus zullen wij wat beneden bij elkaar gaan zitten,
dan brengt Virginie ons wel een kop koffie. En dan
zullen we verder maar hopen en bidden, dat er een keer
komt.
Maar Virginie draait zich halsstarrig om en gaat naar
de keuken : ze wil niet aangemoedigd of opgemonterd
worden, ze is verstandiger, dan al die jonge vrouwen,
die maar denken, dat het toch nog goed zal afloopen.
Miete heeft sedert acht dagen haar intrek genomen
bij Alice, die de verpleging niet meer alleen af kon en
het is voor Mathilde een zware beproeving, dat zij door
haar taak van verpleegster-bezoekster zoodanig gebon~
den is, dat ze niet voortdurend in dit huis kan vertoeven, waar ze zooveel liefs genoten heeft jaren geleden,
bij Alice en bij de kinderen van wie ze houdt, meer
dan ze ooit van iemand gehouden heeft, sinds ze haar
ouders verloor.
Alice is doodsbleek, de wollige lila peignoir hangt los
om het uitgeputte lichaam, maar de bruine oogen hebben nog altijd hun zachten rustigen glans. Soms schiet
er echter iets als een felle plotselinge angst door haar
blik, en haar stem die vrediger blijft dan die der anderen,
wordt dan schor of heesch. Doch het duurt slechts een
oogwenk en onmiddellijk herwint zij haar zelfbeheer~
sching, die de overige huisgenooten staalt. Ze heeft de
laatste dagen zelve toegegeven om beurten halve nachten te waken met Miete en niet meer den heelen nacht
op te blijven om alleen overdag een paar uur te rusten.
Ze is bang geworden dat de vermoeienis haar overman nen zal, want Bbé's toestand is hoogst ernstig. zon
-
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insoezen naar haar bedje.
- Miete, en nu ze beiden alleen zijn, flikkert weer de
angst schichtig door haar oogen, Miete, geloof jij wat
Virginie zegt?
- In zekeren zin heeft Virginie gelijk, dokter De~
haeze kent jullie gestel door en door. Maar och, GhisJaine de Ramac, en haar man zijn befaamd als genees~
heeren, voor ziekte zelfs, beter dan Dehaeze, die toch
hoofdzakelijk chirurg is.
Ziezoo, denkt Miete, het orakel van Delphi verbetert
me die geheimzinnige uitspraak niet.
- Ik verzeker je, Alice strijkt de bruine krullen uit
haar gezicht, dat ik gevraagd hebt om Dehaeze te ver~
wittigen, zoodra het ernstig werd.
- Hm, kucht Miete bedenkelijk. en Ghislaine vond
het niet noodig?
-- Eerst niet, maar nu geloof ik achteraf, dat ze spijt
heeft hem niet dadelijk gewaarschuwd te hebben.
- En nu hebben jullie er Benoît bijgehaald en Cortmans.
- Dehaeze is nergens te vinden, hij moet zijn reisplan veranderd hebben en de Ramac's zeggen beiden...
- Dat er nog drie honderd zeven-en-tachtig even
knappe zooal niet knappere dokters in Brussel te vin
den zijn. Wel, laat ze niet alle drie honderd zevenen-tachtig bij het arme kind komen, want.. .
- Bedoel je dat er toch niets meer aan te doen is?
vroeg Alice snel.
- Wel neen, dat zeg ik niet, maar als het niet Dehaeze is, dan wil Bébé er toch niet van weten en hoef je
haar niet noodeloos te plagen. Intusschen ben ik maar
blij, dat ik niet in Ghislaine's schoenen sta, ze zouden
me trouwens ook twee nummers te groot zijn. En Miete
strekte haar slofjes naar het vuur uit en wreef de handen
over elkaar.
- Wat meen je?
- Ik vraag me af, wat dokter Dehaeze zeggen zal,
als hij terug is en het heele geval hoort. Want Bébé
zal niet verzuimen hem omstandig te verklaren, hoe ze
naar hem verlangd heeft.
- Och Miete, nu praat je er om heen. Als we ooit
beleven, dat Bbê daar zelve over klaagt...
-

- Kom, kom Alice...
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de waarheid onder de oogen zien. Als ik Bébé . . . als
ik, ze slikte... als Bébé...
- Als je Bébé. . . ? fluisterde Miete vragend.
- Als ik Bébé aan God moet teruggeven, dan. . .
Ze werd aschgrauw, haar handen schokten, ze greep
Miete bij de schouders.
- Als ik Bébé moet opgeven, vervolgde Alice heesch,
en één kort oogenblik bespeurde Miete de marteling
der laatste dagen, dan zal ik mijn heele leven lang het
verwijt met me omdragen, dat het mijn schuld is. Ik heb
Dehaeze laten weggaan. Eerst al, dezen zomer toen jij
er over sprak, wist ik niet meer zoo heel zeker of ik wel
goed had gedaan, en ik begon te aarzelen. Toen heb ik
nog een kans gehad. Voordat hij wegging liet hij door
Bébé vragen of hij nog eens komen zou, en ik heb geweigerd, ik wilde niet en ik wist heel goed dat dit de
definitieve breuk zou geven. Bébé was toen wat hange
rig, maar ik verwachtte niets ernstigs, en ik was vast
voornemens bij mijn besluit te volharden. Maar heel gerust was ik toch niet meer. Later was ik weer blij, eenige
dagen nadien, toen jij me die enkele dingen meende te
moeten zeggen, van Jacques, tijdens den oorlog, en me
die brieven en foto's gaaft. Ik was toen blij nooit iets
gedaan te hebben wat Jacques zou hebben afgekeurd,
zelfs niet na zijn dood. Och Miete, wat jij me toen
vertelde, dat waren toch maar kleinigheden, feiten, die
tenslotte niets ernstigs om het lijf hadden, al hebben
ze me wel een beetje pijn gedaan. Maar vergeleken
bij de groote zaken van het leven, zijn dat toch dingen,
die men elkander zoo gemakkelijk vergeeft.
- Hallo, des te beter, glimlachte Miete witjes.
- Als ik dat alles eerder geweten had, of tijdens Jac~
ques' leven, zou ik daarom even goed geweigerd hebben Dehaeze's vrouw te worden.
- Een steen van mijn hart, verzuchtte Miete, ik
vreesde al dat mijn overdreven discretie het geluk van
twee menschen belet had.
- Maar er was een andere reden.
- Een van die redenen, die tenslotte niets ernstigs
om het lijf hebben, vergeleken bij de groote zaken van
het leven? herhaalde Miete nadrukkelijk Alices woorden.
Alice knikte.
,
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- Waarom?
- Omdat deze kleine onbeduidende, misschien belachelijke reden je toch heeft tegengehouden, een jaar
lang, en een man die van je hield, ongelukkig heeft gemaakt. Aan het geluk van een man is nu wel zooveel
niet gelegen, maar 't is jammer dat Bébé het slachtoffer
van de geschiedenis is geworden.
Alice knikte wederom.
- Bébé is het slachtoffer, jij zegt het luchtig, maar
ik voel het als een bedreiging. Ik heb alleen mijn eigen
gevoel geraadpleegd en mijn eigen geweten, waar het
Dehaeze betrof, vervolgde Alice somber; ik ben bang
geweest voor zelfverwijt. Nu zal ik misschien de wroeging kennen. Ik heb nooit gedacht aan wat Dehaeze
leed, en nooit aan het ware belang van de kinderen. Ik
meende van het begin af aan, dat ik het zelve zoo goed
wist : ik was de weduwe van Jacques en de moeder van
Toto en Bébé en daarmede was het uit, volgens mij. Ik
heb niet gevraagd, noch aan God om me te verlichten,
althans niet in dat punt, noch aan Jacques, dat hij me
zou helpen, want de dooden helpen ons door hun gebe
den, zooals wij hen, niet waar? Ik heb gedacht aan jac~
ques, zooals hij was tijdens zijn leven, en ik heb hem
niet gevraagd hoe hij oordeelde nu, van uit den hemel.
En nu ze daar stil en lijdzaam neerligt, nu word ik
dag en nacht achtervolgd door-de klacht van Bébé om
dokter Dehaeze. Ze heeft zeven dagen naar hem gevraagd, het foltert me zoo, want ik geloof niet, dat ze
haar goed behandeld hebben. Het is als het teeken van
God waar we soms om smeeken als we in ernstigen
twijfel verkeeren, maar ik heb er niet eerder om gevraagd en het teeken is te laat gekomen.
- Alice, wil je een goeden raad van me aanneme:i?
Bedenk dan al deze schoone zaken, wanneer Bébé beter
is en dokter Dehaeze terug zal zijn.
- Denk jij, dat er nog hoop is voor Bébé?
Natuurlijk is er nog hoop, antwoorde Miete ongèduldig en de geprikkelde toon zegde meer dan duidelijke
woorden, dat ook de elastische Miete den moed had
opgegeven.
Zwijgend, met gebogen hoofd ging Alice weer naar
boven.
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- We zouden. oordeelde Toto, Frankrijk hoofdstad
Parijs. Engeland hoofdstad Londen, Spanje hoofdstad
Madrid, we zouden iets heel moeilijks moeten beloven,
als Bébé beter werd...
- Jongen, ga niet zoo lichtvaardig te werk, waarschuwde Tante Miete, Belofte maakt schuld en als je in
de penarie zit beloof je een massa dingen, die je later
heel moeilijk vindt om te houden.
- Maar Bébé moet toch beter worden, en het lastige
is, Toto klepte zijn atlas dicht, dat je nu niet meer bid
den kunt. Zuster Mathilde kunt U nog bidden?...
- Ja, Toto, het gaat wel, maar ik begrijp heel goed
dat Mama en jij er nu je gedachten niet bi) kunt houden. Maar Mama bad zoo trouw met jullie beiden toen
je allen gezond waart en dat helpt nu toch als Bébé
beter moet worden.
- En anders helpt het ergens anders voor, zoo redden
de vrome zielen zich altijd uit den slag, verklaarde Miete
spottend. Neen, Toto, dezen keer ben ik het bi) uitzondering met jou eens. Laten we ons alle drie iets moeilijks
voornemen, maar een voornemen is nog geen belofte,
hoor.
- Zou ik bijvoorbeeld missionnaris worden ? stelde

Toto edelmoedig voor.
- En Mama begijn en Bébé zelve Carmelietes, en
Zuster Mathilde een weduwnaar met zeven kinderen
trouwen ! Neen niet te veel hooi op je vork, en besluit
liever om een jaar lang met lust en ijver je piano te
studeeren.
- Dat telt niet in den hemel, daar vinden ze muziek
maken en gloria zingen natuurlijk prettig.
- Nooit meer te vechten dan?
- Och, neen Tante Miete, dat is immers onmogelijk
met al die jongens op school, dan zou iedereen op mij
kunnen timmeren. Maar ik zal een jaar lang geen chocola en geen koekjes eten, als Bébé beter wordt.
Miete trok Toto's hoofd naar zich toe en kuste hem
op het voorhoofd. Zijn groote bruine oogen leken spre~
kend op die van Alice.
- Mijn lieve, goede jongen, fluisterde ze ontroerd.
- En U, Tante Miete, wat belooft U?
Miete aarzelde, keek tersluiks naar Mathilde.
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in haar schoot lag. Ze had dezen namiddag Vrij en
kwam Miete aflossen, die absoluut een paar uur in haar
eiRen huis verschillende dingen te regelen en enkele
boodschappen voor Alice te doen had. Alice was boven
bij Bébé. Ze had eerst beloofd te gaan slapen als Mathilde er was, in wie zij als verpleegster toch meer vertrouwen had dan in Miete of in zichzelve. Maar de
toestand van de kleine zieke was sedert de bediening
nog verergerd en nu week de moeder geen oogenblik
meer van haar kind.
zoudt bijvoorbeeld kunnen beloven, laat eens
kijken...
Miete lachte.
Een heden hoop dingen, Toto. Een jaar lang de
volmaaktheid te beoefenen bijvoorbeeld: geen zijden
kousen te dragen, geen romans te lezen, niet naar den
schouwburg te gaan, geen poeder of parfum te gebrui
ken.
- Net als Zuster Mathilde ? vroeg Toto naïef.
- Maar Toto, verweerde Mathilde zich verlegen.
- Uit den mond der kinderen zult gij de waarheid
vernemen, oreerde Miete. Neen, beste jongen, als Bébé
beter wordt, dan ga ik op reis.
- Als opoffering, uit versterving? vroeg Toto ongeloovig. Naar het land, waar de citroenen bloeien, zooals
U altijd zegt.
Miete kneep de oogen dicht.
- Het land waar de citroenen bloeien, dat is het land
van liefde en geluk. Neen : een-twee-drie-in-Godsnaam!
net als de bootslui zeggen, wanneer ze het vrachtje over.
boord werpen. Hier heb je mijn goed voornemen : als
Bébé beter wordt, dan gaat Tante Miete naar het land
van de gletschers en de ijsbergen.
- Niet voor goed, hé? vroeg Toto verschrikt. Voor
een jaar, net als ik met de chocolade.
- Om te beginnen voor een jaar. Ik krijg al koude
voeten, als ik er aan denk.
- En U, Zuster Mathilde ? hield Toto aan, die
blijkbaar de genezing alleen verwachtte van een collectief offer.
- Dat vraagt men niet aan jonge dames, Toto, ie
moet niet zoo onbescheiden zijn. vermaande Miete.
- Zuster Mathilde is geen jonge dame,' verbeterde
Toto haar beslist.
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-- Toch ook geen oude dame, of geen eerbare weduwe. of...
Zuster Mathilde is eert Zuster, besl-oo.t Toto kortbondig en Mathilde die juist haar naaiwerk opborg om
naar boven te gaan, streek nu op haar beurt zacht over
zijn hoofdje.
Dat is heel goed geantwoord, lieve jongen, sprak
ze ongewoon teeder, Zuster' Mathilde is een Zuster.
Hm-hm, kuchte Miete, en toen nog eens : hm-hm...
Kom Miete, ga nu eens op je gemak je boodschappen doen. Ik zal je even uitlaten. Het is mooi weer, de
lucht zal je . goed doen.
Hm-hm, kuchte Miete:, nog eens in de gang.
Wat heb je toch, ben je verkouden?
Je weet, dat ik verleden week een brief uit Zwitserland heb gekregen, een langen brief, waar ik nog niet
op geantwoord heb, en een tweeden van hetzelfde adres.
Ja Miete, ik heb ze ' je immers beide naar hier gebracht.
Mijn man
de wet doet er niet toe
mijn man
heeft, telde Miete op haar vingers, ten eerste tubercu
lose, ten tweede een gezwel in de keel, ik hoop, dat het
geen kanker is, ten derde....
Ten derde?
Laat ons over het derde niet spreken in dit huis...
Van reine gedachten en zuivere daden, voltooide
Mathilde. En hij is ginder alleen?
Natuurlijk : de muizen verlaten een zinkend schip.
Mathilde drukte Miete's hand.
-- En als Bébé's toestand verbetert, ga je naar je
man toe?
Ik kan niet eerder, hé, deed Miete luchtig, ze moeten me hier toch kunnen missen. Dus Mathilde, trek jij
niet zoo dadelijk naar je klooster terug, maar wacht tot
dat...
Miete, hoe kom je daar nu weer bij?
Vanwege het offer van Toto. In ieder mensch
steekt toch stof voor een heilige, zelfs in zoo'n bengel.
Ik zal eens thuis op je slaapkamer gaan kijken naar de
kleur van je toiletzeep. Vroeger was het altijd zoo maag,-

delijk Violette Ambrée van Maubert. Ik wed dat het nu
heel nuchter . la Glycerine of á l'Eau de Cologne wordt.
Toto heeft zeer schoon gesproken : Zuster Mathilde is
Zuster. Men moet zijn waren aard nooit verloochenen.
Och Miete, je bent weer aan het doorslaan.

-

- Ontken het dan eens als je durft, je hebt nooit
goed kunnen liegen. In dat opzicht mocht je een lesje
aan mij nemen.
- Ik ontken of bevestig niets, glimlachte Mathilde
weemoedig, maar de offers komen nadien, het besluit
om naar het klooster te gaan moet nooit als een offer
opgevat worden.
- Je zult zien, dat ik weer het kind van de rekening
ben. Toto zal in plaats van chocola en koekjes suikerbollen en ulevellen eten, jij zult je voor je plezier aan
God toewijden, alleen die arme Miete zit met de gebakken peren en draait in ernst en waarheid voor het genieenschappelijk offer op. Nu, als ik naar Zwitserland
ga, dan ga ik niet voor mijn plezier, dat verzeker ik je.
In ik doe 't ook alleen maar als Bébé beter wordt, en
anders niet, onnoodig me er verder nog aan te herinne
ren. Tot straks, zie dat je Alice een beetje oppompt.
Mama... sjjt. . . Mama...
- Maar ventje, slaap je nu nog niet?
- Neen, ik wou wachten tot dokteres de Ramac er
geweest was. Wat zei ze?
Alice knielde in de zijkamer naast het bed van haar
zoontje neer.
- Ze zei, ventjelief, dat we vannacht maar allebei
op moesten blijven, Tante Miete en ik.
De stem was zoo hol, net of er gaten in waren, vond
Toto, maar hij praatte zelf ook heesch. Iedereen praatte tegenwoordig zacht of schor. Hij had keelpijn, al sedert gisteren en na het souper was het erger geworden,
maar hij had zoo'n hekel aan het onvermijdelijke waterverband, waarmede Mama dadelijk klaar stond, en was
als een flinke groote jongen, alleen naar bed gegaan.
- Denkt U dat er vannacht iets gebeurt ? vroeg hij
angstig?
-- Maar neen, mijn jongen, heelemaal niet. Maar als
het noodig was, dan zou Tante Miete dokteres de Ramac nog even gaan halen, begrijp je? Of als er iets veranderde als, vervolgde Alice moedig, Bébé vannacht
nu eens heel rustig slaapt, dan hoeft dokteres de Ramac
morgen vroeg niet reeds om zes uur te komen. Ga jij
nu maar lekker slapen, en als er straks nog gebeld
wordt, moet je niet schrikken hoor. Zuster Mathilde
zou nog even aankomen. Ze moest vanavond een hoop
werk bij haar thuis afmaken.
-

En blijft die vannacht ook hier, en ook op, zooals
U en Tante Miete? vroeg Toto argwanend.
Welneen, deed Alice luchtig, heelemaal niet, hoe
kom je daar bij? Maar zeg eens ventje, je hebt bijna
niets gegeten aan het souper. Je moet gewoon alles doen.
alsof ik er bij ben en het Virginie gemakkelijk maken.
--Ik had geen honger, beweerde Toto tirerontsch ii
digend, en ik kan niet goed slikken. Ik heb ook mijn
aardrijkskunde niet verder geleerd, want ik kreeg zoon.
hoofdpijn.
Maar de hand was reeds daar, de zachte koele hand
van Mama op zijn gloeiend kopje. En opstaande draaide Alice het electrisch licht op, zoodat Toto fel met zijn
gogen moest knipperen en onmiddellijk den arm voor
het gezicht hield ter best:hutting.
Kom eens vlak onder de lamp Toto, en laat ine
eens in je keel kijken.
Gisteren heeft Tante Miete me al laten gorgelen,
zooals U gezegd had, verdedigde Toto zich, die wel
voelde dat hij vandaag ekver zijn keel had moeten kla~
gen en dit gelaten had om het hinderlijke waterverband
te ontloopen.
Toen hij geknield in zijn bedje zat, sloeg Alice de armen om hem heen en drukte hem tegen zich aan, tee~
der en berouwvol. Had zij door de angst om Bébé haar
lieven grooten jongen misschien wat verwaarloosd?...
Mijn dappere kleine Jacques, fluisterde ze innig.
Toto,die eigenlijk zin had om te schreien, zich niet
heel dapper voelde en vooral niet goed in zijn maag,
legde zijn hoofdje op haar schouder.
Mama...
ja ventje?
-- Wees niet bang hoor, ik werd niet ziek, maar...
Zeg het maar, lieve jongen.
- Als dokter Dehaeze terug komt moest U hem liever vragen voor altijd bij ons te blijven. Bébé is te klein
en het is zoo lastig voor Ii alleen. . . Mamaatje, ik geloof
toch heusch, dat ik ook niet heel goed ben en nu vind
ik het ook een beetje akelig, dat dokter Dehaeze er
niet is. Het zou beter wezen als hij nu hier was, vindt
U niet?
Alice wierp een blik op het portret van haar man, dat
boven het bed hing, naast het kruisbeeld.
Toto dus ook, peinsde ze weemoedig, Toto is aju de
laatste, die zegt wat ik zelve denk. Moet ik dan uit

den mond van mijn beide kinderen mijn veroordeeling
hooren?
- Ja lieveling, antwoordde ze gelaten, het zou beter zijn als dokter Dehaeze hier was.
moet hem vragen voorgoed bij ons te blijven, hè?
- Ja Jacques, herhaalde ze als dokter Dehaese terugkomt zal ik hem vrage voorgoed bij ons te blijven.
Een minuut of tien later had Mama hem verzorgd en
warm ingestopt weer in zijn bedje gelegd. Ze praatte
heel vroolijk en opgewekt. ]Het beteekende niets, alleen ging hij morgen niet naar school. En als hij vannacht wakker werd, moest hij maar even met den
lepel op de nachttafel tikken, dan kwam Mama dadelijk
bij hem.. Morgen vroeg zou dokteres de Ramac ook eens
naar hem kijken, ze kwam al om zes uur... Foei, wat
een domme kleine jongen om niet dadelijk aan Mama
te zeggen, dat hij keelpijn had, dan had dokteres de
Ramac er immers vanavond al naar kunnen zien.
Toto slikte dapper een halve tablet aspirine in, nam
nog een beetje water om het na te spoelen. en vond
het wel heerlijk zoo met Mama's koele hand in zijn
warm knuistje te blijven liggen tot hij den slaap voelde
komen.
Zoo vond Miete hen beiden een uurtje later in den
donker. Ze kwam eens kijken, waar Alice bleef.
- Ik ga mee, sprak Alice en er was een vreemde
harde klank in haar stem, alsof ze niet meer fluisteren
kon.
Toen ze weer in Bébé's kamer waren draaide ze ook
daar snel het licht op, zooals ze bij haar zoon had gedaan.
- Alice, wat doe je? waarschuwde Miete. Het kind
is zoo lichtschuw.
Om het nachtpitje stond er behalve de groene ballon nog een klein scherm om de zieke in de schaduw
te laten.
- Ik wil zien, of Bébé nog leeft, antwoordde Alice
kil.
- Alice, in Godsnaam, wat scheelt er aan, je doet
zoo raar.
Miete knipte snel het electrisch licht weer uit en staarde haar aan.
Alice stond tegen de deurpost geleund, al het leven
scheen uit haar gelaat geweken. Ze strekte de armen
met de handpalmen benedenwaarts, alsof ze zich rekte
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om op haar schouders een zwaren last hooger te heffen.
- Miete, ik geloof dat Toto diphteritis krijgt.
Toen stak ze beide handen uit en greep Miete nog
juist bijtijds beet. Miete wankelde even, snakte naar
adem en een zenuwachtige schok ging door haar
lichaam.
In het nachtstille huis, tusscien haar beide doodzieke
kinderen stond Alice rechtop met in haar armen haar
half bewustelooze vriendin.
- Ik ben niet heelemaal weg hoor, verklaarde Miete
flauw. Ik ben wel goed bij... ik schrok alleen zon ge
weldig.
—Kom, ga mee, dan kun je hiernaast wat op mijn
bed rusten.
Miete lag een oogenblik stil met gesloten oogleden,
toen. begonnen de tranen over haar wangen te vloeien
en onmiddellijk sloeg ze de wimpers op en glimlachte:
- Foei Alice, wat heb je me daar laten schrikken 1
't is natuurlijk niets met Toto, een beetje keelpijn. Jon~
gens krijgen ook altijd nog iets erbij op een ongeschikt
moment, net als mijn man..
Op hetzelfde oogenblik klonk beneden heel zacht de
scheivan de voordeur.
- Daar heb je Mathilde zeker. Gelukkig maar!
Doch Alice had haar reeds verlaten, want op haar
lijdenssponde had Bébé even bewogen en zacht gekreund.
Miete hoorde den sloffenden gang van Virginie naar
de deur : neen, het was Mathilde niet.
Ze streek met beide handen door haar gezicht, kneep
zich in den arm om zich te vergewissen, dat ze wei
heelemaal haar vijf zinnen bij elkaar had, liet zich van
Alice's bed glijden en stond reeds op de overloop terwijl de zware mannentred nog op de trap klonk.
Ze wisselden noch groet, noch welkom, Miete stiet
de deur der achterkamer wijd open.
Bébé lag weer doodstil : Alice was over haar heen
gebogen.
Voor den tweeden keer spatte het electrische licht
fel door het vertrek. Alice voelde een hand op Laar
schouder, die haar wegtrok en dokter Dehaeze hukte
zich en legde zijn oor op het flauw kloppende hartje
van het kind.
Miete hield den adem in, het was alsof de tijd stil
stond.
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de harde stem, die niet meer de stem van een levend
wezen scheen:
- Toto ligt hiernaast, dokter, Toto is misschien nog
erger.
Hij wendde het hoofd om en Miete ving den schier
vijandigen blik op, waarmede Hubert Dehaeze Alice
aanzag.
- Ik kom dis juist op tijd, verklaarde hij kort.
XIII
- Dag Zuster Mathilde, wij schijnen elkaar steeds
toevallig te ontmoeten. Maar ik was heusch juist van
plan dezer dagen bij U te komen.
- Dag Louise, wat een verrassing. Zijn jullie terug
uit het Zuiden?
- Sedert de vorige week. Hoe maakt U het?
- Heel goed, en jij?
Louise Verheist stond voor den ingang van den Bon
Marché. De voorjaarszon scheen op de frisch groene
toppen van de boomen aan de overzijde.
- Kijk eens hoe mooi de Kruidtuin daar ligt. Hebt
U niet te veel haast met Uw boodschappen, dan wan
wandelen we liever samen wat op.
- 0 heel goed, ik heb niets geen haast.
Ze staken den boulevard over. Het was een lichte
blijde lentedag en in den Kruidtuin gekomen legde
Louise haar arm in dien van Mathilde en keek haar
vroolijk aan.
- Wat treft het heerlijk, dat ik U vandaag juist zie.
Ik ben zoo gelukkig. Ik mag nu. gaan van Mama en
hoop dus binnen kort naar het klooster te vertrekken.
- Proficiat,Louise, proficiat! Mathilde vond onwillekeurig de vrome termen weer. Dus binnenkort ga jij
nu naar Metz, net als ik toen ik jong was. Als je in het
Moederhuis bent, zal ik je... och neen, ik zal je dan
misschien niet kunnen, schrijven.
- Niet treurig worden, troostte Louise kinderlijk.

Ik zal goed voor U biddez1, dat U ook weer gelukkig
wordt.
Ze stonden aan den lagen vijver, waar de takken
zwaar over heen hangen en keken naar twee kleine kindertjes, die brood strooiden voor de vrijmoedige' musschen in het gras.
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of ik je wel zal mogen schrijven, want als jij in het
noviciaat in Metz bent, dan hoop ik zelf...
- Zuster Mathilde U gaat terug - ik heb altijd ge
dacht dat U terug zoudt gaan, juichte Louise.
- Ja, ik ga weer naar het klooster. Ik ben aangenomen bij de Zusters van Liefde en zal waarschijnlijk
bij de krankzinnigenverpleging geplaatst worden.
- Bij de Zusters van Liefde, herhaalde Louise bewogen. Het is bijna dezelfde naam.
- De regel is er heel verschillend van de Dames de
la Charité Maternelle; daar ben je elk jaar Vrij om te
vertrekken. Hier, en het was heel zonderling vond Loui
se, die onderworpen, deemoedige toon van de cordate
zuster Mathilde te hooren, als ik tenminste zoo ver kom,
legt men bij de groote professie de eeuwige geloften af.
Maar de gesloten, dikwijls zoo onhandige Louise, en
de dolle spotzieke Miete, en de zachte vrome Alice,
ze moesten toch allen iets hebben, waardoor ze elkaar
gelijkvormig waren, want bij haar drieën klonk het wederwoord, hoewel in anderen vorm toch eensluidend
van zin:
- Och, het was te verwachten, dat U nog beter
zoudt kiezen dan den eersten keer, sprak Louise.
« Het is de geleidelijke voortzetting », had Alice gezegd. « Ga je gang : na de halve de heele volmaaktheid » schreef Miete van uit Zwitserland.
Ze zwegen beiden een poosje en gingen door de
korte lommerrijke laantjes in het lagere gedeelte van
den Kruidtuin. Door het groen schemerden de helle
tinten van de bloemen hooger op in de zon en de bronzen beelden stonden hier en daar verscholen als stille
gestalten in een kloostertuin, die even poozen in gebed
of overweging.
Van den boulevard klonk het geratel van trams en
het getoeter van auto's, de woelige drukke wereld lag
dichtbij, maar zij beiden waren de gelukkige uitverkorenen, die wandelden in de dreven der moeilijk verworven rust na langen strijd.
Het was wederom Louise die met een tact welke
Mathilde nog telkens verbaasde, een ander onderwerp
aanroerde.
Wat een winter hebt U hier in Brussel gehad
met al die ziektes. De beide kinderen van Mevrouw
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Dunioulin zijn er toch door gekomen. hé ? Als U eens
wist hoe ik daarvoor gebeden heb.
- Jij, Louise, en je kende ze nauwelijks.
- Maar U schreef er telkens zoo verdrietig over.
Toen heb ik, aan U zal ik het maar zeggen, een novene
gehouden, die goed geholpen heeft.
- Wat voor een novene?
Louise kleurde. ze wendde haar gelaat af.
- Ik ben negen dagen lang eiken nacht opgestaan
om te bidden.
- Hoe lang wel?
De bios werd nog donkerder, toen legde het meisje
haar hand op Mathildes arm en glimlachte.
vraagt precies of ik een stout schoolkind ben,
Zuster Mathilde. Wel, ik ben twee uur opgestaan iede
ren nacht. Maar, liet ze er snel en bijna verontschuidigend op volgen, ik haalde overdag den slaap weer in,
want anders zouden ze het in 't hotel gemerkt hebben,
begrijpt U.
« Maar indien gij-vast, wasch dan Uw aangezicht... »
prevelde Mathilde ontroerd. 0, hoe mild had de genade gedauwd op dit eertijds stugge gemoed.
Doch Louise's nuchtere persoonlijkheid keerde onmiddellijk tot de realiteit der dingen weder.
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- En dokter Dehaeze is nog op tijd gekomen, hernam ze zakelijk.

- Dokter Dehaeze! Hoe weet je dat nu weer sprecies ?
- Wel ja, ik kreeg een brief van U, zoo'n wanhopigen bedroefden brief, als ik niet dacht dat U ooit
van Uw leven zoudt kunnen schrijven. U waart bijna
zeker dat het kleine meisje sterven zou. En 's middags
wandelde ik in mijn eentje, op bloote voeten liefst, op
de lage rotsen vooraan in zee en kwam daar dokter
Dehaeze tegen. Hij vertelde, dat hij wat vacantie had
genomen en naar Algiers was geweest. Maar vandaar
was hij met de boot naar Marseille terug gekeerd, en
niet over Spanje, zooals hij eerst van plan was. Nu
bleef hij wat aan de Middeilandsche Zee, zeide hij, op
een stil plaatsje, Antihes was hem nog te druk.
Mathilde luisterde toe, sprakeloos. Ze dacht aan de
woorden van Louise toen ze elkander terug zagen, voor
het eerst na jaren: « Ik wou dat ik eens iets voor die
Mevrouw Dumuolin kon doen, ik praatte intertijd zon
enaardi over haar »... Was Louise het sverktuig ge-
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Alice en Mathilde?...
- Antibes was hem nog te druk, vervolgde Louise
ongestoord. Maar hij zou ons 's anderendaags in het
hotel komen opzoeken en eens naar Mama kijken. Toen
vertelde ik natuurlijk van Brussel en van U, en of hij
wist dat het dochtertje van Mevrouw Dumoulin zoo
zwaar ziek was. Hij scheen te schrikken en vroeg me
erg uit wat anders heelemaal zijn gewoonte niet is, wel?
Toen keek hij op *jn horloge en zei dat hij dien middag nog even naar Nice moest. We hebben hem met
teruggezien en het bezoek aan Mama scheen heelemaal
vergeten. Maar van Nice heb je 's avonds den sneltrein
naar Parijs ; en toen U me eenige weken nadien schreef,
dat de kleine jongen ook zoo ziek was geweest, maar
dat dokter Dehaeze dien dag het gevaar voor alle twee
geweken had verklaard, toen begreep ik, dat hij direct
zijn plicht was, waar het patienten gold, niet waar?
- Het was trouwens zijn plicht, herhaalde Mathilde werktuigelijk.
- En dus was het eigenlijk mijn schuld, dat hij
gewaarschuwd werd, vervolgde Louise naïef, of neen
eigenlijk de Uwe, want U hadt het mij geschreven.
- Het is toevallig door ons beiden dat hij op tijd
terug is gekomen, herhaalde Mathilde nog eens afwezig.
- Hoe is het met Mevrouw Nyssens-Deroo 7
- Goed. Je weet, dat...
- Ze is naar Zwitserland, terug naar haar man. Ik
weet het van mijn schoonzuster, die onmiddellijk weer
begon te hopen, dat haar broer van mij zou gaan houden. Maar je houdt zoo maar niet in eens van een andere vrouw, denk ik.
- Mathilde lachte:
- Je bent soms nog grappiger dan Mevrouw Nyssens, mijn vriendin, maar jij bent het onbewust. Neew
ik geloof inderdaad niet dat men zoo maar ineens van
een andere houden kan.
- En nu weten ze allemaal dat ik naar 't klooster
ga, en vallen me niet meer lastig, besloot Louise, die
dat blijkbaar het eenige belangrijke gevolg ervan achtte, En zit U nu heel alleen?
- Ja, Mevrouw Nyssens zal nog wel een heele poos
met haar man in Zwitserland moeten blijven. Zij heeft
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haar huis gemeubeld kunnen verhuren en nu ga ik de
laatste weken terug bij Mevrouw Dumoulin.
0, wat toevallig, daar is U ook geweest, toen U
uit het klooster kwam, niet waar ? Blijft U er nog een
poosje?
Niet zoo heel lang Mevrouw Dumoulin gaat met
haar geheele huishouden naar zee, tot volledig herstel
van de kinderen, en ze vond het beter, dat ik voor dien
tijd naar het klooster ging. Ik zal nu nog zien, hoe ik
het schik met mijn werk. Ik heb al ontslag ingediend.
Het zal wel heel iets anders voor U zijn dan nu,
zelfs heel iets anders dan bij de Dames de la Charitê
Maternelle, denk ik.
Heel iets anders.
Veel meer gebonden, veel minder vrijheid in menig opzicht.
Volstrekt gebonden, en heelemaal geen vrijheid
meer, zoo wensch ik het ook. antwoordde Mathilde.
Ze zullen U • wel gauw ergens overste maken,
besloot Louise zaakkundig. U is er heelemaal geschikt
voor.
Integendeel, Louise, tijdens de jaren dat ik in
de wereld terug was, heb ik leeren inzien, dat ik juist
tot besturen en bevelen allerminst de bekwaamheid be~
zit, en zeker niet den noodigen tact en de noodige
zachtheid.
Dat denken ze allemaal, maar daar kun je zelf
niet over oordeelen, geloof ik, en het was heel vreemd
dat Louise de jongste, nu zoo onbewimpeld haar mee~
ning uitte en met Mathilde sprak als een gelijkberechtigde. Die paar jaar in de wereld zullen U goed hebben
gedaan, evenals het lange wachten mij goed heeft gedaan, al vond ik 't vervelend. Maar nu vertrek ik op
den feestdag van het H. Hart, dat wilde ik zoo gaarne
en het is goed gevonden. U ziet, dat ik alles al in orde
heb gemaakt. Als Mama het nu maar een beetje vroo~
lijker wilde opvatten. Dit najaar verwacht mijn
schoonzuster haar tweede kindje, dat zal weer een heeIe afleiding voor Mama geven. Eerst zou ik meter wezen, maar dat gaat niet als je in 't klooster bent.
Neen, dat gaat niet.
Mijn broer zegt dat ze het toch . naar mij zul"eer
noemen: als 't een meisje is Marie-Louise en anders
Louis-Joseph.
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haar broers of zusters had ooit haar naam aan een der
kinderen gegeven en toch moest dit een lief bezit we
zen, zelfs voor een kloosterlinge : een naarngenootje, dat.
e schreef nu en dan en aan wie je een prentje stuurde
of een klein gedachtenisje zooals de kinderlijke nonnetjes ze maakten in haar vrije oogenblikken, zooals
Zuster Gertrude deed en zelfs de waardige Zuster
Emerence. Een kleine naamgenoot, zoo'n lieve bengel
als Toto, of een zacht zonnig meisje als Bébé. Jammer.
dat Miete geen kindertjes had...
- Virginie, als dokter Dehaeze komt, dan zul je
hem in de voorkamer laten, ik moet hem even spreken,
voordat hij naar de kinderen gaat.
- Jawel Mevrouw.
- Het is zulk mooi weer, ik hoop dat ze er dezer
dagen uit mogen.
- Het zou U ook goed doen Mevrouw, U ziet er
uit als een geest ; zegt dokter Dehaeze daar niets van?
- Och, dat is heel natuurlijk Virginie, we zijn allemaal overspannen na de laatste weken, maar wie had
gedacht, - en een dankbare blik gleed over het vermoeide gelaat - dat we ooit weer zoo gelukkig zouden worden.
- Neen, en Virginie zette beide handen in de zijde
en wiegde haar hoofd heen en weer, dat hebben we
zeker niet gedacht. Gelukkig, dat dokter Dehaeze er
bij is gekomen.
- Maar Virginie, dokteres de Ramac en haar man
hadden toch zooveel toewijding betoond, we mogen
dat niet onderschatten. En dan, ons aller leven is in
God's hand, niet waar?
Virginie haalde de schouders op, keerde zich om en
liet haar meesteres alleen in den salon achter. Alice
keek haar getroffen na.
Er was eens een jong meisje geweest, bijna nog een
kind, slechts enkele jaren ouder dan Bébé en dat had
gezegd toen ze aan de grenzen van de eeuwigheid
stond: «Hoe wonderlijk dat na God je leven zo heelemaal kan liggen in de handen van één mensch».
Die eene mensch was Hubert Dehaeze geweest waarom trachtte zij het te loochenen nu hij ook haar
beide kinderen gered had?
Het was een mooie lentedag, de zon scheen in het
bronskleurige vertrek en de gouden gloed stemde warm
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en blijde. In deze maand, een jaar geleden, was Alice
hier op een lichten voorjaarsmorgen binnengetreden en
had er Dehaeze gevonden, die op haar wachtte met de
ernstige vraag of ze zijn vrouw wilde worden.
Waarom had ze Virginie gezegd hem hier te laten?
Hoe had zij daar niet aan gedacht. De huiskamer met
zijn gezellige atmosfeer van alledaagschheid, de kamers
boven, waar de kinderen speelden wekten geen pijnhjke herinneringen op. Hoe zou zij hier de woorden
vinden om hem te bedanken, en als ze nu gewillig haar
handen in de Zijne legde en sprak : Vergeef het me,
k heb me vergist dit heele jaar, zouden ze er dan niet
beiden tegelijkertijd aan denken hoe ze hier eens, bijna
vijandig, tegenover elkander hadden gestaan?
Alles was nu voorbij - alle twijfel was opgelost.
Ze had de dingen gezien in de schittering van den
eeuwigen . dag gedurende de droeve nachten, doorwaakt
aan 13'ébés bedje, en het was bijna of ze aan haar man
zelf moest antwoorden toen Toto haar op den laatsten
avond voordat de ziekte hem dagenlang in ijlende
koortsen wierp, gezegd had: «Zult U dokter Dehaeze
vragen altijd bij ons te blijven?»
Hoe klein had Miete geoordeeld toen ze dacht, dat
eenige lichtzinnigheid van Jacques, wat ijdel tijdver
drijf, enkele misschien wel gevaarlijke kennissen, een
ongepaste, maar tenslotte vrij onschuldige verhouding
tot een andere vrouw haar hart voorgoed van hem verwijderd zouden hebben, of hun huwelijksgeluk blijvend
verduisterd...
Ze zou er natuurlijk wel verdriet over hebben gehad
en hem ter verantwoording hebben geroepen, maar dan
zou de schaduw voorbij zijn gegleden, zooals alle scha
duwen voorbijglijden voor wie • elkander waarachtig
hefhebben.
Hoe klein had ze zelve geoordeeld, toen ze meende
dat een lichte jaloezie, na enkele maanden in het niet
gezonken, voldoende reden was om jaren nadien de
hulp en bescherming van een edel mensch voor zich en
haar kinderen te weigeren, zonder te overwegen, dat in
het land waar niet gehuwd wordt en niet ten huwelijk
wordt gegeven voor de zielen die ons zijn voorgegaan
slechts die >.ene groote vraag geldt: of wij Gods wil
volbrengen en zelve met de ons toevertrouwden hereenigd zullen worden in het aanschouwen van Zijn
Aangezicht.

Ze glimlachten het onderhoud waar ze zoo tegenop
had gezien, dat zou wezen als een bede om vergiffenis,
bijna als een aanbieden van zichzelve, leek haar nu een
blijmoedig weerzien na lange scheiding.
Hoe gemakkelijk zou het vallen, er zouden zelfs geen
woorden of verklaringen noodig wezen. Hubert . zou
geen uitleg vragen; wat voorbij was, was voorbij en
zou rusten met al de oude goede en droeve herinneringen.
Bijna geruischloos hield de auto stil. Alice voelde
haar hart bonzen, haar lippen beven boven hoorde
zij het hooge juichstemmetje van Bébé en Toto's trappelende voeten. Hoe heerlijk was het, weer die stemmetjes en die voetjes te hooren, den ganschen lieven.
dag.
Dokter Dehaeze trad binnen.
Zijn kalme blik monsterde het bleeke vrouwtje van
het hoofd tot de voeten. Hij zag dat ze ontdaan was,
maar er kwam geen medelijden in zijn oogen of geen
glimp van genegenheid, ze bleven koel en onderzoekend
op haar gericht.
Alice voelde den moed zinken, de beide uitgestoken
handen gleden machteloos neer.
Zoo, Mevrouw Dumoulin, er is toch niets bijzonders?
Ze schudde het hoofd en de tranen sprongen in haar
oogen.
Neen dokter, en ze hief nu weer haar hand op
en legde ze in de zijne, ik wilde U alleen nog maar
eens apart bedanken, nog eens bedanken. . . Haar stem
stokte.
Hij glimlachte, legde ook zijn andere groote hand
op de hare en trok haar naast zich op de sofa.
Wel, lieve Mevrouw, deed hij luchtig, we mogen
blij wezen dat de kinderen er door zijn gekomen. Gelukkig dat dokteres de Ramac mijn taak zoo uitstekend
had overgenomen.
Het is omdat U terwille van Bébé...
-- Ik zou natuurlijk voor iedere ernstige patient teruggekeerd zijn, en zeker voor Bébé of Toto. Het spijt
me dat ik noch de telegrammen noch de brieven van
de Ramac ontvangen. heb, anders was ik natuurlijk eerder hier geweest. Het is feitelijk altijd gevaarlijk zijn
reisplan te veranderen als men eenige verantwoordelijkheid draagt, maar enfin mijn collega Benoit was iin^
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juist om was, toen U mijn tegenwoordigheid wenschte.
0, was Uw vacantie toevallig juist om, herhaal-de Alice wezenloos. U is dus niet opzettelijk voor ons
weergekeerd?
Dehaeze dacht aan de overhaaste terugtocht uit
Nice ; de sneltrein 's avonds naar Parijs, meer dan
vier en twintig uur sporen aan één stuk, het jachten
van de gare de Lyon naar de gare du Nord, de expres
naar Brussel nog juist op het nippertje gehaald en de
aankomst na middernacht in het stille huis, waar de
dood loerde. Hij liet de vraag onbeantwoord.
Alice stond op. Wat talmden ze nog hier beneden
nu hij slechts als geneesheer kwam ? En de kalme vertrouwelijkheid waarmede Dehaeze naast haar zat maakte lederen naderen uitleg onmogelijk.
Ik wilde nog zeggen, een donkere gloed kleurde
haai gelaat en ze boog het hoofd zoodat de bruine krullen over haar oogen vielen, ik wilde nog zeggen, dat
het me zoo spijt U dit jaar zooveel verdriet te hebben
gedaan.
Het was een oogenblik stil tusschen hen beiden.
Och, dat is nu voorbij, antwoordde Dehaeze,
strak, insgelijks opstaande. We zijn immers weer sedert
lang de beste vrienden van de wereld, en zullen dat
hoop ik ons geheele leven blijven.
Alice klemde zich aan de tafel vast : ze voelde een
waaiende, wiegende beweging om haar hoofd en een
golvend deinen van haar geheele lichaam. Ze liet dokter Dehaeze alleen naar boven gaan, hij kende den
weg in haar huis.
Alles was voorbij, alles was gezegd. De rozen bloeien
in den zomer en de kersen rijpen in de zonnemaand.
Alles heeft zijn tijd, zijn vasten tijd van bloesemen en
vrucht dragen. Wat voorbij is, ook in ons gemoed, is
onherroepelijk voorbij.
Was er een- leed, zwaarder dan zij ooit vermoed
had, en zou zij dit nu moeten dragen ?
Of was het een offer, dat zij gemeend had te moeten
brengen en was zij slechts teleurgesteld omdat het niet
werd aanvaard?
Ze sloot de oogen en zuchtte heel diep.
Hoe goed, dat God de harten peilt en het gemoed
doorgrondt.
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Wat weten wij tenslotte zelve over ons zelven?
Toen ging ze eveneens naar boven, want het was
van groot belang te weten of Toto en Bêbé bij dit mooie
w,-er uit mochten gaan.

xlv.
- Hallo, ben jij het Dehaeze?
- ja... Met wie heb ik de eer?
- De Ramac, ken je mijn stem niet meer ? Zeg,
kom je vanavond bij ons eten?
- Neen, dank je.
- Oho, wat is er?
- Het spijt me, de Ramac. Ik ben verhinderd.
- Morgen of overmorgen dan. We zien je niet
weer sedert je vacantie.
Ik heb het heusch te druk dezer dagen. Het is heel
vriendelijk van je beiden. We zullen later wel eens
zien. Hartelijk dank.
'- Nu, zooals je verkiest. Je weet dus alles van de
patienten, die Ghislaine je zendt. Je hebt haar briefje
zeker gekregen ?
- Ja, ja, in orde. Salut ! Tot ziens!
Wat een manie van de Ramac en zijn vrouw om
hem altijd door ten eten te vragen. Hij ging er vooreerst toch niet heen. Hij had geen tijd en ook volstrekt
geen lust. Als het wat bleef wringen na zijn vacantie
kon hij er niets aan doen. Hij had hun geen woord
van verwijt toegevoegd, maar hij was overtuigd, dat

Ghislaine hem nog had kunnen bereiken toen Bébé
Dumoulin ziek werd, heel in het begin. Hij was toen
in Madrid. Maar natuurlijk, vrouwelijke doktoreti weten het altijd beter dan een ander. Een van de andere
collega's zou hem aanstonds verwittigd hebben.
Hij schudde het hoofd en mopperde in zichzelf : De~,
hacze je bent weer onredelijk, zooals gewoonlijk wanneer het Ghislaine de Ramac geldt. Je verwijt haar
immers ook niet, dat ze je niet terug liet komen voor
die jonge teringlijderes, of voor de twee ernstige gevallen die een operatie tijdens je afwezigheid noodig
hebben gemaakt. Noch, dat de Ramac de patienten die
hij voor zijn rekening nam, met veel minder zorg be
handeld heeft dan Ghislaine. Als arts is Ghislaine de
Ramac de nauwgezetheid in persoon en aan haar be
kwaamheid hoef je niet te tornen. Ze heeft haar sporen
verdiend beter dan menig geneesheer.
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Hij glimlachte : de tijd dat hij met zijn eigen hart
speelde als de struisvogel, die den kop in het zand
steekt, was voorbij.
Het had Bébé gegolden, Toto en Bébé, Alice's kinderen, daarom wrokte hij nog. Zoo kleingeestig moge~
lijk, te meer daar hij door een gelukkig toeval op de
hoogte gebracht, onmiddellijk, en nog op tijd, teruggen
keerd was.
Hij had de kinderen behouden, Bébé althans. Toto
zou er toch zijn doorgekomen, maar Bébé niet. Dat
bleef voor hen beiden de groote voldoening: voor het
kleine meisje, dat zoo roerend aan hem gehecht was
en voor. hemzelf. Bébé was bijna zijn kind, niemand
kon betwisten dat hij als 't ware recht op haar had.
Eens toen ze heel klein was, maar drie dagen oud, had
hij haar in 't leven gehouden, hij alleen, en nu voor
den tweeden keer. Zijn beroep, een mooi beroep, maar
een ellendig vak, en zoo onzeker. Wat je moest behou~
den ontglipte je, en waar je den moed opgaf, kwam
soms de genezing. Maar, een enkelen keer, dan wist je
toch, dat je met den dood geworsteld had, man tegen
man, en dat hij 't had moeten opgeven. Bébé zou niet
geleefd hebben zonder hem, Bébé zou nu niet genezen
zijn zonder hem. Niemand beweerde het, noch Alice,
noch de de Ramac's en hij zelf zou 't natuurlijk ont~
kennen, maar diep in hun ziel wisten ze het allen en
alleen Virginie, deoude verknochte had uitgesproken
wat op den bodem van hun aller hart lag. Virginie,
en de kinderen zelf, alle twee, zelfs de wilde Toto,
wonden er geen doekjes om en bewezen het metter-daad: hij had recht op Bébé, Bébé was een beetje zijn
kind.
En Alice?
Alice was rechtvaardig geweest, eerlijk en rechtvaar
dig. Ze had hem willen geven wat hem toekwam, ben
talen; het eene leven voor het andere, de moeder uit
dankbaarheid om het behoud van de dochter. Ze had
.hem niet kunnen liefhebben als man, maar ze had aangeboden zijn vrouw te worden na een jaar weigerens,
omdat hij haar kinderen gered had.
-

Zulk een gift aanvaardde hij niet. Uit liefde, of althans uit deernis met zijn liefde had Alice hem het
geluk kunnen brengen een jaar lang, en ze had niet
gewild. Nu was de vrouw teruggetreden, in het niet
gezonken, nu offerde de moeder zich bereid Killig o,?
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voor haar kinderen, en waar zij hem den eersten keer
zoo kortaf had afgewezen, daar had zij nu bijna aan~
geboden hem haar leven te wijden.
Maar hij aanvaardde geen offer uit dankbaarheid of
plichtsgevoel gebracht : hij had zelfs voorkomen, dat
zij met duidelijke woorden terugkwam op het eens genomen besluit.
. Hij klemde bitter de tanden opeen : zijn taak was,
afgebakend en bovendien van hare genegenheid en.
erkentelijkheid, daarvan was hij immers sedert lang
overtuigd. Haar zorg en toewijding, haar onverdeelde
liefde mocht zij uitsluitend aan haar kinderen blijven
geven.
Hij liet de volgende patiente binnen.
Zoo Zuster Mathilde, welk een onverwacht genoegen U te zien.
Hij was werkelijk in zijn schik en toonde dat. Ze
was een van de beste verpleegsters, die hij kende, altijd
zoo nauwgezet en toegewijd.
Dag dokter, ik zal U niet lang ophouden, ik kom
afscheid nemen.
Afscheid nemen ? Vertrekt U naar Congo ? Er
worden verpleegsters voor de zwartjes gevraagd onder
heel gunstige voorwaardef..
Niet precies naar Congo, dokter. Weet U nog,
hoe U me indertijd ontraden hebt weg te gaan bij de
Dames de la Charité Maternelle?
Dehaeze knikte gewillig. Hij herinnerde het zich niet
zoo heel juist meer, maar over het algemeen ontried
hij steeds groote stappen aan vrouwen. Als 't een gril
was konden ze den geneesheer dan nooit verwijten
haar gesteund te hebben, en als 't ernstig gemeend was,
volgden ze immers toch haar eigen zin.
ja, ja, maar U zult er geen berouw over gehad
hebben. U hebt nu een even nuttig en waarschijnlijk
aangenamer leven.
Even nuttig wel, dat is zoo.
Mathilde aarzelde even. Ze zat tegenover Dehaeze
rechtop in den fauteil. In enkele opzichten had zij
haar kloostermanieren behouden. Ze kon zich nooit
diep in een zetel laten zinken zooals Miete, of zich
rustig neervlijen zooals Alice, of er haar gemak van
nemen zooals Louise, die anders nog al houterig in haar
bewegingen was. Ze vouwde de handen samen in haar
schoot en keek le spreekkamer rond, alsof zij alles
-
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goed in zich op moest nemen en ernstig wilde overwegen, wat zij te zeggen had.
Dokter, ik kom afscheid nemen, want ik ga naar
het klooster.
Terug ? vroeg hij gretig. Dat zou voor hem een
goede oplossing wezen, want op het oogenblik was
er niet zoo'n flinke zuster op de kliniek en hij had
deze maand veel operaties.
Mathilde schudde het hoofd.
Dat wordt gewoonlijk niet toegestaan. Ik ga bij
de Zusters van Liefde en zou me graag aan de krank~
zinnigenverpleging wijden.
Dehaeze knikte en bekeek haar oplettend.
U ziet er goed uit, was de slotsom zijner beschouwing. Ik denk dat U groot gelijk hebt.
Als men er maar goed uitziet keuren de genees
heeren elk besluit goed, glimlachte Mathilde.
Natuurlijk, trachtte Dehaeze zich te verdedigen.
Voor vrouwelijke patienten is dat een uitstekende
waardemeter, dat zult U als verpleegster ook wel weten. In dat opzicht zijn vrouwen veel oprechter dan
mannen : als ze er goed uitzien, dan zijn ze het met zich~
zelve eens en blijft er dus niets te wenschen over.
Weet U dat ik de laatste weken weer bij Mevrouw Dumoulin logeer, vroeg Mathilde snel.
Neen, dat wist ik niet. Ik heb er tijdens de ziekte
van de kinderen altijd Mevrouw Nyssens aangetrof
f en.
Zij is teruggekeerd naar haar man.
Is die teruggekeerd naar haar man? Daar is moed
toe noodig in haar geval.
Mevrouw Nyssens is de beste vriendin van Me-

vrouw Dumoulin.
Inderdaad. Dat verklaart veel.
Ik bedoel; vervolgde Mathilde kortaf, want het
was niet haar meening geweest er op te zinspelen, dat
de beste vriendin van Alice natuurlijkerwijze deze daad
zou verrichten, al voelde zij, dat Dehaeze het zoo op~
vattet ik bedoel hiermede dat Mevrouw Dumoulin het
nu wel erg eenzaam zal hebben.
Vooral wanneer U ook nog weggaat, antwoordde Dehaeze vriendelijk.
Mathilde haalde lichtjes de schouders op, doch er
kwam een mildere trek op haar gelaat en plotseling
moed vattend :
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ik niet terug ging naar het klooster. Dan durft men
meer te doen dan anders omdat men buiten de belangen der menschen staat. En daarom kom ik U zeggen,
wat ik denk : Mevrouw Dumoulin is ziek of ze heeft
verdriet.
Het masker van koelheid legde zich onmiddellijk op
Dehaeze.
- Wat bedoelt U hiermede? vroeg hij hoog.
Mathilde fronste de wenkbrauwen. Niet meer het
zedige onpersoonlijke nonnetje van jaren geleden, niet
meer de doortastende verpleegster-bezoekster, maar een
rijpe vrouw, met veel gevoel en, veel doorzicht.
- Ik bedoel niets anders dan wat ik zeg, dat zij
ziek is of verdriet heeft, een van de twee. En tenslotte
is zij ondanks haar beide kinderen en de oude huishoudster wei heel eenzaam waar het haar zelve betreft.
Eigen familie heeft ze niet, van haar mans kant ook
zeer weinig, en zoolang Mevrouw Nyssens in Brussel
woonde, was er iemand in haar nabijheid die daadwer
kelijk belang in haar stelde. Menschen, die van haar
houden zijn er misschien genoeg maar niemand draagt
zorg voor haar.
--- Dus Mevrouw Nyssens is voorgoed naar haar
man 'terug?
Ghislaine de Ramac had het hem wel altijd verzekerd, hij was geen psycholoog. Hij had nooit zooveel
toewijding en uithoudingsvermogen achter dit wereld-

sche vrouwtje' vermoed als zij betoond had tijdens de
ziekte van Bébé. Hij was toch eenigszins verbluft door
haar terugkeer naar haar echtgenoot, maar misschien
hield ze nog steeds van hem, vrouwen zijn zulke wonderlijke wezens. En nu verklaarde Zuster Mathilde, die
een degelijk mensch was, dat indien Mevrouw Nyssens
in Brussel vertoefde, zij geruster zou wezen over Alice.
Het speet hem bijna, dat hij steeds zoo weinig notitie
van Mevrouw Nyssens had genomen als hij haar in
gezelschap ontmoette, maar ze was hem te gevat en
te bijdehand. Hij hield nu eenmaal niet van zulke geestiqe vrouwen.
zegt dus, hervatte hij, zijn gedachten weer op
Mathilde vestigend. dat Mevrouw Dumoulin niet heel
goed is?
- Er is iets met haar, antwoordde Mathilde bondig.
Ik heb haar een paar maal aangeraden naar 1.1 toe te
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- 847 gaan, maar Mevrouw Dumôulin antwoordde mij op
veel korteren toon dan haar gewoonte is, dus kon ik
natuurlijk niet aandringen. En nu ik wegga heb ik gedacht; U is de huisarts, ik zal U op de hoogte brengen,
dan is de verantwoording van mij af en moet U er voor
zorgen.
- Ja. beaamde Dehaeze gewillig, daar hebt U gelijk
in. Sedert wanneer hebt U iets ongewoons bemerkt.
Zou het niet eenvoudig het gevolg van overspanning
zijn na dezen winter?
- Tijdens het herstel der kinderen bleef ze vroolijk
en opgewekt, ondanks haar klaarblijkelijke uitputting.
Ze keurde het ook volkomen goed. dat Mevrouw Nyssens zoo spoedig naar Zwitserland ging. Ik ben niet
onbescheiden dokter, maar als verpleegster-bezoekster
krijgt men iets van een detective in de huizen waar
men vertoeft, doch als ik niet voorgoed vertrok zou ik
inc niet het recht aanmatigen mij ongevraagd met andermans zaken te bemoeien. Doch aangezien U Mevrouw Dumoulin reeds tweemaal geopereerd hebt, en
de laatste maal, niet waar, de laatste maal...
- Was het geen kleinigheid. U hebt er heel goed
aan gedaan mij op de hoogte te brengen. Ik zal dezer
dagen naar haar toe gaan. De gezondheid der kinderen is altijd een voldoende voorwendsel.
Mathilde knikte verlicht.
- Er is plotseling een keer gekomen : Mevrouw
Dumoulin is zoo stil geworden, zoo afgetrokken voortdurend, en zoo gauw vermoeid, ofschoon ze er niet bepaald slecht uitziet.
- Is er een plotselinge keer gekomen voor eenige
weken, in die mooie voorjaarsdagen?
Mathilde knikte wederom, verwonderd door zijn juist
aangeven van het tijdstip.
- Kort voordat de kinderen uit mochten gaan?
ja., juist om dien tijd.
Dehaeze begon met groote stappen in het vertrek
heen en weer te loopen, de handen op den rug.
Mathilde keek hem scherp aan. Ze wenschte bijna
niets gezegd te hebben, herinneringen uit de gesprekken
met Miete dezen winter doken op, en de man die langs
haar heen ging, drie vier maal, zonder haar aanwezigheid te bemerken, scheen wel aan andere zaken te den
ken, dan aan wat zijn vak betrof. Plotseling bleef hij
voor haar stilstaan.
-

-

848 Het is heel verstandig van U mij dit mede te dee~
len. Ik ben natuurlijk als arts verplicht op den toestand
mijner patienten te letten, en deze geven er zich • niet
altijd zelf rekenschap van als er iets niets in orde is.
Ik dank U dus voor Uwe inlichtingen. Wanneer vertrekt U?
Morgenmiddag om drie uur.
Zoo gauw al? Dat spijt me•
Hij reikte haar de hand.
Zuster Mathilde vanaf dat ik U heb leeren kennen
heb ik altijd veel eerbied gehad voor U, en veel vertrouwen in Uw bekwaamheid. Ik hoop dat U gelukkig
zult zijn in Uw nieuwe levenswijze en de werkkring U
bevallen zal, vervolgde hij warmer. In elk geval kunt
U er zeker van zijn, dat U hier in Brussel door enkele
vrienden zeer betreurd zult worden en dat de beste
v7enschen voor U gevormd worden. Du bezoek is mij
zee` aangenaam geweest.
Mathilde zag hem vragend aan, doch hij wendde
den blik af, en een zachte blijdschap steeg in haar op.
Het was of er iets moois gebeuren zou, iets wondermoois, en of zij daartoe had bijgedragen door hare
woorden, die misschien ten tweeden male ongevraagd
grepen in het leven van een andere vrouw, maar waarvan deze keer de bedoeling zuiver was geweest en vol
van liefde, zooals haar eigen hart vol liefde en vrede
was.
Toen zij de kamer verlaten had bleef Dehaeze nog
eenige oogenblikken peinzend staan, legde beide han~
den tegen het achterhoofd, streek langs zijn krui ri over
zijn gelaat, sloot de oogen, en ging in den zetel zitten,
dien zuster Mathilde juist verlaten had.
...Als het nu ondanks een jaar weigeren en afweren,
eens iets anders was geweest dan louter dankbaarheid
van Alice... ?

.
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xv
Ze stonden te wachten voor het portier. Toto was
al drie maal den wagen in.. en uitgeklauterd om te zien
of alles, wat zuster Mathilde medenam wel op zijn
plaats lag. Het was nochtans zoo weinig : een bruin valies, een klein handkoffertje en een pakje me- allerlei
heerlijkheden door Mama, Virginie en de kinderen samen heel geheimzinnig ingepakt voor onderweg. Als
Zuster Mathilde dat allemaal in den trein moest op-
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eten, peinsde Toto, die nog steeds vastzat aan zijn
belofte om een jaar lang geen stukje chocolade te
proeven, dan zou ze vannacht wel een beetje maagpijn krijgen, en dat zou vervelend wezen, want dan was
ze in haar nieuw klooster en kon ze dus Mama niet
roepen, zooals hij en Bébé deden.
Alice en Mathilde wandelden voor het laatst rog
wat samen op en neer. Een tot nu toe ongekende
warmte en innigheid was in hare verhouding geslopen gedurende de weken, dat Mathilde wederorz in
de Seutinstraat vertoefde. Ze stonden zoovee? d: ster
bij elkaar dan den eersten keer, ze kenden elkander
nu zoo lang en begrepen elkaar zoo goed. Mathilde
was tot haar volle ontwikkeling gekomen als vrouw
in deze jaren, nu zij in de wereld verkeerd had tusschen werkende, lijdende en liefhebbende vrouwen.
Wat had er veel aan haar vorming ontbroken voordien, hoe begrensd was haar horizon en hoe beperkt
haar aanvoelen geweest. Hoeveel milder zou zij nu degenen ontvangen, die aan haar zorgen toevertrouwd
werden, hoe goed zou zij met haar zieken medeleven,
hoeveel meer doorschouwen en omvatten ook van haar,
wier ziel en geest krank was.
Ik ben blij dat ik deze laatste jaren heb doorge-maakt, verklaarde zij oprecht. Het heeft me goed ge .daan.
Gelukkig maar, antwoordde Alice zacht. Het is
altijd prettig terug te kunnen zien, zonder iets te be~
treuren.
En alles is toch gegaan zooals U indertijd dacht.
Miete is naar haar man teruggekeerd en ik ga weer

naar 't klooster. Eind goed, al goed. U hebt het vooruit gezegd.

Heb ik dat voorspeld, dat denkt U nu maar achteraf.
En U blijft weer alleen met Toto en Bébé in de
Seutinstraat. Maar nu alles goed is afgeloopen zult
U toch hoop ik met vreugde terugzien op den tijd.
dat Miete en ik als huisgenooten bij U hebben vertoefd, ofschoon Miete U kwam helpen en ik eigenlijk...
We zullen U allen erg missen, onderbrak Alice
haar snel, we missen Miete nog steeds zoo...
Ja, ze misten Miete alle drie. Mathilde voelde het
plotseling sterker dan ooit.
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Bij ons zijn er wel eens groote bedreigingen,
maar ten slotte komt alles God zij dank weer terecht
en het wagentje blijft zoetjes voortrollen. De kinderen
zullen grooter worden en Virginie ouder, maar verder,
als Miete terugkeert, zal zij alles bij ons vinden zooals
ze 't altijd gekend heeft.
1

Alice was veel bleeker dan vroeger, de gewone blos
wilde maar niet terugkomen, dacht Mathilde. Ze had
werkelijk de zeelucht nog meer noodig dan de kinderen. En in haar oogen bleef de vage weemoedige blik,
die was als een zacht verwijt wanneer hij gedachte
loos heengleed over de aanwezigen, maar die onmiddellijk zijn zonnige warmte hervond, wanneer zij de
kinderen of Mathilde of Virginie haar aandacht
schonk.
ja, ze misten Miete alle drie en nu ging zij, Mathilde ook nog weg. Vier jaar geleden was zij bij Alice
in huis gekomen in de meening er een taak te vervul.
len om te ervaren, dat zij eigenlijk volkomen overbo-'
dig, enkel uit naastenliefde was opgenomen. Maar nu,
vertrok ze nu wel op het goede oogenblik ? Was
ze niet wederom kortzichtig en traag van begrip zoo-als menigmaal? Bébé, teer in haar nieuwe zomerjurk~
jes schudde soms haar blonde krullen alsof zij haar
kopje te lang reeds aan Maria's schoot had gevleid
om nog weer heelemaal tot de aarde terug te keeren,
Alice had iets vers en onwezenlijks, zooals zij zelfs
in de tijden van haar zwaren rouw niet getoond had,
iets of zij nu niet een zwarten sluier, maar heel haar
menschelijk kleed droeg als wat tijdelijks, dat geleend
is om spoedig af te leggen, en zelfs Toto, de grappige,
wilde, tamelijk zelfzuchtige Toto had op zijn mager
geworden jongenssnuitje iets van de wijding, hem verleend door het offer, waartoe hij Miete en zichzelf
had aangespoord op den dag, toen de dood zijn zusje
bedreigde.
Het is net of ze niet 'heelemaal van deze wereld
zijn, Mathilde dacht hoe heerlijk het nu zou wezen
als Miete hier was, Miete die mopperen zou en laten
lachen, en willen dat ze lekkere dingen aten den heer
len dag door. Die met Alice uit zou gaan, desnoods
naar een theater of dancing. Miete, het blijde leven,
de reactie op het al te vergeestelijkte, het gezonde
en onmisbare evenwicht in moeilijke tijden.

- 851 Maar Miete was heengegaan naar haar zwaren
plicht, zooals zij Mathilde nu ging naar haar lichte
roeping.
Als later de balans ZOU geheven worden op den dag
dat aller leven blootligt en open voor God en de men~
schen, hoe zwaar zou dan in de schaal der goede werken van Alice's leven wegen de geest van haar huis,
de macht, die van haar was uitgegaan, de rechte weg,
dien zij onbewust ieder gewezen had, die met haar in
aanraking kwam. Maar was het wel goed. dat Mathil
de dien weg nu reeds ging had zij niet moeten blijven,
nog enkele maanden, nu ze misschien nuttig kon wezen
of althans dienst bewijzen?
zult zien, dat U van den zomer heelemaal bijkomt, nietwaar ? drong Mathilde hartelijk.
- 0 ja, maar als Toto en Bébé drie dagen aan zee
zijn ken je ze niet meer terug. Wees maar gerust, ik
zie wel, dat ze niet fiksch zijn, maar dat duurt zoo niet
lang meer.
Aan zichzelve dacht ze blijkbaar niet. Mathilde
zuchtte even. Toch maar een heele geruststelling, dat
ze dokter Dehaeze gewaarschuwd had, die zou er nu
wel een oogje op houden.
- ik hoop maar dat Miete van den winter terug
komt, anders zal het wel erg stil zijn, meende Mathilde.
- Och ja, maar ik heb tenslotte na den dood van
mijn man, zelve zooveel mogelijk alle betrekkingen geweerd. Ik wenschte een stil leven te leiden en moet me
daarover dus niet beklagen.

-u

De portieren werden gesloten. Het « Gent-BruggeOostenderechtstreeks ! » galmde reeds over de kade,
Toto sprong weer van de treeplank, Bébé sloeg haar
beide armen om Mathildes hals en weende met dikke
kindertranen.
- U hadt veel beter gedaan nog een beetje bij ons
te blijven, vond Toto.
- We komen U gauw bezoeken met ons drieën,
als dat tenminste mag. Maar we zijn nog beter dan
familie, niet waar, dus er zal wel geen bezwaar tegen
wezen, troostte Alice om het afscheid te vergemakke
lijken. En we zullen heel dikwijls schrijven, en Miete
natuurlijk ook.

852 Mathilde knikte met dikke keel en toen Toto, de
ondeugende bengel met zijn gouden hart, die toch
eigenlijk van de twee haar lieveling was, uitriep :
Ik vind 't verschrikkelijk akelig dat U weggaat,
Zuster Mathilde, en kijk Bébé eens huilen ! en toen
Alice over haar beide kinderen heen het beschreide gelaat naar haar ophief, toen omhelsden de twee vrouwen
elkaar voor de eerste maal met de volkomen overgave,
waarin zij voelden, dat Zij elkander tot het einde van
haar leven in hechte vriendschap zouden aanhangen.
Hartelijk dank voor alles, lieve Alice, stotterde
Mathilde verlegen over haar eigen zwakheid.
Maar ze werd in den coupé geduwd, Toto en Bébé
grepen nog even haar ' rok vast, toen klepte het portier
wicht en Alice reikte haar nog eenmaal de hand.
Nu ging Mathilde weg nu bleef ze toch een beetje
eenzaam achter, ondanks Toto en Bébé, ondanks Virr
ginie en haar gezellig huisje. Het leven had telkens
andere eischen : eerst Miete, nu Mathilde, nog een
paar jaar en dan zouden ook de kinderen gaan. Toto
de wijde wereld in misschien, en Bébé om den man
harer keuze te volgen. Virginie zou haar voorgaan
naar den hemel, dat hoopte ze zelve, Virginie werd te
oud om nog een verlies te kunnen lijden en eens zou
ze misschien heel alleen zijn in het huis# waar ze geboren was... Nu niet bitter worden en geen droeve
gedachten kweeken, omdat eens anders hart veranderd
is. Was haar eigen hart dan 'niet veranderd ? Leed
het nu niet om den man, dien ze eerst zoo kalm en
zeker van zich had gestooten ?... Niet bitter worden of
hard van oordeel, maar het leven aanvaarden, zooals
het ons wordt opgelegd, en niemand iets verwijten, van
wat misschien onze eigen schuld is, of wat geschiedt
omdat het beter zoo is...
De trein gleed weg onder zijn witte rookpluimen.
Mathilde's zakdoek wapperde nog steeds uit het
raampje als een laatste groet, de kinderen waren wat
achteruit gesprongen om zoolang mogelijk te kunnen
zien en zwaaiden met beide armen en plotseling liet
Alice haar hand met den wuivenden zakdoek langs
zich neerglijden en een gevoel van oneindige verlatenheid bekroop haar.
Niemand kijkt nu natuurlijk eens even naar dien
armen dokter, zelfs mijn kleine Bébé niet, klonk een.
diepe bas naast haar.

- 853 Alice schrok hevig, keerde zich om en indien Dehaeze nog één oogenblik getwijfeld had, dan zou het
blozende verwarde beeld, zelfs hem, den slechten
psycholoog overtuigd hebben.
Ze stonden een oogenblik sprakeloos tegenover eikaar tusschen groetende of haastig terugkeerende menschen, alsof er op de wereld niets anders was dan zij
beiden.
- 0 dokter, is U daar, hoe heerlijk, zuchtte Alice
voldaan.
- Ik kwam natuurlijk net te laat. Het is mijn noodlot in het leven steeds te vroeg of te laat te komen.
Maar Zuster Mathilde heeft. toch mijn goede bedoeling gezien, want het is ter eere van mij, dat ze opeens
dien grooten zakdoek uittrok en nog eens zoo heftig
knikte, maar dat hebben jullie geen van drieën bemerkt,
dat het eigenlijk over je hoofden heenging.
Toto en Bébé kwamen dichterbij, ze waren volstrekt
niet verwonderd. Bébé hief haar gezichtje naar hem op
en Toto informeerde of de auto wel veilig stond.
Slechts Alice behield over haar geheele wezen de uitdrukking van namelooze verwondering.
- Zoudt U ons overmorgen niet weg brengen naar
Knocke ? vroeg Toto. We hebben meer bagage dan
Zuster Mathilde en 't zal zoo lastig zijn voor Mama.
- Als je denkt, dat Mama het gemakkelijk vindt
mij als doorloopenden sjouwer op reis mee te nemen.
kan ik jullie natuurlijk wel heelemaal naar Knocke
brengen, antwoordde Dehaeze goedmoedig, maar de
groote ree-bruine oogen van Alice straalden hem tegen.
- Ja, knikte Bébé als een vervolg op haar eigen
gedachten, en komt U dan nog maar eens, want Zuster
Mathilde zei ook al, dat we een veel te stil leven zouden krijgen zonder haar en Tante Miete.
- Ik zou bijvoorbeeld alle Zondagen over kunnen
komen, want zulke lastige patienten als jij Bébé, die
me eiken dag willen zien, heb ik op het oogenblik gelukkig niet. Dan was het misschien minder stil en kan
ik Mama het laatste nieuws uit Brussel meedeelen, ter
wijl jullie forten bouwen.
Nu was de lichte plagende toon aan hem, want op
het gelaat der jonge vrouw streden vreugde en aan
doening hun schoonen strijd.
-

- 854 - Komt U dan altijd met de auto, dat is leuker oordeelde Toto practisch, maar Bébé drukte inniger zijn
hand en vleide haar hoofdje tegen zijn arm.
- En aangezien ik door den zoon aanvaard word
om de lasten des levens te helpen dragen, en door de
dochter ter vervanging van beter gezelschap, zou ik
bijvoorbeeld den volgenden winter wel bij jullie kunnen komen voorgoed, want door de moeder ;al ik toch
in de toekomst als in het verleden wel geduld worden
om over de gezondheid te waken van...
Alice legde haar hand op zijn anderen art».
- Zouden we het verleden niet liever laten rusten
en trachten in het heden elkander tot steun te zijn.
Wederom keken zij elkander aan : het verleden was
toch goed en schoon geweest en het heden was er de
waardige voortzetting van.
- En nu moesten we maar liever gauw naar huis
gaan, vervolgde ze niet gemaakte» angst, want Virginie wacht niet graag met de koffietafel en wij blijven
hier maar staan praten.
gaat met ons mee, U rijdt ons naar huis, hé
dokter? drong Toto in het heerlijke vooruitzicht naast
het stuurwiel te zitten, en Dehaeze glimlachte, want
met Alices arm in den zijne en Bébé's knuistje, dat
hem stevig vastklemde aan de» anderen kant, zou het
heel moeilijk wezen Toto's aanbod af te slaan.
- We zijn nog niet naar 't Rôoklooster geweest.
zooals U verleden jaar hebt beloofd, vermaande Bébé
en in haar verlangende oogjes zagen Dehaeze en Alice
beiden, dat eindelijk een stille wensch van het kind
verhoord moest worden
Zoo gingen ze het station uit en stapten met hun
vieren in de auto die in de volle flikkering der namid
dagzon op de Rogierplaats wachtte, terwijl naar het
Westen de trein voortstoof onder zijn witte pluimen
van rook

-u

;

EINDE.

$55

-

Overzicht van Tijdschriften
De nieuwe Gids (October) jubileert. Op prachtig, glanzend crême
papier de foto van Willem Kloos en van Willem Kloos en echtgenoote, Jeanne Reyneke van Stuwe. En een feestnummer van juist
174 bladzijden. Opent op een dubbele studie. door Mr R. H. J.
Bakker. De eerste over «veertig jaren beschavingsarbeid.» Treffend wordt geschetst de vernieuwing die De N. G. gebracht heeft
door een reeks staaltjes van de stijltjes van tevoren. Daarna een
ntervieuw met Willem Kloos. Een belangwekkend binnenzicht in
het gezellig tehuis van den grooten prins., levendig beschreven.
Als een persoonlijke kennismaking met den vereenzaamder donder
god van weleer. De oude man wordt blijkbaar in zijn zelfverheffing
gesteund door de bij-der-handte echtgenote. Hij weet echter nog
gulden raad te geven : «Een ding wil ik de jongeren en allerjongsten toeroepen : werk. en zie ie te ontwikkelen. De moderne au^
teurs hebben veel te weinig eruditie.» Hem zelf laat hij echter •wel
gevallig gezeggen :
«As cedars beaten by continual storms so great men flourish»
Hein Boeken herdenkt Willem Kloos' kandidaatsexamen klassieke letteren (1884) ; L. Van Deyssel die in zijn gedenkschriften
uitvoerig over D. N. G. spreekt zendt enkel een briefje om mee
te jubileeren Frans Erens blikt terug op de door het tijdschrift
tot stand gebrachte evolutie; Jac. Van Looy plaatst een symbolir
sche beschrijving van «De (n) muur» alias D.N.G. en Willem
Kloos, na « een jaar, notules van de N. G.-vergaderingen » publiceert « wat het publiek wel eens weten mag bij het veertigjarig bestaan». Hoe in hem het plan voor een eigen tijdschrift opkwam en
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dat hij hoopt het tot negentig jaar te brengen. Bij wijze van documentatie is — zeer goed idee — het destijds verschenen, sinds lang
uitverkochte beroemde en beruchte boekje herdrukt: «De onbevoegdheld der hollandsche literaire kritiek » door Willem Kloos en
Albert Verwey. «Waarna een studie over Jacques Perk door J.
Mathijs Acket. Ontleding van «Mathilde». En om een der eerste
eveneens zeer vroeg gestorven pionier A. P. Van Groeningen te
herdenken een uitvoerige, uiterst gedocumenteerde studie : «bij-drage tot de genesis van tachtig> door H. Gerversman. Twee brieven
van. C. B. Huet aan hoogleeraar Koster worden, gepubliceerd door

Dr W. G. W. Koster.
De Stem (October) . Zes suggestieve sonnetten door J. W. F.
Werumeus Buning ; door Gabrielle van Loenen een novelle « De
lusteloozen ». De lustelooze moeder na de geboorte van haar later
ook lusteloos geworden kind. Schrijnend, Johannes Tielrooy polemiseert met de Gids, nominatim Prof. H.T. Colenbrander, over Busken
Huet. De knappe Jiast Havelaar verkoopt larie over «het christendom». We komen hier wel eens op terug -- Direct zijn de verzen van Marie v. K. in al hun hortendheid --- Is. Plati geeft het
vierde deel zijner studie «Groei». Over juless Romains een studie
die wordt vervolgd, door Johannes Tielrooy, Albert Plasschaert
plaatst aphorismen waarmee hij in bondigen vorm dwaasheden
zegt als : «Plicht :de maatschappelijke munt der liefde; 't behendig gevonden surrogaat met den grootsten pathos aangeprezen door
de Pooveren (sic)
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De Beiaard (October) Uitvoerige studie over Max Scheler door
Prof. Dr J. P. Steffer « De groote beteekenis van zijn wijsbegeerte
ligt hoofdzakelijk in de volgende momenten : in de buitengewag
vruchtbare en diepzinnige litteraire produktie, in de oorspronkelijkheid en suggestieve kracht van zijn rijke ideëen die licht werpen
op allerlei kultuurgebieden en op het leven, eindelijk in zijn methode, de zgn. phaenomenologische wezenschouw, die de 'nieuwste en
meest moderne gedachten en inzichten verbindt met het waardevolle van verleden en overlevering, waardoor hij aan zijn geheele
wereldbeschouwing een sterk religieuzen onderbouw weet te ge~
ven ». Volgen de beschouwin en van Huib Luns over schilder
kunst in kerken. Van den ons onbekenden L. Schlichting een opstel over z taalinflatie ». Zeer persoonlijk gezien en gedacht.
Het vervolg van Kees Meekels' « De dwerg tusschen Ezechiel en
l aïas.» Eeen lange- rubriek verscheidenheden,
«Baal» (October) In leningen stijl een uitvoerige recensie
over Persyns' Sniedersboek door den hollandsch-Brabander Vincent
Cleerdin.. Naar aanleiding van een fransch boek een approbatie
over Pascal door Dr Perd. Sassen die over hetzelfde onderwerp
vuór kort een uitvoerige studie liet verschijnen in De Beiaard.
Persijn zelf bespreekt de heruitgave der Wondervertelsels uit Vlaanderen door De Cock en De Mont -- Door Ellen Russe een bekwa~
me studie over Compton Mackenzie van welken schrijver het Ne-derlandsch Boekhuis een vertaald roman «Arme familie> uitgaf
Wies Moens licht ons in over den toestand der moderne duitsche
lyriek.
«De Gemeenschap» (October) Een studie met 4 prachtige buitentekst-platen «over monumentale kunst» door Joep Nikolas. Pleidooi voor het nieuwste Van Lou Lichtveld. Jan Engelmans schrijft
in samenwerking met Ch. Cingria een studie over Otto Van Rees.
De reproducties van dezen schilder lichten ons echter over hem beter in dan de studies. Een zeer mooi gedicht van Marnix Gijsen,
<De Wederkeer»..- S. Van Ravensteyn stelt den bourgeois als de
man van «de persoonlijke noot» tegenover den modernen artist, de
aemeenschapsmensch - «Op 't podium van 1950» heet een studie
door Albert Helrnan; naar aanleiding van H. Roland Holst's boek
«De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst. Dappere
kronieken. Wat een enthousiasme!
:

Roeping (October) Een optimistische beschouwing van Dr H.
Doller over katholiek leven en kunst «De tijden worden beter;
de materialistische opvattingen die 't leven van zoo heel veel menschen bepaalden, beginnen te wijken voor de sterk geestelijke be-^
ginselen waaruit het menschenleven geleefd moet worden.» Van
Joan Colette een studie « Ut omnes ureum sint » over den Rutheen
schen metropoliet SZeptycky, de hereeniging der kerken, den oudbyzantijnschen ritus. Met twee heerlijke houtsneden opgeluisterd.
Van Pater Molenaar een lyrische bladzijde «gesprek met Rafael
en bespreking van «Simon» het jongste werk van Pater Mart.
Vreeswijk. Gerard WVdeveld die het voor dichter H. Marsman
opneemt tegen B. Verhoeven, plaatst ook een vers dat hij, nog
beter dan Verhoeven, zijn kritiek, ook achterwege had kunnen laten.
Door J. Panhuysen jr een proza-verhaal « Een christus » ; schrijver
-noemt het met reden rom.antis:h. Proeven van essay leveren Karel
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Albert « over muziek-esthetiek van uit modern standpunt » en G.
K.nuvelder over « Katholieke kunst ea Albert Kuyle ».
«VTaamsche arbddh Sept. October Leo Picard schrijft een studie voor het herstel der vlaamsche beweging. De hoofdgedachte:
«voorwaarde eenvr krachtige aktie op politiek en maatschappelijk
gebied is : het herstel van de eenheid in de Vlaamsche Beweging.-Het slot der novelle K Hooglied » door Fritz Francken. - Gedichten
door Jan H. Eekhout en Albert Gevers. -- «De Witte», een novel~
leken door A. Thiry. Deze Witte wordt soldaat en sneuvelt.
De meer moderne «verzen» worden ingediend door den befaamden
krimikus Paul Van Ostayen en Victor J. Brunclair. Wij bevelen
de produkten van deze dichters ter lezing aan. Verzoek geen blocmen of kransen te zenden. In de kronieken brengt de eerste dichter
August Van Cauwelaert om het leven en de tweede Prof. Vermeylen.
Wij krijgen de twee genieen die hen afmaken, in de plaats. Ernstiger zijn de kronieken over wijsbegeerte beeldhouwkunst, bouwkunst
en muziek.
«De Vlaamsche Gids» (October) blijkt al meer te verzaken aan
concurrentie-in-degelijkheid met de andere Vlaamsche periodieken.
Een studie door Prof. Dr J. E. Verschaffelt over het kryogeen laboratorium te Leiden. En eindelijk verschijnt het slot van dat grove
verhaal K De koolbeest » door G. D'Hondt. Kronieken over de
driejaarlijsche tentoonstelling van schoone kunsten te Gent en over
ede fransche jongere poëtische letteren; deze laatste, -ceel lezens-^
waard, door Frans Smits.
«La Renaissance d'Occident» (October) Ch. Van Den Borre
spreekt over « Les mélodies de Nietsche » De übermensch-filosoof
was een vurig muziek~minnaar en op zijn tijd componeerde hij

wel eens zoo goed dat het spijtig is dat hij op dat gebied nietmeer
gepresteerd heeft. Schrijver meent dat wij vergoed zijn door de
literaire melodie van Nietsche. Wij meenen dat niet. — Verzen van
P. Lepage; enkele zijn zeer direct en suggestief. -- Vervolg van
een roman «Kwiebe-Kwiebus door M. De Ghelderode. -- Daarna
begint een andere roman door Hyacinthe Henri, getiteld «La folie
pensée ». De rubrieken « Variétés artistiques et litéraires », « Lettres

étrangères», «chronique du mois et du pays», beslaan meer dan
de twee derden van het driehonderd blz. groote nummer. Om de wetenswaardiglzeden wel lezenswaard, maar geen diepergaande relaas,
geen bewerkte, bestudeerde nota's.
«Les Leftres» (October) Opent met een <. Dialogue de l'amitié
de la France et de 1'Espagne» gehouden door Maurice Legendre
en Don Andrès. De eerste teekende het artikel .Een flinke studie
van. Joseph Berteloot over eLe bon sens» — Van Maurice Brillaut
<Le tombeau des Danaïdies ou la morale introuvable. La mystique
a 1'américaine» naar aanleiding van een boek over <cla Psycholo^
gie du mysticisme religieux» door een Amerikaansch leeraar M. J.
H. Leuba. — Een sociologische studie van E. Gascoin over 1'orientation professionnelle «Documentatie over de toepassing van het
systeem in diverse landen. --- Een studie over Joubert door André
Mougland -- Poëzie in proza á la Claudel «Le chant du retour»
door Léon Cathlin. Schrijver schreef het lange gedicht op de boot
die hem vanGriekenland naar Frankrijk terugti: acht. — Een minder
schoon gedicht in dit nummer heet «La Chartreuse du reposoir
en is geteekend door Jaques Vaunois. En het verhaal «Le testar
ment du chemineau» door René Duverne eindigt hier. — Actueel
gehouden kronijken.
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ascetische, apologetische bespiegelingen. Een interessante studie van
Francis Jammes over 4La plante dans Ie domaine spirituel> -- F.
Le#êvre die een kritiek - rubriek wil openen, begint met eenige grondige beginselen vast te leggen onder titel «Réflexions sur la cri r
tique. -----Door H. Pourrat een «visite à la Guillerie> naar aanleiding van Lucien Gachon's roman «Maria> Verschenen in de Edir
eions du Monde Nouveau. — Een goed gedocumenteerde historische studie over «L'imperialisme des états unis dans les Antilles
et en Amérique eentrale — Vele uiterst belangrijke kronieken.
Het 25 Octobernummer verdient nog beter onze aandacht, niet
enkel om den tekst der rede van Pius XI tot de internale bedevaart
der kath. jeugd te Rome. Er is vervolgens de (natuurlijk) merkwaardige studie van Pater Sertillanges over «La voix intérieure>
en vervolgens een nieuw eenaktertje van Ghéon : «Saint Francois
se fiance à Dame pauvreté. Daarop volgt een kritiek van F. Lefèvre over «Saint Francois d'Assise, Chesterton et Ie monde moderne. Door P. Waline over een kwestie die volop aan de orde
van den dag is, Pour Ie rapprochement Franco--Allemand : premiers pas et faux pas ». En ten slotte het artikel dat elk zichzelf
respecteerend tijdschrift nu geeft over de tentoonstelling van decoratieve kunsten te Parijs. De gewone prijzenwaardige kronieken.
«Wil en weg» (October) «Vogels en vogelbescherming» door
J. Drijver, met mooie illustraties. — Het radiotoestel in theorie
en praktijk door A. N. Tenne — De inrichting van onzen staat,
door Dr E. Van Raalte. Een leuk «bij de plaat (Sint Joris met
den draak ' ii het beukenwoud) door Herman Hana. Over recht
en rechtspraak door Mr H. Van. Haeringen -- De geschiedenis
van het orkest en van zijn instrumenten, door Wouter Hutscheu-ruyter --- Wondergenezingen en de ontwikkeling der geestelijke
geneesmethoden, door Dr I Zeehandelaar.
«De Bibliotheekgid's» (October) Een wat uitvoeriger bespreking
van de laatste uitgave der «Seven Sinjoren» de passietooneelen
uit Frans. Vervoort; «Die Woestijne des Heerera», Goed gevulde
rubriek boekbesprekingen.
«Ons geloof» (October) De H. Paulus en het sociaal vraagstuk
door Z. E. H. Kan. Van Der Heeren — De homogene ontwikkeling der katholieke geloofsleer door Dr L. Houtepen M.S.C. Belangrijke rubrieken « Mengelingen » en « Brievenbus ».
«Vlaaatsch Opvoedkundig Tijdscbxift» (Oktober) Het nummer
staat in het teeken van den grondlegger der ethiek en karakterpaedagogiek, Sokrates. Uit het klooster van 't H, Graf werd een
artikel ingezonden over «Invitation»; geinspireerd aan Toorop`s
t.eekening «de toren der eeuwigheid» en Bensan «None other Gods».
Pater Maes ijvert voor drankbestrijding als hulpmiddel bij de opvoeding -- J. Van der Linden geeft practische wenken over opstel
in de moedertaal. Broeder Denys schetst de psychologie van het
kinderteekenen en M. Ducheeyne geeft middelen opom het stotteren te verhelpen.
,
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Varia
Te Leiden zal in clm zomer van 1926 in het museum « Lakenhal» een tentoclling van werken van Jan Steen worden gehouden ter herdenking der geboorte van den kunstenaar in het
jaar 1626 te Leiden.

Den19 Januari 1926 zal Hans Sacks 350 jaren overleden zijn.
De Weensche staatsopera geeft te dier herdenking een feesbpvoe ring van «Die Meistersinger van Nümberg. Het Burgtheater zal
de « Fastnachtspiele van den 9rooten «Schuinacher und Pöet dau»
vertxmen. Verders zullen ook de verschillende Weensche manne
nenkoren feestconcerten geven.
Te Amsterdam overleed Dr J. A. Derkinderen, directeur van de
Rijksacademie van beeldende kunsten. Hij was een der figuren in
de kunstbeweging van na het impressionisme. Een pionier. En al
de teleurstellingen aan dat baantje verbonden, onderging hij. Zijn
eerste groot werk werd door den bestemmeling geweigerd. Zijn
streven ging naar een monumentale wandschilderkunst en de verzoening der kunsten in groot architectonisch verband. Hij werkte
o.a. met bouwmeester Berlage. Als boekverluchter was hij een origineele kracht. Hij was tegelijk een vaardig publicist. Van huize
uit katholiek is hij ook als katholiek gestorven al trad hij echter
nooit als zoodanig in het openbare leven op. Twee werken van
hem blijven onvoltooid : een groot glasraam voor een handeisge
bouw en een levensbeschrijving van zijn jeugdvriend Jan Veth.
Edgar Tinel zal het volgend jaar in zijn geboortedorp Sinaai
«verheerlijkt» worden. Een commissie is samengesteld en werkzaam
voor het inzamelen der gelden. Een beeldhouwer is reeds klaar niet
een standbeeld-ontwerp.
Door de vrienden van het Tooneel werd in den Haag verleden
jaar prijskamp uitgeschreven voor Nederlandsche Tooneelstukken.
Drie prijzen werden uitgeloofd, 82 stukken ingezonden. De jury
is nu klaargekomen met zijn verslag en meldt dat geen enkel werk
den prijs werd waard bevonden.
In verband hiermee wijzen wij op den prijskamp voor Nederlandsch tooneel, uitgeschreven door de stad Antwerpen waarvoor
de jury werk van Paul De Mont, Ernst W. Schmidt en Ant. Van
De Velde bekroond heeft. in Vlaanderen blijkt dus de tooneelkunst
althans kwalitatief te bloeien.
In December as. verschijnt te Brussel onder den titel «Paginas»
een beredeneerde bibliographie in vier talen (Nederlandsch, Eransch,
Engelsch, Dtiitsch), die een index zal zijn op alle Belgische tijdschriften en op de over België in buitenlandsche uitgaven verschenen artikelen op het gebied der volgende vakken: bibliographie,
filologie, geschiedenis der letterkunde, muziek, tooneel, beiaard~
kunst, folklore, beeldende kunsten, bouwkunst, sierkunsten, penningkunde, politieke geschiedenis en aardrijkskunde.
Zullen er o. ra. aan medewerken : de hh. prof. Vercouillie, drs
Bacha, Bonhomme, Rousseau, Neus, Apers, De Baive, Van Eeghern
Fr. en J. Lyna, André Pols en andere archivarissen, professoren,
bibliothekarissen.
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of op fichen te worden geplakt, zal geven: titel, korte inhoud van
en desgevallend kritiek op de bijdragen.
Die opzet zal door onze , intellektueelen blij worden begroet. Nu
gaat zooveel merkwaardigs dat in de tijdschriften verschijnt, verloren. Wordt deze uitgave een sukses dan komen later vast ook
wijsbegeerte opvoedkunde enz. aan de beurt.
Eeuwfeest Charles De Coster.
Het tijdschrift « La Renaissance d'Occident » stelt het eere- en het beschermkomiteit saam
voor het eeuwfeest van Charles de Coster in 1927.
Op het programma : een letterkundige wedstrijd, lezingen, tooneelvoorstellingen, akademische zittingen in de groote Belgische
steden, een demokratisch banket, het plaatsen van gedenkplaten.
Te Damme zal een tooneelopvoering plaats vinden en te Brus
sel een Thyl Uilenspiegelstoet waarvoor « La Renaissance d'Occident » de medewerking vraagt van de zaken~ en de kunstwe~
reld.
—

Over Pirandello. ongetwijfeld een van de meest succesvolle
tooneeIschrijvers van dezen tijd, brengt het Julinummer van Der
Gral --- waar pater Fr. Muckermann met verzienden blik « auf
der Gralwarte » staat — een uitstekend artikel van Dr. Lorenz
Kjerbi ll~Petersen. We geven daaruit een paar citaten in de vertaling van de « Maasbode »:
« Wat is waarheid ? » vroeg eens Pilatus en uit den geresigneerd~geblaseerden toon waarop de vraag werd gesteld viel
op te maken, dat hij geen antwoord verwachtte, het misschien
niet wenschte. Toen wiesch hij de handen in onschuld, liet den
Leeraar der Waarheid dooden en beschouwde de zaak als afgedaan.
Zoo is het thans precies hetzelfde. Zij, die vragen onder een
schouderophalen vormen een legioen, de ernstig zoekenden ma
ken nog geen cohort uit. Eenigen zijn er die zichzelf ontvluchte*
in arbeid en actie, zij vorschen, ontdekken, vinden, beheerschen.
Waartoe ? Zij weten het zelf niet. Anderen zijn afgestompt, on~
verschilligheid is over hen heengekomen en doffe zinnendruk. Zij
zijn gestorven en weten niet waarom. Over anderen kruist de
stortzee van den hartstocht heen en zij brengt de fluisterende
stemmen van binnen tot zwijgen. Er zijn echter nog anderen, voor
wie de vraag zelf tot vraag geworden is. het probleem tot probleem en dat alles bij elkaar tot spel. Hier zijn we genaderd tot
Pirandello.
Pirandello's figuren zijn door den « demon van het experiment », * zooals hij het zelf heeft uitgedrukt, uit de retort van den
psychischen alchimist als homunculus-achtige wezens in de broeikas ziiner dramatische teeltpogingen gezet, waar men hun afzonderlijke ontwikkeling in kunstmatig licht en kunstmatige warmte
achter den glaswand kan waarnemen. Pirandello heeft begrepen,
wat onze tijd op alle gebieden van het leven verlangt : sensatie
tot eiken prijs / En hij heeft er slag van sensatie teweeg te
brengen. In zijn dramaturgie wordt het water vertroebeld, tot het
ondoorzichtig geworden is en wordt een magisch half-duister geschapen zooals dat bij spiritistische séances terecht zoo geliefd is,
omdat men er zoo wonderbaar in fluisteren kan. De klare lijnen
doezelen weg. Verstand en verdwazing doen als gelijken een

-861—
rondedans, banaliteiten phosphoriseeren in een zeldzamen wonderglans en aan het venster buiten staat de waanzin en staart met
groote, koortsgloeiende oogen den heksen--sabbath in. Hem. is dit
rijk en alle kracht en heerlijkheid erin. Want deze kunst kan
slechts in het gekkenhuis eindigen en het is geen toeval, dat bij
Pirandello ook de grenzen tusschen verstand en waanzin vervloeien en juist dit vloeiende grensgebied hem bijzonder inspireert ».
-

Vlaarnsche tooneelliter-atuur. — Wies Moens gaf in het Julinummer van « De Beiaard » de lezing die hij op het laatste too-neelcongres heeft gehouden.
Daaruit dit kort, maar juist-gezien citaat:
« Het levende Vlaanderen, met al zijn spontane, bloemige volleskracht, toch een der landen, die het poverst zijn aan eigen beschaving op ons werelddeel, zag uit zijn boezem de stoutste, de
zoetste en de meest melodieuze Leeuwerik opvlerken, aan wiens
orgelende lyriek het voorgaande literair geslacht zich kon oprichten ; in datzelfde Vlaanderen ontstonden van de machtigste
en weelderigste bladzijden beschrijvend proza die wij in de !aatr
ste decenniën te lezen kregen.
De dramatiek, zij moet er vooral nog te bloeien staan in de
schaduw van Gezelle's ekstatiese vleugeling in het lommer van
die forse eik die wij Streuvels noemen / Tot het voortbrengen
van een moderne toneel-literatuur, die in kracht en betekenis de
poëzie van den Tijdkrans-dichter en de realistiese fresco's van
de schilder der oogst-vlammen evenaart, zie ik Vlaanderen pas
in staat wanneer het eerst voor zich-zelf zal hebben veroverd :
een gunstiger « atmosfeer » voor de groei, de uitgroei, van al
de levensmocelijkheden, zo materiële : als geestelike, dewelke liefdeloze, vijandige of roofzuchtige handen in zijn wezen schennend
hebben aangetast ».
-

Erik Satie overleden. — Over dezen merkwaardigen --- in 't
begin van Juli overleden --- franschen componist schrijft Pieter
Van der Meer o.m. in « Opgang» »:
< Satie was toen de veel-omstreden componist van « Parade »,
het ballet van Cocteau en Picasso, waarvoor hij de muziek geschreven had en dat in het voorjaar 1917, onder geweldig tumult
van geestdriftige bewonderaars en felle bestrijders -- (deze be-schouwden « Parade » bovendien als een defaitistischen opzet
van de « Boches », zoodát zij tijdens de uitvoeringen in koor
« á Berlin ! à Berlin ! » brulden) door het Russische ballet gedanst
werd. Nu is «Parade» een doodgewoon repertoire-stuk, dat op
menigeen den indruk maakt van Dostojevski-sche intensiteit.
Satie was toen vijftig jaar, en rond hem groepeerden zich vanzelf een aantal jonge kunstenaars, music:; schilders en schrijvers.
Hij, de vijftig-jarige, was wel de jongste der jongeren. Hij wees
hun den weg. Hij is altijd een baanbreker geweest. Zijn pianotukken «Gymnopédies» en «les Gnossiennes» (uit 1890) geven
Debussvaansche muziek, voordat Debussy zijn weg gevonden had.
Na den oorlog componeert hij «Socrate», een oratorium op So
crates' dood, van klassieke zuiverheid. Hij geeft zijn jonge discipelen de richting aan; langen tijd- blijven de «Sio>: Auric, Taillefer, Durev, Mihlaud, Honegger, Poulenc, hem trouw. Doch
eeniqen tijd terug komt scheuring. De zes, die ook onderling van
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weg gewezen.
En nu ook, door zijn stillen terugker tot het geloof, eenige
maanden voor zijn dood, doet hij het nog, al is het op andere,
nu diepbeslissende wijze.
In het begin van dit jaar wordt hij ziek, en opgenomen in het
St. Jozefsgasthuis te Parijs. Hij verzoekt Jacques Maritain bij
hem te komen, en deze gaat geregeld den zieke bezoeken. Satie
vertelt hem, dat hij bidt, dat hij het kruisteeken maakt, maar dat
hij bang is openlijk er voor uit te komen tegenover zijn vrienden.
Doch met Paschen communiceert hij, in stille verborgenheid in
het ziekenhuis. Er is een groot, oneindig erbarmen voor menschen van felle oprechtheid, als Erik Satie».
Uit Marokko komt een bericht dat wederom een eigenaardig
licht werpt op de fransche godsdienstpolitiek. De in den strijd
tegen de Rifbewoners meermalen vernoemde kolonel Freydenburg
is een Katholiek Missionaris, die na den grooten wereldkrijg tot
voor kort als zoodanig in Marokko werkzaam was, en nu wederom als soldaat werd opgeroepen. Wanneer zal de fransche
regeering eindelijk eens inzien dat ze zich met zulke praktijken
den vloek der bespottelijkheid op den hals haalt. Het is een
hemeltergende onbeschoftheid van een priestermissionaris te
eischen dat hij als soldaat met de wapenen in de hand, ten strijde
moet trekken tegen hen, aan wie hij, kort geleden nog, met het
kruis in de hand, het Evangelie van den vrede verkondigde.
Volgens de laatste berichten bedraagt het aantal Vrijmetselaars
thans, oncieveer drie en een half millioen; sinds tien jaren een
aangroei van 1300.000. Het leeuwenaandeel komt toe aan de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika waar 2.752.000 logebroeders verblijven. Dan komt Engeland met 312.000 vrijmetselaars,
daarna Duitschland met 80.000 troffelhelden, Frankrijk en Ko
oniën tellen er 50.000. In Italië zijn er 25.000, in Nederland 8.167,
n Noorwegen 6.000, in Spanje 4.700 en in België 4.100. Zweden
telt er 4.500, Portugal 3.000, Turkije 2.600, Griekenland, Bulgarije en Oostenrijk ongeveer 1.000.

Op 10 April van dit jaar was het honderd jaar geleden dat,
door de schuld \'7an zijn ontrouwe echtgenoote, vermoord werd
de fransche schrijver Paul Louis Courkt die door de massa thans
vergeten nog steeds door de «élite» graag gelezen wordt. Hem
werd, door de Figaro littéraire, een speciaal nummer gewijd dat
zeer belangrijk is.
In 1925 worden de jaarfeesten gevierd van een heele reeks
belangrijke feiten: o.a. het ze.venhonderste verjaring van de geboorte van den eersten franschen kroniekschrijver Jean de Joirzilic. Daar is wel langen tijd dispuut geweest omtrent zijn gehoortejaar, dat men vroeger meestal voor « 1224 hield ; maar thans
schijnt het vrij zeker dat Sire Jean in de eerste maanden van
1. 225 zijn intree in dit tranendal deed. Aan het hof van den prinsdichter Thibaut IV ontving hij een schitterende, literaire opvoe
ding. In 1248 trok hij ten kruistocht met den H. Lodewijk, en
werd diens vriend en vertrouweling. In 1254 kwam hij in zijn
tid teruc' en hij leefde er nog tot in 1317. - Oi, zijn werk.

de bekende «Mémoires» is heel wat af te dingen: het mist samen-
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hang en orde, 't krioelt van herhalingen, en tegenspraken, en het
wordt gekenmerkt door een totaal gebrek aan verhoudingen. Het
is ontstaan uit de samensmelting van twee andere werken die, én
wat doel én wat eigenschappen aangaat, heel veel van elkaar
verschillen. Het eerste van deze werken, de eigenlijke «mémoi
res» schreef Joinville al in 1272, en wat hij erin vertelt heeft
hij persoonlijk gezien en gehoord. Het andere schreef hij pas in
1305 op verzoek van koningin Johanna van Navarre, en het
heet: «Le livre des sainctes paroles et des bont fait de notre
roi Saint Louis en het draagt de duidelijke sporen van 's schrijvers hoogen leeftijd. Geen wonder dan, dat uit het samensmelten
der twee, een weinig samenhangend geheel ontstaan is. Historische waarde heeft het werk maar weinig : Joinville, die kritischen
zin mist en lichtgeloovig is heeft alles neergepend wat men hem
vertelde, en 't gekste bij voorkeur. Alleen waar hij verhaalt wat
hij zelf zag, mag men hem gelooven, want hij is helderziend en
oprecht. Maar vooral" om zijn psychologische waarde is zijn
werk « aere perennius ». Twee prachtige zielen leert men, er in
kennen: die van Joinville zelf en die van den H. Lodewijk. Van
zich zelf vertelt Jean graag en veel: we zien hem vechten, gaan
en komen spreken, lachen : we kennen hem er uit van a tot z.
' Hij is dapper als elk goed ridder, maar ook voorzichtig en
behendig. Hij is goed en teeder, naïef zelfs, maar houdt toch
wel van een grap. Hij is een man van geloof en diepe godsti
vrucht, maar toch zou hij liever een doodzonde bedrijven dan
melaatsch worden. Het kruisvaartavontuur neemt hij op als een
plicht, maar feitelijk is hij een huisrat, want eenmaal terug, verlaat hij zijn landgoed niet meer. — De H. Lodewijk is de volmaakte, christelijke ridder: moedig tot roekeloosheid toe, onweerstaanbaar in 't gevecht, edelmoedig na de overwinning, steekt hij
ver uit boven al zijn edellieden en dwingt den eerbied af van den
vijand. Hij heeft een diep menschelijk en teeder gemoed; hij houdt
zielsveel van zijn moeder, zijn vrouw, zijn vrienden, en beweent
zijn gesneuvelde soldaten. Boven al en in al is hij een heilige;
hij leeft met altijd God voor oogen en handelt steeds om bovennatuurlijke motieven. 't Is juist zijn persoonlijkheid die het boek
van Joinville zoo aantrekkelijk maakt, zoo zacht en toch zoo
sterk is de uitstraling van zijn heilige ziel. De H. Lodewijk is
een heilige die ver uitsteekt boven zijn tijd; Joinville is een menseh,
die zeer goed typeert de menschen van zijn tijd en die, zooals
Gaston Paris schrijft, een zuiver en zeer eerlijk beeld geeft van
het zedelijk peil waarop de toenmalige maatschappij stond onder
het tweevoudig oogpunt der ridderlijkheid en van het christendom,
van het wereldsch ideaal en van het godsdienstig geloof.
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Boekbespreking
Hedwig Courthe Mahler
De naam is bekend en naar de boeken wordt gegrepen. Onlangs schreef de Nederlandsche Boekhandel een prijskamp van
500 fr. uit. De prijsvraag ging over het schoonste boek van
Courths Mahler. Door de Vlaamsche Boekenhalle, de uitgeverij
die het grootst initiatief op uitgeversgebied aan den dag legt,
is rond dien tijd een prijskamp uitgeschreven betreffende het werk
van Warden Oom. Buiten dezen is voor geen Vlaamschen schrijver ten onzent de propaganda gevoerd die Courths Mahler is te
beurt gevallen.
Haar succes echter dankt Hedwig Courths Mahler niet uitsluitend daaraan. Zij dankt het vooreerst aan het boeiende van haar
viot verhaal. Zij bezit in zeer hooge mate de gave van de ro
mankunst, wat eerst en voor alles is: vertellen. Haar vertelsel
s eenvoudig, natuurlijk. Niets lijkt geforceerd alles loopt zijn
natuurlijken gang. Hei lijkt zelfs niet uitgedacht ; het is geen
vooropgezette synthese. Het is een relaas. Relaas van iets dat
gebeurd is en juist zoo is gebeurd. In de kwaadste veronderstelling dat een roman van haar zou verzonnen zijn, komt men nog
tot het besluit: moest dit voorvallen in de werkelijkheid dan kon
het daarbij niet anders toegaan dan kon het niet eindigen dan
zooals de auteur het heeft beschreven.
Ziedaar heel wat goeds gezegd over de kennis die Hedwig
Couths Mahler van het leven heeft opgedaan, dat zij goed kent
werelds verloop. En bijgevolg ook het inenschenhart. Want als
wij gelooven aan de leidende hand van een goddelijk bestier,
we weten dat deze nooit de vrijheid van den mensch aantast,
ieders karakter bovendien eerbiedigend, de deugden steunend en
de driften duldend. Zijn leven stuwt de mensch naar eigen goed
of kwaad inzicht. Het karakter bepaalt het leven. En heel de
wereldloop, globaal genomen is het complex van daden bepaald
in wezen en bijkomstigheid door de som der individueele karakters. Juist doordat zij zoo raak en scherp te type-eren weet met
die eenvoudige psychologie welke het bijkomstige niet in acht
neemt lettend alleen op de hoofdlijnen bekomt zij typen die

universeel zijn. Haar personagiën konden allen een bijnaam hebben : Hans de edelmoedige, Fritz de hooghartige, Lolo de lieftallige, Herman de lichtzinnige, zoo scherp staan ze naar de
hoofdtrekken geteekend. Vandaar dat haar ontknooping zoo natuurlijk, ja noodzakelijk is, vooral wijl het conflikt nooit zeer
ingewikkeld is en tusschen drie â vier personen zich afspeelt.
Het volksch succes van Hedwig Counths Mahler zal dus wel
grootendeels te danken zijn aan dien eenvoud van Psychologie.
De karakters zijn doorzichtbaar, eenzijdig. En dan ook te danken aan het feit dat alle verhalen spelen in het hoogere wereldje
van barones j es, graven en rijke lui ; van rijken-door-erfenis tot
parvenus.
Het spreekt vanzelf dat zulke herleiding van het leven en den
mensch tot zijn hoofddriften niet is vrij te pleiten van romantisme. Maar dit pleit dan alweer in het voordeel van datzelfde
romantisme dat in zijn gematigde vormen als verklaring van het
leven is te wettigen.
De katholiek betreurt dat deze geboren romanschrijfster met
haar optimistisch levensinzicht en haar gedurig doorpriemend ge-
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loof in een God die aan het geluk der menschen meewerkt en er
zich vreedzaam in verheugt, aan de rechten-op-Godsdienst van
dienzelfden God niet de ware plaats toekent die zij in het leven
moeten innemen. Zij stoort ons besef van plicht als zij zelfmoord,
duel en echtscheiding ongelaakt laat geschieden als normale toegelaten dingen. Zulks is b.v. het geval in « Uws broeders
vrouw ». Een losbol trouwde een deugdzaam meisje om de centen. Hij maakt haar ongelukkig. Verschijnt een deugdzame jongen die wel bij het deugdzame meisje zou passen. En dat beseffen die twee vromen zelf. En « gelukkig » gaat nu de losbol in
duel niet een echtgenoot die op hem jaloersch is en wordt gedood. Zoodat de deugd zich kan ontmoeten... « Door smart tot
geluk » viert een geluk, gebouwd op nog weerzinwekkender im~
moraliteit. Een vrouw ontloopt haar man en trouwt met diens
broer, terwijl haar man met zijn broers verloofde trouwt. En dat
moet gelukkig heeten omdat daardoor bij elkaar zijn gebracht
« wie voor elkaar geschapen zijn ».
Geen puritanisme. Het is hatelijk en het maakt ons hatelijk.
Duel, echtscheiding, echtbreuk zijn dingen die gebeuren. Een ka^
tholiek romanschrijver mag er rekening mee houden, moet het.
Een katholiek mag een boek lezen waarin met die realiteiten
rekening gehouden wordt. Ziedaar in platte woorden een princiep dat recensenten van katholieke tijdschriften op een koperen
plaat mogen laten graveere'n om op te hangen in hun studeervertrek. Wij mogen zelfs niet eischen dat in het verhaal waarin die
dingen gebeuren, zichtbaar ,worde de uiterlijke straf. Want de
natuur straft niet altijd zichzelf en God niet altijd in deze wereld.
Maar wij dulden niet dat het kwade wordt goedgesproken onder
welken vorm ook, zij het maar omwille der goede gevolgen.
Het kan zijn nut hebben, nu Courths-Mahler aan de orde van
den dag komt bij het publiek dat Conscience en Snieders « uit
heeft », deze lijn te trekken. Waar we b.v. « Prinses Lolo »,
« Hans Ritter » en « Rose von Lossow » zonder voorbehoud aanbevelen, mogen we niet nalaten te verwittigen dat «Uws broe
ders vrouw » en « Door smart tot - geluk » niet voor kinderen
zijn.
G.
W.

Bilderdijks' Lyrische poezie in omlijsting van zijn leven. Uitgen
geven door Dr. Ph. A. Lansberg. Uitg. Wolters, Groningen.
Nummer tien van de zeer belangrijke reeks Lyceum-herdrukken,
misschien wel de stemmigste boekjes die voor de Nederlandsche

scholen werden uitgegeven. Ik bedoel hiermee de wijze van uitgave, zonder den inhoud te willen deprecieeren.
Die inhoud hier - een keuze uit Bilderdijks' Iyriek. En die keuze, zegt de verzamelaar, is zoo gedaan dat de opgenomen verzen
aan het schoonheidsgevoel dezer dagen voldoen. Geregend zij deze verzamelaar die zich mag verheugen in 't bezit van zoo gunstig een opvatting over « het schoonheidsgevoel dezer dagen / »
Wij zijn niet zoo gelukkig. En dus ook zoo vrij te betwijfelen
of dat, laat ons zeggen beruchte, schoonheidsgevoel dezer dagen
wel zal voldaan zijn met deze keuze. Daarvoor is zij te omvangrijk,
de keuze. Maar dan, met eenige gedichten verminderd, mocht deze
bloemlezing naar wijder kring dan die van lycea-studenten wor
den verspreid. Na van de tachtigers een zekere rehabilitatie te
hebben gekregen mocht dan nu deze oude Bilderdijk in onze
jongste kringen 't goed recht van 't aloude, gestrenge vers bey
r,leiten. Hij is er zoowaar, nog toe in staat!

Er moet een gunstig woordje worden gezeg d over de wijze
van uitgave. Nieuw en dus ten deele goed. De levensbeschrijving staat niet vooraan op de eerste bladzijden welke studenten
nooit lezen. De uitgever gaat daarom over tot een soort adver^tentie-truc. Bovenaan elke bladzijde staan drie regeltjes levensbeschrijv?ng met een duidelijke lijn van den lyrischen tekst af
gescheiden. Zoo loopt de levensbeschrijving over al de honderd
bladzijden voort. En naast den titel van elk gedicht, waar noodig en mogelijk, in een afgelijnd rechthoekje, datum of opgave
van omstandigheid waarin het gedicht werd geschreven. Reken
daarbij nog vier piekfijne platen op prachtig créme papier.
-

G. WALSCHAP.
Wondervertelsels uit Vlaanderen, door Pol de Mont en Alfons
De Cock. Uitg. Thieme W. J. en Cie. tutphen.
De uitgeverij Thieme en Cie te Zutphen maakt zich hoog verdienstelijk door de uitgave van een reeks werken die zij onderbrengt in een « Mythen en Legendenserie » en waarin reeds veertien deelen zijn verschenen. Het past dat wij de bespreking aanvangen met het werk daaruit dat ons natuurlijkerwijze 't nauwst
aan het hart gaat : de wondervertelsels uit Vlaanderen.
Hoe jammer dat de groote vlaamsche folklorist niet heeft mogen beleven dat dit werk, grootendeels het zijne, van Hollandsche
persen kwam„ gedrukt op zoo fijn, mooi papier, in zoo sierlijke
letter en zoo schitterend geillustreerd door den jongen kunste
naar Pol Dom, ook een Vlaming. Piëteitvol wordt de overledene
herdacht in de voorrede door Pol de Mont.
« Dit zijn vlaamsche wondersprookjes » heette dit boek bij zijn
eerste uitgave, verschenen in 1893. Pol de Mont vermeerderde
den schat met enkele later opgeteekende vertelsels, waaronder
twee in het dialekt van Hamme.
Het is namelijk den verzamelaars ooit verweten dat zij hun
vertelsels uit den volksmond opgeteekend, niet gaven in het plaatselijk dialekt. Pol de Mont antwoordt afdoende opdie opmerking door opname van deze twee stukjes. Zij zijn ten eerste
moeilijker om begrijpen. Pittiger zijn ze niet dan voor wie met
het dialekt vertrouwd is en er staat geen woord, geen uitdrukking in die door een algemeen nederlandsche schrijfwijze zou zijn
verloren gegaan. Het was dus zeer goed gedaan dat de schrijvers
van de dialectspelling hadden afgezien.
. Er is gezegd dat deze vertelsels te literair omgewerkt zijn en
dus hun grootste folkloristische waarde hebben verloren. Victor
De Meyere schreef in « Volkskunde » Nr 1-2 : « Ik was in de
gelegenheid meerdere sprookjes die door De Mont en. De Cock
zijn geboekt geworden, woordelijk op te nemen uit den mond
van ongeleerde buitenlieden en heb kunnen vaststellen dat mijne
lezing slechts in enkele onbelangrijke onderdeelen afweek van
diegene, in de twee voornaamde boeken meegedeeld. Ik heb hovendien de verzekering opgedaan dat onze vlaamsche verzamelaars in het algemeen voor een getrouwe en woordelijke dpmame
hebben gezorgd.
Hier diende nu nog verteld over de werkwijze der verzamelaars
en den buitengewonen wetenschappelijken ernst van een geleerde
als De Cock. Hier moet nog vermeld worden dat door hun ar
beid werden verzameld 38 wondersprookjes (hier zijn er 41 ge,even) en 169 vertelsels van allerlei soort. Twee honderd en zeven sprookjes gezant in het kleine Vlaanderen, juicht Pol de-
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Lont terecht, terwijl de gebroeders Grimm in de gezamenlijke
duitsche gouwen voor hun eerste uitgaven er lang zooveel niet
bijeenkregen. Ik vind er in de laatste uitgave twee honderd dertien dus maar 6 méér dan onze Vlamingen.
1... Vertellingen aldus V. De Meyere, die zoo gelijk zijj
geboekt zijn geworden, frisch en jong, een nieuwen tocht onder
het vlaamsche volk zijn begonnen. Die sprookjes zullen nog leven
wanneer meerdere subtiele theories als verouderd en afgedaan
voor goed van kant zullen gesteld zijn ».
Iets betreuren we : dat de aanteekeningen, tegen de eischen in
van de moderne wetenschap, achter in het boek op een hoopke
.staan. Iets wenschen we te dezen : de aanteekeningen van De
Cock zijn verloren gegaan. Wie maakt eens op deze betrouwbare
teksten de definitieve vergelijkende studie met sprookjes uit an~
dere landen en talen ? G. WALSCHAP.
j. H. Boas. — Israëls Uur. Romen en Zonen, Roermond.
« Nu is het uw geschikte uur, nu is het de goede tijd » mocht
dienen als motto bovenaan dit boek, door een joodsch bekeerling
geschreven voor het volk tot wie de Messias gekomen is en het
volk heeft Hem niet ontvangen. Het boek is bovendien geschreven in de onwankelbare hoop dat « eens geschieden zal dat het
huis van Israël, vloek onder de volken, gered zal worden en den
volken tot zegen zijn ». Zoo voorspelt Zacharias. Van een gloeiende liefde tot het joodsche volk brandt hier elke bladzij. Een
koorts van verlangen naar bekeering en apostolaat siddert erdoor
als een hartstocht zoo hevig. « De bekeering van Israël is geen
hypothese welke slechts op de verbeelding berust. Zij heeft tot
grondslag de H. Schrift ». Op deze hoop staat Boas sterk. Aan
de onmenschelijk groote taak van Israëls bekeering wil hij wijden
al zijn geleerdheid, al zijn ijver, al zijn overredingskracht en, ja
soms, den gloed van een artistiek bezielde taal. Hij bestudeert
zeer schrander de psychologie van 't joodsche volk en baseert
zich op deze om aan te duiden de methoden welke de gedegen
zeloot best zal gebruiken. G. v. M.

De goede week en het paaschfeest, Kannunnik V. Van De Velde.
Excelsior, Brugge.
Als een liturgische tijd ontroerend is dan is het de goede week.
Die pakt ons als een drama gebeurend in eigen huis. Dikwijls
heb ik het plan gehad me beter op de hoogte te stellen van de
historiek en de beteekenis dier plechtigheden. 't Is er nooit van
gekomen. Nu kan ik het. Velen zullen in mijn. geval zijn die
nu blijde zullen zijn met dit werk van 300 bladzijden. Wat men
vooral waardeeren zal : aan het slot is een zaak~ en woordreaister te vinden, zoodat men niet noodzakelijk deze brok geschiedenis en liturgie in een adem moet verwerken, maar aan de hand
van 't register direct kan verwezen worden naar de passage die
interesseert. G. v. M.
Euanpeliebeelden door B. De Craene, pr. Van Pleteren, Hoogpoort, Gent.
Het textueele evani-elieverhaal is te oud en te algemeen bekend
om nog spannende aandacht te wekken. En toch moet het Evangelie steeds nieuw en versch in de aandacht van den christen
men€ch staan. Ziedaar de redenering van E. H. De Craene. Zijn
besluit na die praemissen.: het durven en wagen van de schoon-
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ste verhalen op zijn vlaamsch na te vertellen, met. de kleur en
't omhaal erbij van wat het bondige nieuwe testament niet vermeldt en dat zeker van aard is om het geheel te vernieuwen. De
poging is geslaagd : E. H. De Craene schreef zulke evangeliebeelden in dagbladen. Ze werden er gegeerd. Hij droeg ze voor
in studiekringen, op ontwikkelingsavonden. Overal met sukses.
De kerklucht en de preektoon zijn uit de schetsen geweerd, in
de overtuiging dat het bloote verhaal wel zijn stichtend doel niet
missen kan. Bij brokstukken gelezen zijn deze evangeliebeelden
waarlijk goed-doende lektuur. M. A.

Tooneelfonds Het Masker. H. Ghéon. Lotgevallen van Gillis of
de heilige tegen goesting. De Vlaamsche Boekhalls, Leuven.
Dit stuk werd wel eens Ghéon's beste genoemd. Het gaat be
zwaarlijk, zoolang we over Ghéon niet definitief akkoord zijn,
eenig werk van hem als het beste op te dringen. De standpunten
verschillen nog te zeer. Misschien wel is in geen ander werk de
thesis zoo frappant voorop gesteld. Die thesis is hier : de gave
van mirakelen is niet altijd een verdienste, een loon. God kan
ze iemand geven tegen goesting. Gillis, een schooljongen, doet
miraklen zonder het zelfs te weten en tegen zijn zin. Het is een
taak, een last dien God hem oplegt. Hij vlucht ervoor maar
ontkomt niet. Een bedenking bij den titel : heilige tegen goesting.
Niemand is heilig of wordt het tegen goesting. Iemand die mirakelen doet is ook niet per se heilig. Ghéon bedoelt dat Gillis
tegen goesting heilig genoemd wordt. Het stuk tintelt van fransche geestigheid en humor. Een speciale gave van Ghéon om
aldus het mirakel tooneelmatig aannemelijk te maken. In dien zin
is het stuk een krachttoer: een mirakel is altijd, scenisch gespro-^
ken, een bedenkelijk effect. Hier gebeuren er een massa. De ver~
taling is goed. G. W.

Prof. Dr. P. Geyl : De Groot Nederlandsche Gedachte. Tjeenk
Willink en Zoon, Haarlem.
De Nederlandsche professor te Londen, dr. P. Geyl heeft het
noodig geoordeeld zijn voordrachten en artikels om den Vlaamschen
strijd te doen bundelen. Het geheel brengt ons niets nieuws. Het
is oude kost.
Prof. Geyl volgt van Londen uit den strijd der Vlamingen en
het spreekt van zelf, dat hij dientengevolge niet altijd den juisten
kijk heeft op den gang van zaken. In « Vlaanderen en Wij »
(Nederlanders) is dit op meer dan één plaats waar te nemen,
1 De heer Geyl staat aan den extremistischen kant. Hij is GrootNederlander... in theorie, want hij blijft niet, gelijk zoovele nationalistische Vlamingen, blind voor de praktijk, voor de onoverkomelijke bezwaren.
Hij is daarin weliswaar nog zeer onvolledig, hij gaat b.v. alle
economische en ethische bezwaren stilzwijgend voorbij -- maar
hij legt het volle gewicht op de internationale moeilijkheden.
Volgens den heer Geyl zou een scheuring van België onbereken~
bare gevolgen voor de rust van Europa met zich meebrengen
en alleen daarom reeds uit Nederlandsch oogpunt ongewenscht
heeten. Het belang van Nederland bij de ontwikkeling der dingen
aan zijn zuidgrens kan, zoo schrijft de professor, aldus g eformuleerd Morden : c< dat de . Vlaamsche beweging er in moge slaqen België aan de uitsluitende leiding van de Franschgezinden
te onttrekken en het daarmee te beveiligen zoowel tegen volledige opslorping door Frankrijk als tegen het gevaar naar uit-

eenspatting, waarmee voortdurende achteruitzetting van het
Vlaamsche element het bedreigt >.
Dat is wel ongeveer het standpunt van Nederland in deze zaak
en mogelijk kan het zijn nut hebben dat de heer Geyl dit alles
nog eens komt voorhouden aan zijn nationalistische vrienden in
Vlaanderen. D.
Uitgaven van de firma J. B. Wolters:
Jules Verne : 20.E lieues sous 1a mee, Edition autorisée, arrangée et annotée par W. F. Hildebrand et J. H. Kool. Prijs
fl. 0.50.
Twee deeltjes, met de nederlandsche vertaling der moeilijke
woorden tegenover den franschen tekst, zoodat de kleine, loodra
hij de vervoeging der regelmatige werkwoorden kent en de eerste begrippen der spraakleer, 't verhaal kan lezen.
Langs Bloemenpaden, door T. van den Blink en J. Eigenhuis.
Vierde deeltje. Prijs fl. 0.60.
We hebben deze keurige serie reeds geprezen.
In hei Wonderland, 3e deeltje door J. Cohen en Wytze Keuninq. Prijs fl. 0.75.
Dit derde deeltje voert de leerlingen naar de kust. Nuttig en
boeiend.
Ons nieuwe leesboek III, door J. en C. Moerman Jr. Prijs,
fl. 0.80.

Bestemd voor het 7e en 8e leerjaar van scholen voor gewoon
L. 0. en voor U. L. 0., voor de laagste klassen van Handelsscholen, Nijverheidsscholen, voor het Vervolgonderwijs en voor
Avondkursussen.
Samengesteld uit werk van bekende nederlandsche letterkundigen.
Met ons Vieren, door F. J. Kersten. Eerste stukje, zesde druk.
Prijs fl. 0.45.
Deze serie is speciaal bewerkt voor R. K. lagere scholen. Voor
het aanvankelijk leesonderwijs.
w. ROCHE, S. J. — Ons Misgeheim. — Uit het engelsch vertaald en bewerkt door OSC. HUF, 9. J. Tweede Druk, P.
Brand, Hilversum, 1925. XVII-117 blz. ; 1'#x11 ; fl. 1.35 geb.
Een perel van een boekje, een perel van het zuiverste water,
:onder eenige overdrijving. Die rythmische gebeden, zoo diep uit
het hart opwellend, zoo wonderwel aangepast aan de onderschei-den deden der Mis, zijn een genot., en een jubel voor de godvruchtige ziel een machtig middel om het Eucharistisch Geheim
te doen hoogschatten en doorgronden. Dat de eerste druk spoedig
uitverkocht was, laat zich licht begrijpen. Daar heette het : Mijn
Misgeirn,
nu klinkt het' Ons Misgeheim. De eerwaarde bewer
eh
ker, de zoo gunstig gekende liturgist, Pater Huf, zegt ons dat
hij den titel zoo wijzigde, omdat de Mis het offer van ieder van
Ons en van allen te zamen is. Zoo komt de echt « katholieke »,
de gansche wereld omspannende gemeenschapszin in elke Misoffer beter aan het licht. Deze uitgave is wel herzien en verbeterd, maar diep ingrijpende wijzigingen zijn er niet aan gebracht.
Mochten deze « dichterlijke leergebeden ». in de handen van al
onze intellectueelen de plaats innemen van zoovele zeemzoete
kerkboek Ïe. waar veen kruim van leering in zit l

J. SALSMANS. S. I.
PROF. Dr. 1. VALCKENIER~KIPS. — De Schoonheid der li..
turefie. P. Brand, Hilversum, 1925. 80 b z; > 19x12; fl. 1.25.

870 Dit opstel, kerkelijk goedgekeurd, uitgegeven om de beteekenis,
de pracht en kracht der liturgie te doen begrijpen en waardeeren,
zal dit doeleinde wel bereiken. Het benuttigt, bij wijze van voorbeeld, de grootsche plechtigheden van het Eucharistisch Congres
van Amsterdam in 1925. Achtereenvolgens handelt de schrijver
over het doeleinde, het begrip, de middelen, de schoonheid en de
vruchten van den « door het kerkelijk gezag geregelder openba
ren eeredienst » : zoo immers bepaalt hij de liturgie (blz. 19) ,
zonder nuttelooze of schadelijke overdrijving. Met genoegen bestatigen we (blz. 28) dat hij het oudste in de vormen niet a
priori als het beste voor onzen tijd beschouwt. Hier en daar zal
een kenner misschien niet heelemaal akkoord gaan en een vraagteeken plaatsen. Maar dat belet niet dat het werkje over 't al~
gemeen ernstig wetenschappelijk opgevat is : het spruit uit de
beste bronnen, als Thalhofer-Eisenhofer, de reeks Ecclesia, orans,
en de zeer verdienstelijke werken van onzen landgenoot, Kan.
Dr. Callewaert. voorzitter van het Groot Seminarie van Brugge.
J. SALSMANS, S. I.

R. V. MORTIER : Grafrympjes
rympjes voor onze gesneuvelde jongens.
Vierde druk (10 tot 20e duizendtal) . Uitg. De Standaard,
Brussel. Prijs 10 fr.
Pater Mortier is een Westvlaming en. Westvlamingen hebben
dat ingeboren gevoel voor en die wondere gave van het woord.
Wel eens het woord om het woord; .maar vooral het woord om
de gedachte en de daad.
Hier zijn een drietal van die grafrijmpjes:
AAN OPPERBEVELHEBBER WIELEMANS 1917.

Lijk 't Wiel van 't ronkend ramderwerk,
dat, 't grootste ervan en staal en sterk,
de jacht drijft en het leven stunt
in al dat draait of trekt of duuat
en Joelt in vol geschijver.
Alzoo de man die 't hoofd van 't hein
en 't harte was van 's lands verte~,
zijn raad en riclding, moed en macht
bedeelde naar eenceders kracht
met onvermoeiden ijver.
ja, onvermoeid, maar overjaagd

door werk, dat de Yzerkrone draagt,
verheette 't Wiel en brak...
Doch 't raderste1 liep onverstoord;
want W IEL'MANS drijfziel leefde voort.
Dit op een « jager »:
Onvermoeide vi jandjager.
't jagen hebt pij eerst gestaakt,
als gij hadt, niet den b.

maar uw Hemel buitgemaakt.
Dit op een « Grafmaker »:
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Dienaar van Barmhartigheid,
waart een gra( aan 't graven;
Dood in 't ronde aan 't draven
heet U zelf er in geleid.
Een bondig beeldend woord ; een treffende gelijkenis, eene
oude volksche waarheid in gevatten vorm. Zoo zijn deze Grafrijmpjes.
Dat heeft Guido Gezelle hem voorgeleerd, en pater Mortier
heeft zijn meester niet beschaamd. Laten de Vlamingen nu niet
hun oud vroom karakter beschamen, en laten ze 't werk van P.
Mortier steunen naar behooren.
Iedere stad en ieder dorp heeft of krijgt zijn monument voor
de gesneuvelden. Hier of daar een zeldzaam beeld, gebeeldhouwd
door een kunstenaar die meer aan onze jongens heeft gedacht
dan aan de patriotische humbug en in steen of brons iets voelbaar heeft gemaakt van het ontzaglijke gebeuren. Maar al de
rest : een smakelooze, lawaaierige, romantische boel.
Maar naast dit zichtbaar gedenkteeken moet elke gemeente
een onzichtbaar monument krijgen, naast het beeld dat de tijd
vergeten of verbreken zal, moet het gedenkteeken komen dat
over alle tijden heen reikt toi in de eeuwigheid. En dat zal er
komen dank aan de doelbewuste koppigheid van pater Mortier.
Pater Mortier heeft in het vuur gestaan midden onze jongens ;
hij heeft er zooveel verwond tien wegdragen en zooveel graven
toegezegend. Was het hiermee uit ; en was daarmee het laatste
woord over onze jongens gezegd ? Zijn priesterhart werd verscheurd door zooveel leed. Er moest iets gedaan worden voor
onze dooden ; iets dat de rijkste en de armste onder hen behoefden iets wat de arme en de rijke geven kan. Zoo kwam zijn
Yzerstichting tot stand . het hoogste en heilzaamste werk dat uit
den oorlog geboren is. Zoolang er niet in elke parochie eene
eeuwigdurende zielenris is gesticht voor onze gesneuvelde jongens, is 's lands schuld niet afbetaald.
« Yzerstichting » en « Grafrijmpjes » zijn gelijktijdig geboren
uit dezelfde vereering en medelijdende christelijke liefde. (1)
Den Spieghel der Salichegt van Elckerlye, uitgegeven door Dr.
H. J. E. Endepols. — Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
Prijs, fl. 1.40.
Dit is nummer negen van de « Lyceum-herdrukken. Van inhoud zeer verzorgd en allerkeurigst uitgegeven.
Deze uitgave werd bewerkt naar het Leidsche exemplaar ; is
voorzien van talrijke notas en toelichtingen, tegenover den tekst
en achteraan, en wordt voorafgegaan van eene zeer interessante
studie van Dr. Endepols over het ontstaan en het karakter van
Elckerlyc. Met ?nadruk wordt ons gewezen op het specifiek
katholiek karakter van het werk, dat evenals het oude drama
door mededoogen en schrik het gemoed van den toeschouwer reinigt en loutert, maar bovendien den toeschouwer den troost
brengt na hartgrondig berouw van het komende eeuwig geluk;
een element dat het oude noodlotsdrama niet brengen kon. V.
(1) De verkoop van e Grafrijmpjes » geschiedt ten bate aan de
« Yzerstirhting ».
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In Memorium
In vrede ruste hierboven die hierbeneden niet rusten kon
Dr A. Van De PuTe Cam den broode werkte hij niet, noch om
Benig eigen belang, maar hij verrichtte werk waartoe het Eucharristisch Brood hem sterkte en hij zocht het belang van zijn volk.
Daarvoor gaf hij van zijn bezit, zijn materieel en geestelijk goed:
hij was een bekwaam geneesheer en stelde die kennis ten nutte
van Vlaanderen o. a. door zijn werk over ziekenverpleging. Naar
den eisch der omstandigheden, naar de nooden van Vlaanderen,
wist hij zich tot vakman op te werken, ingenieur waar het dienstig
was, financier, politieker. Minst van al ' politieker. Zijn vurige
vechtersnatuur bleef altijd een ingeboren afkeer behouden voor de
politiek die opgevat wordt als listigheid, de grenzen van eerlijkheid verbreeden wil .,en die van oprechtheid vernauwen. Hij 'was
een eerlijk, oprecht, driest vechter, wiens ronde ridderlijkheid de
vreezige eerbiedigheid heeft afgedwongen van zijn tegenstrevers
zelf. Ten slotte kreeg de slopende ziekte cek hem, den taaie,
,omvergevochten..O'm zijn afsterven rouwt Vlaanderen.
Voor kort overleed te. Gent in den ouderdom van goed zestig
jaar, de Nederlandsche schrijfster en medewerkster aan D. W. en B.
Mevrouw Logeman-Van Der Willigen. Tot voor enkele maanden
werkte zij aktief mee aan ons tijdschrift met de onverwoestbare
werkkracht die haar kenmerkte. Door tallooze vertalingen uit
Noordsche, Deensche, Friesche literaturen is haar naam wijd en
zijd bekend. Haar dankt het Nederlandsch lezend publiek dat het
met een overgroot deel dier uiterst interessante Letteren van het
Noorden werd vertrouwd gemaakt. Pas waren haar laatste verta~
ling « Zondag » een finsche - verftelling en «Suomi» een boekje over
Finland verschenen of de mare bereikt ons van haar plotseling
afsterven. Overwerkt, luidt het bericht. Moge ook zij in den eeuwige Vrede rusten!
Eenige dagen later wordt ons het overlijden gemeld van M.A.P.C.
Poelhekke. De grooten gaan heen, de pioniers leggen hunne taak
neer ! Hij was de waardige geestelijke zoon van den grooten Alberdingk. De katholiek uit-een-stuk, de geleerde van het degelijkst
gehalte, de letterkundige van beproefde creatieve kracht, de kritikus die op vaste, stevige standpunten stond, de paedagoog en be
voegde autoriteit, die Poelhekke was, is ons helaas ontvallen. Hij
was wel niet jong meer, twee en zestig, maar de werkkracht was
nog die van een fleurig man en het hart was nog jong genoeg
urn- aankomende jongeren te begeesteren. Ja, hij heeft zijn pleit voor
de moderne letteren gewonnen maar wat een werk had hij nog niet
kunnen verrichten. We hadden hem nog noodig. Krachten als hij
zijn er steeds te •weinig. Zijn werkwaardige figuur, zijn veeloor~
vattend werk moge door D. W. en B. in . een der volgende nummers uitvoeriger worden herdacht. Poehekke overleed als rector
der hoogere burgerschool te Nijmegen aan de gevolgen van een
operatie. Moge hij zijn opgegaan e Naar het land der Zqa ».
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M. A. P. C. Poelbekke
Een eenvoudig bericht in den krant dezen morgen...
en plots voel ik me zoo pijnlijk alleen. Er is weer iets
verdwenen uit mijn leven, waaraan thans slechts de
herinnering overblijft. De oude, goede vriend Poelhek
ke is van ons heengegaan den elfden November... En
weer wenken uit het verleden de dagen, die we in
Vlaanderen samen overbrachten.
Nog staat hij naast me, op de Gentsche St.-Michielsbrug en weet - hij, de veel-bereisde -- bij 't uitzicht
op zooveel heerlijks - tal van torens, tinnen en kanteelen - geen woorden te vinden om zijn bewondering
te luchten ; nog kuieren we gezamen - ach, 'k zie hier
de plaats van uit mijn venster - door de lanen van de
wereldtentoonstelling ; -- spraken we er niet af,
waar, we, den volgenden Zondag, elkaar zouden ontmoeten te Ingoyghem, op de Verriest-hulde?
Een enkele maal nog, na den oorlog, mocht ik hem
de hand drukken ; 't was in de • Universiteits-aula na
zijn schitterende voordracht over de oorlogspoëzie ;
meende vast hem terug te zien op de Katholieke dagen
in den Haag, begin Augustus 11. het bleek, dat hij op
den uitersten knip verhinderd was er te komen ; ook te
Leuven, waar hij op de laatste vacantiegangen verscheen, kon ik hem niet bereiken... en thans in den
krant, dezen morgen, het bericht, dat hij is heengegaan,
de oude, goede vriend Poelhekke...
«Pendent opera interrupta... » er lag nog zooveel
werk op hem te wachten; hij voelde zich zoo jong nog
en levenslustiger dan ooit! Schreef hij me niet, waar ik, in November '24, met het oog op het litterair
profiel, (1) dat ik van hem te schetsen wenschte, om
(1) Cfr. mijn «Litteraire Profielen », Brugge, Excelsior, '25, blz.
306 en vlg.
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enkele bibliografische nota's vroeg : « Wat op m'n
program staat kan ik niet al zeggen. Wél dat het boek
over de « Dichters van de Wereldoorlog » niet al te
lang zal uitblijven. Ook verschijnt in 1925, hoop ik,
behalve ander werk, een boek over « De Wandelende

lood».
Maar 't is beter nog niet te praten over wat nog ge~
daan moet worden » En hij voegde er aan toe: « Dit
heb ik maar alleen gezegd om te doen zien, dat ik nog
volop in het leven sta, misschien zelfs een beetje in
de beweging ». Hoe bitter stemt thans deze laatste
volzin...
Martinus Poelhekke werd geboren te Deventer den
20n December 1864. Een gemakkelijk leven heeft hij
niet gehad. Zijn vader, werkzaam ter gemeente-sekretarie, was een zeer ontwikkeld man en een fijn-voelend
dichter, die zijn zwaar leven met zijn vele zorgen wist
te dragen, door dat de dichtkunst en zijn innig geloof
hem er de kracht toe gaven. Hij was de adel van ka~
rakter in persoon ; een man die alles was om allen en

voor zichzelf niets vroeg dan te mogen genieten van
de schoonheid. De dankbare zoon heeft - in den bundel
« Beschouwingen » het portret van zijn edele vader geschetst. Wie het daar (blz. 136) aanschouwde, be~
grijpt waarom Poelhekke zijn jongste helaas, zijn
laatste ! boek opdroeg : « Aan de nagedachtenis
van hem die de liefde tot de dichtkunst bij (hem) wek~
te, de fijnvoelende bescheiden dichter, (z) ijn vader':
Jan Poelhekke » .
Martinus' beste leermeester was zijn vader ; die ontviel hem echter al te vroeg. Zeventien jaar oud stond
hij alleen in 't leven. Van dien tijd af, heeft hij zijn
weg moeten zoeken en voor zichzelf zorgen.
't Was zwaar, maar hij is er God zij dank, gekomen!
Een volslagen autodidakt. Op achttienjarigen leeftijd
kwam hij bij het lager onderwijs ; van April 1883 tot
Januari 1924 heeft hij onafgebroken voor de klas gestaan. Hij debuteerde als onderwijzer op een dorp in
Ovërysel. De eenzaamheid van de hei werd er hem
lief ; veel heeft hij daar gewerkt.
Een jaar vertoefde hij dan in Deventer, en van zijn
een-en-twintigste tot zijn dertigste te Amsterdam. Hoe
lief was hem die stad, om haar schoonheid, om haar
historie, om hetgeen zij bood ter verrijking van zijn
.

875 -geest ! Zijn verblijf aldaar heeft door zijn leven een
breede, diep-bevruchtende voor getrokken
Daar heeft hij zich bekwaamd voor het ambt van
leeraar in de Nederlandsche Taal en Letterkunde, die
hij bestudeerde op het voorbeeld van Alberdingk
Thijm voor wie hij de vereering van zijn vader had
geërfd in verband met de geschiedenis, het volksleven, de folklore, de gansche kultuur. Thijm en Vondel. heetten toen zijn grootste liefden. Zijn eerste re~
devoering ging over Thijm. Ook zijn eerste boek. In
dienzelfden tijd leerde hij Dante kennen in Bohls vertaling ; spoedig las hij hem in 't Italiaansch, dat hij
opzettelijk om hem te lezen, leerde. Later zijn daar
vooral bij gekomen : Gezelle en Verriest.
Waar Poelhekke als leeraar steeds naar gestreefd
heeft, is : naar le.end onderwijs. Vandaar dat hij zoo
verheugd was, later te vernemen, hoe, wat hij al op
zijn eigen houtje had aangevangen, en waarbij hij heel
wat tegenkanting te overwinnen had, ook reeds door
Gezelle en Verriest was gedaan. Deze vereenigden in
zich systeem in bezieling. (2) Deze woorden vormden
Poelhekke"s pedagogisch « Credo ».
Hij mocht er wél bij varen!
Wat hij als pedagoog bereikt heeft, kan opgemaakt
uit de talrijke lovende bijdragen in heel wat kranten,
toen hij, begin '24, zijn ontslag ,nam als direkteur van
de Nijmeegsche H. B. Een van zijn oudste leerlingen,
de Heer W. Graadt van Roggen, getuigde van zijn
onderwijs : « Poelhekke is een bouwmeester geweest.
Wat voor Baumeister Solness een onbereikbaar ideaal
bleek, een woonhuis te bouwen met stevige grondslagen en een toren er boven op, dat heeft Poelhekke op
onderwijsgebied wél bereikt : hij heeft een School gesticht met hechte en sterke fundamenten en met een
toren, die omhoog wijst.
Daarvoor zal Nijmegen hem, tot in verre toekomst,
dankbaar blijven.
Al vroeg begon Poelhekke met litterair werk. Natuurlijk eerst met verzen. Daarna veel oefening door
journalistischen arbeid; vooral in « De Tijd ». Zijn
medewerking aan dit blad dateert van '87. Ook in de

(2) Cfr. M. A. P. Poelhekke. «Het Onderwijs in De Lerkunde op de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus.

« De Gids », Amsterdam, 1907, nr, 12.

- 876 « Katholieke Illustratie » en «'Het Centrum » verschenen bijdragen van zijne hand.
Weldadig en vruchtbaar was het kontakt met Mgr.
van Cooth, voor wien PoJhekke een vurige vereering
voelde. Dât was trouwens een rijke, ruime en vooruitziende geest, feitelijk modern in den allerbesten zin
van 't woord ! Een onvergelijkelijke Mentor. Hij moedigde Poelhekke aan, toen deze over de Modernen wilde schrijven en nam, voor het eerst in de geheele katholieke pers, een uitvoerig, waardeerend artikel over
Kloos op. ( Deze bijdrage uit « De Katholiek » werd
herdrukt in « Modernen »). Ondanks hevige kritiek op
die Modernen-waardeering, wist Mgr. van Cooth te
bewerken dat Poelhekke in de redaktie van « De Katholiek » werd opgenomen.
Nu zag Poelhekke zijn arbeidsveld duidelijk vôôr
zich : de katholieken hun eigen kultuur en leven, hun
eigen mannen leeren kénnen, maar tevens ook de groote figuren en stroomingen uit de niet-katholieke wereld.
Daarbij wilde hij nog aan de niet-katholieken de beteekenis van de katholieke kultuur en het goede recht
der katholieke emancipatie doen inzien. In dit licht
moeten beschouwd : « Modernen » (98), « Het Land
der Zon» ( 1900) en «Het Tekort der Katholieken in
de wetenschap» (1900).
Dit laatste boekje zou den schrijver een storm op
den hals halen ! Wat heeft hij toen al niet moeten
hooren. Daarvan zal hij wel een zeer lijvig dossier

bewaard hebben ! Dat de katholieke zaak het best gediend wordt door de waarheid te zeggen en door zelfkritiek, wilden met hem slechts weinigen erkennen.
Het is Poelhekke intusschen een troost geweest, later te vernemen, hoe, van af 1900, door het «Tekort»,
heel wat jongere krachten aangespoord werden tot wer
ken!
Toen Poelhekke in 1901 belast werd met het Directeurschap der Nijmeegsche H. B., volgden er eerst een
aantal jaren, waarin de beslommeringen van het ambt,
hem schier geheel in beslag namen. Geleidelijk echter
kwam er wat meer tijd. Toen begon hij weer te produceeren en te redevoeren tot de wind van het « integralisme » ook hem om de ooren begon te slaan. Daar
hij het terecht grievend vond om in zijn diepste overtuiging te worden miskend en verdacht gemaakt, waar
absoluut geen reden voor verdachtmaking bestond, is

* 877 hij gaan zwijgen... of liever heeft hij zich geheel gewijd aan ander studie-werk. Zijn produktie is toen
hoofdzakelijk naar het litterair-pedagogisch terrein verplaatst.
Uit dien tijd dagteekenen o. rn. : « Woordkunst »
waarvan reeds een tiende druk voorhanden is, « Taal. bloei » 1 en Ii ( tweede druk) en, in samenwerking met
Dr de Vooys : de bekende « Platenatlas » ( tweede
druk).

In 1904 bundelde Poeihekke een aantal litterair-kritische opstellen onder den titel : « Beschouwingen »; in
1924 verscheen : « Kultuur en Leven », Einde '24 zag
het licht : « Lyriek ».
Een geheel nieuw werk, waarin de schrijver de ly
ziek vooral wil doen kennen als reflex van het leven in
de veelzijdigst-denkbare uiting.
Poelhekke is een emancipator geweest. Onder de
katholieken behoort hij tot de allereerste, die oog hadden voor 't litterair-schoone bij de Tachtigers. Van zelf
gingen zijn belangstelling in waardeering naar al wat
schoon is om 't even waar het zou aangetroffen. Hij
was een levenswekker. Ook en niet het minst in de
onderwijs-wereld. Zijn leerlingen heeft hij vooral op
het hart gedrukt, hoe de schoonheid in het leven van
den mensch moet uitmaken : « a joy for ever ».
Vlaanderen was hij zeer genegen. Eens schreef hij
me : « Uit het stugge Overijsel lichtte Vlaanderen mij
in mijn jeugd reeds toe als het land der blijde expansie,
als het land met zijn rijke, katholieke kultuur, met zijn
warme kathedralen en kleurig leven... »
Een uitvoerig opstel over « De Zekerheid der Zegepraal in Vlaanderen » zie « Kultuur en Leven » werd
als volgt besloten :. . . « daarom mogen de Vlamingen
en wie het goed met hen menen, kracht voor de strijd
en troost voor hun moeilik werk vinden in het rustige
vertrouwen op de zekerheid der zegepraal ».
De Vlamingen zullen Poelhekke niet vergeten!
Zoo rijk-gevuld en verdienstelijk een leven bevat
voor ons allen een kostelijke les: « arbeiten und nicht
verzweifeln! »
Gent.
JORIS EECKHOUT.
-
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Een Vlaamsche Burggraaf
in Oost.WIndie
door S. KALFF.
Ten jare 1825 werd de landvoogdij over Neder~
, Iandsch Indië door koning Willem I toevertrouwd aan
Leonard Pierre Joseph burggraaf Du Bus de Gisignies,.
in een tijd toen België en Nederland nog één konink~
rijk vormden en, naar gezegd werd, de koning een
blijk wilde geven dat staatslieden uit het zuiden, zoo
goed als die uit het noorden des lands, voor de hoogste
staatsambten in aanmerking kwamen.
De antecedenten van dezen burggraaf rechtvaardigden
die benoeming niet ten volle, want hij was voor Indië
homo novus en had zich ook nooit met Indische zaken
bezig gehouden. Geboren den 1 Maart 1780 op het
kasteel van Dottignies in Oost-Vlaanderen, als zoon
van Pierre Ignace Joseph Du Bus en Marie Thérèse
Barbe Vuylsteke, had hij reeds als kind beide zijne
ouders verloren en was later in dienst getreden van
het Fransche keizerrijk. In de diplomatieke wereld
kwam hij snel vooruit ; in 1815 was hij lid, en drie ja~
ren later voorzitter van de Staten Generaal. Na zijn
aftreden werd hij gouverneur van de provincie ZuidBrabant. Te voren was hij reeds verheven in den Ne~
derlandschen adelstand en geadmitteerd in de ridderschap van West-Vlaanderen. Bij den familienaam zijns,
vaders, die alleen Du Bus heette, nam hij nog dien
zijner moeder aan, genaamd Vuylsteke de Gisignies.
De heraldieke wapens van beide familiën werden door
hem vereenigd tot een gecompliceerd blazoen, (1) onder de wapenspreuk Finis laborutn palma. (Een palm~
tak was het oude wapen der familie Du Bus) .

(1) Beschreven en afgebeeld bij v. Rhede v. d. Kloot, « De gouv.
generaals van Ned. Indië ».

879 . Terwijl hij nog gouverneur van. Zuid-Brabant was,
volgde zijne benoeming tot Indisch landvoogd voor den
tijd van drie jaren en onder den titel van commissaris
generaal. Zijne functie als gouverneur zou zoolang
door een ander worden waargenomen ; zijn traktement
werd vastgesteld op f. 200.000 's jaars, d. i. meer dan
ooit een gouverneur-generaal of commissaris~generaal
ontvangen had, behalve zijn voorganger baron v. d.
Capellen. Koning Willem I, Willem den Koppigen
gelijk zijne Belgische onderdanen hem welhaast zouden
noemen, was een kaft f mánnisch onderlegd vorst en
hetgeen hem ten aanzien van baron v. d. Capellen inzonderheid mishaagde, was het feit, dat onder zijn
bestuur de Indische financiën deerlijk in 't achterschip
waren geraakt. Daarom wilde men thans een spaarzaam
regent aan 't roer hebben ; onder het parool van bezuir
niging werd Du Bus uitgezonden. Vrouw en kinderen
liet hij in 't vaderland achter ; hij was gehuwd met
M. A. C. B. de Deurwaerder, eene dochter van den
raadpensionaris van Brugge, bij welke hij eene dochter
en vijf zoons had. Aan vier van deze zoons werd later
de titel van baron verleend. Na 't overlijden van deze
eerste vrouw hertrouwde Du Bus met M. C. A. van
der Gracht de Frétin, douairière van P. I. de Waepe~
naert d'Erpe, welk huwelijk kinderloos bleef.
Aan baron v. d. Capellen, een « goedhartig edelman » gelijk prof. Veth hem noemt, was door den directeur van het departement van koloniën te voren
reeds kennis gegeven, dat de koning voornemens was
een commissaris-generaal met uitgebreide volmacht uit
te zenden. Feitelijk een alter ego ; de instructie luidde
dat de nieuwbenoemde « in het vereenigd belang van
Nederland en Ned. Indië al datgene zou verrichten
wat door Z. M. zelf, op de plaats zijnde, zou kunnen
verricht worden ». Daardoor gaf men den baron de
gelegenheid zich bij tijds te eclipseeren. Want men
begreep wel dat hij, die zelf commissaris-generaal geweest was tijdens de kolonie in 1816 van de Engelschen
werd overgenomen, en die nu tien jaren lang onder
moeilijke omstandigheden Indië bestuurd had, geen
machthebber boven zich zou willen dulden.
,

Zoo kwam het ook. V. d. Capellen verliet Batavia
op denzelfden dag, 2 Febr. 1826, waarop Du Bus ter
reele kwam. Hij behoefde den ander niet eens het
'bestuur over te geven, want dit had hij reeds een maand

te voren gedaan in handen van den luitenant-gouverfleur-generaal H. M. de Koek, die inzonderheid met de
militaire aangelegenheden was belast. De aanraking
tusschen beide dignitarissen beperkte zich tot eene
vormelijke begroeting ; de opgaande en de ondergaande.. zon ontmoetten elkander « in koele deftigheid ». En
de scheiding was er een op 't vriespunt.
Het was eene « bekommerlijke successie», welke de
nieuwe landvoogd aanvaardde. De welvaart der kolonie
was zeer verminderd, het land was met papieren geld
en koperen duiten als overstroomd, de tekorten waren
tot een onrustbarend cijfer gestegen en een jaar te vo
ren was de lava-oorlog uitgebroken, die onder leiding
van den insurgentenhoofdman Dipo Negoro het Nederlandsch gezag vijf jaren lang aan 't wankelen bracht.
V. d. Capellen was homme finé; maar dat Z. M. juist
Du Bus in zijn plaats zou benoemen, viel in Indië buiten de gis, want hij was er homme inconnu. Men wist
dat hij aan de universiteit te Douai in de rechten had
gestudeerd, daarna adjunct-maire van Doornik was geweest, na de oprichting van het koninkrijk der Neder
landen commissaris van het arrondissement van Kortrijk, later Kamerlid en provinciaal gouverneur, maar
niet dat hij zich ooit met Indische belangen bemoeid
had. Toch moest hij thans de karos van staat uit het
moeras helpen - en men was geneigd bij 't begeven
van dezen hoogen post te denken aan de boutade:
« 11 fallut un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint ». 't Was een beeldspraak, welke in dit geval oneigenlijk mocht heeten ; want Du Bus was eene zeer
zwaarlijvige persoonlijkheid, wien het dansen moeilijk

zou zijn gevallen. 't Werd gezegd dat hij 290 pond
woog ; en later, nadat hij eenige jaren het Indische
evaporatie-proces had ondergaan, dat hij tot 180 pond
was'« afgesmolten ».
In de Brieven van Willem van Hogendorp, oudste
zoon van den staatsman Gysbert Karel van Hogendorp
en die met Du Bus als zijn secretaris mee naar Indië
was gegaan, werd de Belgische vicomte voorgesteld als
iemand, wiens grootste ontwikkeling in zijn lichaams-

omvang was gelegen. Verder als een regent, die feitelijk niet berekend was voor zijn ambt, en als een ridder
van de Droevige Figuur onder de landvoogden. Daarentegen vloeien andere bronnen over van zijn lof. Al-

dus H. v. d. Wyck in zijn akademisch proefschrift,
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G. de Serière in zijn levensschets en J. C. Baud, in
wiens biografie door Mr. P. Myer deze landvoogd geprezen wordt als een man, » wiens administratieve bekwaamheden, dienstijver en gehechtheid aan het Oranjehuis, gepaard met zeldzame geestkracht, den koning
ten zeerste voor hem hadden ingenomen ». Van daar
dan ook de milde voorwaarden der benoeming. Doch
zoo de secretaris in zijne privébrieven, die eerst later
door een lid van het geslacht Hogendorp werden uitgegeven, zich vrijmoedig en veelal ongunstig over zijn
patroon uitliet, omgekeerd schijnt deze zijn secretaris
« avec sa figure de papier máché » maar half vertrouwd
te hebben. In dien geest liet hij zich tegenover zijne
vertrouwden over hem uit, en alsdan steeds in het
Fransch. Van de Hollandsche taal verstond hij niet
veel, hetgeen er mede toe bijdroeg dat zijne benoeming
in Indië niet populair was. De jonge natuurkundige
Hendrik Boie schreef van hem :
*: Hij is, zoo het schijnt, een schrander man, van
Fransche beschaving, in welke taal alleen hij dan ook
.gewoonlijk redekavelt ».
En dan redekavelde hij het liefst over' bezuiniging.
Reeds in de proclamatie, waarmede hij op 8 Februari
1826 het bestuur aanvaardde, had hij onverholen te
kennen gegeven dat het bestel der verwarde financiën
door vereenvoudiging des bestuurshoofddoel zijner
zending was. En deze vereenvoudiging beteekende zoo~
veel als ontslag - van ambtenaren en fusie van betrek~
kingen. Het was b.v. eene bezuiniging om met één pen~
nestreek de geheele residentie ' Krawang bij Buitenzorg
te voegen, en de eerste door een assistent--resident te
laten besturen. 't Spaarde een residentstraktement uit.
Daarna wilde hij zoowel Krawang als Buitenzorg, beide
als assistent~residenties, vereenigen met Batavia tot één
residentie, doch zag zich genoodzaakt op dien maatre~
gel terug te komen. 't Oude spreekwoord luidde : « Tes
quaet verre springhen met enen corten stocke », en hier
had de landvoogd te ver gesprongen. Verscheidene
ambtelijke betrekkingen werden ingetrokken, andere
vereenigd tot een enkele. Deze maatregel had in zoover
recht van bestaan, dat er bij het korps ambtenaren inderdaad een belangrijk surplus bestond. Bij het herstel
van het Nederlandsche gezag in 1816, en daarna, wa~
ren er uit het vaderland drommen ambtenaren naar
Indië gezonden zonder rekening te houden met de be

882 hoefte. Al wat in Nederland overcompleet was, of opfortuin aasde, ging de loopplank van den oostingevaar-der over. Met den aftocht van het Engelsche element.
waren er, naar 't heette, honderde voordeelige vacatures aan te vullen. Doch er was voor die ladingen nieu-welingen geen plaats, en wat erger was geen geld in
de staatskas. Zij bekwamen een karig wachtgeld, en.
voor hoe lang ! Velen kwamen, behalve met een gezin,
ook nog met schulden uit Holland, en dan heette het
armoé lijden in den Maleischen kampong.
In dezen zelfkant der Europeesche samenleving zette
Du Bus het economische mes. Hij schorste, ontsloeg,
schafte af, stelde op nonactiviteit. De doodeters moes~
ten den dienst uit, ook al hadden ze dringende aanbevelingen of waren dragers van adellijke namen. « Al~
Tons, saute marquis ! » Het was zijne instructie geen
ambtenaren aan te vragen dan wanneer de dienst dit
gebiedend vorderde, en op het teveel, onder het vorige
bestuur in de kolonie gekomen, kon men nog lang teren, ook al wilde men rekening houden met het Indische sterftecijfer. Het koninklijk besluit van Maart
1825 tot beperking van de ambtenaren-overstrooming
bepaalde o.a., dat niemand tot Benig ambt boven dat
van kommies benoemd zou kunnen worden, die zich
niet in Nederland het radikaal van ambtenaar verworven had, en het werd den landvoogd aanbevolen daarvan niet af te wijken. Du Bus dacht er ook niet aan;
hij had reeds ambtenaren te veel en geld voor trakte
menten te weinig. Onder zijn voorganger had men naar
een plaats van zoo weinig beteekenis als Makassar des
tijds was, behalve den daar reeds gevestigden zende
lingrleeraar, nog een predikant gezonden ; hetgeen den.
post voor Eeredienst bezwaarde met fr. 13.000 's jaars.
Du Bus haalde spoedig de pen door dat cijfer. De be~
trekking van den directeur der landelijke inkomsten-,
Meylan werd opgeheven, en zijne functie opgedragen
aan den directeur der in~ en uitvoerrechten. Meylan

werd « geloosd » naar Desima, de Hollandsche factory
in Japan ; anderen werden zwaarder nog getroffen
door de terugzending naar 't vaderland. Doch waar
men kapt, daar vallen spaanders, en Du Bus kapte vlij tig. Het was zijne specialiteit.
,

Ook op de uitgaven voor openbare feestdagen, in
Indië waarlijk schaarsch genoeg, moest bezuinigd wor
den. Zelfs op die voor 's konings verjaardag, tot dds-

883

ver steeds in eere gehouden. De Europeesche burgerij
achtte de instelling van dien feestdag als een wet van
Meden en Perzen ; de inlander, die zooveel hechtte aan
uiterlijk vertoon, kon zich geen begrip van autoriteit
maken zonder praal en staatsie, gelijk hij dat van de
inheemsche vorsten gewend was. De officieele f eestviering moesten hem een hoog denkbeeld geven van een
machtigen radja blanda ; daarvoor werden in iedere
residentie f. 600 bestemd voor een feest aan de bevol,king. Maar Du Bus zei kortweg : « je ne vois pas la
necessité de c9s fétes » en rayeerde den post. Er
waren toen onder de residenten op Java, die dit jaar
lijksche feest uit eigen beurs bekostigden, liever dan
het achterwege te laten. En tevens dachten dat er nu
een pauvre sire over Java regeerde.
Zijne vindingrijkheid in 't samensmelten van ambte-lijke betrekkingen schiep wel eens zonderlinge combinaties. Te Makassar b.v. zag men een president van.
den raad van justitie, die tevens pakhuismeester was.
Voor de verantwoordelijke betrekking van directeur
der Landsdrukkerij werd slechts f. 600 's maands vastgesteld, . en « gegadigden » daarvoor bij advertentie
opgeroepen. Onder hen bevond zich een onderofficier,
die vroeger wel eens in eene drukkerij gewerkt had,
en anderen welke niet eens in zulk een verwijderd verband tot het vak stonden. Zij hadden echter gesollicir
teerd omdat ze uit het toegezegde salaris en de oproe ping zelve meenden op te maken, dat het gouvernement danig in • den pekel zat. Doch van zulke typograr
fen gingen er altijd dertien in het dozijn. Men scheen
toen te denken dat de dagen teruggekeerd waren van
den landvoogd Antonie van Dieneen, waarin de regeering ter vervulling van den post van boekhouder-generaal bij trommelslag oproeping onder de militairen
liet doen.
,

-

't Was mede om de verschillende takken van dienst
eens onder de bezuinigingsschroef te zetten, dat Du
Bus reeds kort na zijn optreden een reis over lava
ondernam. Het werd daarbij al spoedig opgemerkt,
dat Z. Exc. zich weinig bekreunde om de vormen, ook
niet tegenover de complimenteuze javaansche vorsten
en hoofden met welke hij ex~o f f icio in aanraking kwam.
Niet eens het tenue, waarin hij bij officieele gelegen-~
heden verscheen, was onderkoninklijk, zelfs niet Indisch. Door het Staatsbewind van het jaar 1802 was

— 884

-

bepaald, dat de uniform van een gouverneur--generaal.
zou bestaan in een donkerblauwen galarok met goudborduursel afgezet en zonder epauletten, doch voor
't overige zooals die vroeger door de luitenants-gene'
raal werd gedragen. Voorts in een rood kamizool en
pantalon met een driekanten hoed, waarover een liggende witte pluim. Du Bus was echter niet gouver
neur-generaal, maar commissaris-generaal, en op zulke
potentaten had het Staatsbewind niet gerekend. Er was
niet in het geval voorzien. Hij had zich nu twee epau
letten laten maken met vier sterren op de schouder
weer, hetgeen een betwistbaar distinctief mocht heeten.
Vreemder nog was 't, dat hij bij die militaire epauletten het kleintenue droeg van... gouverneur van Zuid~
Brabant. 't Was zijn vorige waardigheid en de plunje
nog in zijn bezit ; blijkbaar kon ze die drie jaren nog
wel mee. Maar 't gaf den heeren van zijn gevolg aanleiding te denken, dat deze besparende landvoogd ook
op z'n eigen uniform bespaarde. Dit kwam trouwens
overeen met de spaarzaamheid, welke hij in zijne privé-

-

uitgaven betrachtte, ten spijt van zijn inkomen van twee_

ton gouds. De wijze, waarop hij Europeésche notabe~
len en Javaansche vorsten recipieerde, was ' beneden de
waardigheid welke hij bekleedde. 'n Enkele maal vond
hij wel eens iemand, die hem daarover de waarheid
durfde te zeggen. Zijn secretaris v. Hogendorp schreef
daarover aan zijne familie in Den Haag :
« Tafelbenoodigdheden, gewone behoeften, vo-er voor
zijne paarden leverden de landerijen aan het paleis van
Buitenzorg verbonden ; alleen uitgaven van luxe zooals
wijn en dergelijks kwamen voor zijne rekening, daarin
kon hij ruim zijn. In de eerste maand van zijn verblijf
gaf hij daarvoor slechts f. 225 uit. Generaal van Geen,
die niet om een woordje vel-legen was, heeft den com~
missaris-generaal op zijne '; ijze, dat is zeer ruw, onderhouden over zijne manies van leven en het effect
dat het op den inlander had ; hem ook ronduit gezegd
dat hij aan geen reizen ( door Java) denken moest indien hij daaromtrent niet geheel veranderde, tenzij hij
zijn rang en waardigheid ten e.^nemale wilde versmij-ten. Het is hoog geloopen ».
Intusschen bleef Du Bus bij zijne reis in de Vorstenlanden zijne gewone schrielheid in '^ recipieeren be~
trachten. Zelfs de inlandsche vorsten - meesmuilden
wanneer ze bij den disch van Z.. Exc. aanzaten en er
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werd bij zo&n gelegenheid door den adjudant van
dienst van te voren beduid, dat de Indische vrijmoedig~
heid om, nu en dan, zichzelf te bedienen hier niet reçu
was. De schotels zouden hun wel aangeboden worden.
En wanneer er altemet inbreuk op die tafelwet werd
gemaakt, dan achtte de gastheer het niet beneden zijne
waardigheid om zelf den grijpgragen gast terecht te
wijzen. Dat moest b.v. generaal de Koek ondervinden,
toen zijne overmoedige hand eene schrale cotelet voor
den neus van Z. Exc. had wegstibitzt. Daar viel dade'lijk de terechtwijzing op
« Général, si vous aviez voulu attendre un moment,
0fl vous en aurait servi d'abord ! »
Maar De Kock wist denkelijk wel wat hij deed, en
had aan zulk een schralen disch zijne geringe kansen
berekend, wanneer die cotelet eerst bij Z. Exc. geweest
zou zijn.
Aan 't eind van den maaltijd bleef nimmer achterwege de traditioneele heildronk, en daar de krijgsope'raties tegen Dipo Negoro nog in vollen gang waren,
zoo lag het in de rede dat in de eerste plaats op een
snel en voorspoedig einde van den oorlog gedronken
werd. De woordenrijke commissaris-generaal gaf dan
gemeenlijk het voorbeeld, b.v. met de woorden:
« Messieurs, l'humanit€ souffrante reclame, indépendamment de la volonté du Roi, la fin de cette guerre,
etc ».
Eens had hij het ongeluk in de reeks zijner heildronken dien op den koning te vergeten ; hetgeen voor een
vertegenwoordiger des konings geen gering verzuim
mocht heeten. Den volgenden dag stond een der Solo 'sche prinsen van zijn zetel op om Z. Exc. te vragen
een toast te mogen instellen, waarna hij in 't hoogMaleisch een toespraak hield, die eindigde met een

klinkenden heildronk op Z. M. Koning Willem I.
<De les was scherp », schreef v. Hogendorp aan
zijn vader in Den Haag, « doch toonde tevens hoe die
Javaan ons gepeild had en hoe zwaar wij bij hem wogen ».

Gedurende die reis in Midden-Java geschiedde het
traject gemeenlijk onder een sterk militair escorte;
trouwens, bij het bezoek aan de vermaarde Hindoeruïne van den Boroboedoer vertoonden de vijandelijke
éclaireurs zich tot op de omliggende heuvelen. Omtrent
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de taktiek van den oorlog verschilde Du Bus echter
van meening met den leider der militaire operaties,
generaal de Kock, en dit meeningsverschil was zoo diep~
gaand, dat de beslissing van het oppèrbestuur in Ne~
derland daarover moest worden ingeroepen. De landvoogd gevoelde ook meer sympathie voor de mannen
van de cultures dan voor de mannen van het zwaard.
Degene, die hem eene cultuur kon wijzen waar wat in
zat, was zijn man. Dit toonde hij b.v. in 't geval van
den indigofabrikant Petel, die met een nieuw procédé
omtrent de fabrikage van deze verfstof uit Europa was
gekomen, en dien hij hielp om daarvoor te Pekalongan
eene fabriek op te zetten. Doch de productiekosten bieken te hoog te zijn ; bij de daling der prijzen in Europa
kon deze Java indigo de concurrentie met die van an~
dere koloniën niet volhouden. Du Bus hoopte, dat 't
beter zou gaan met de zijdecultuur. Hij liet daarvoor
zijde wormen uit Japan en Siam komen, plantte moer~
bezieboomen en nam proeven, die aan 's Landskas veel
geld kostten. Maar er werd ook met die zijdecultuur
geen zij gesponnen ; de uitgaven liepen met de winsten

heen. De gambircultuur trachtte hij aan te moedigen
door een zwaar invoerrecht op de uitheemsche stof te
leggen, en door in de landhuurcontracten der Europee~
sche ondernemers de voorwaarde te stellen, dat zij geen
gambir mochten verbouwen. Dat moest de Javaan zelf
doen. Maar deze prohibitieve maatregelen leidden tot
het misverstand, dat de regeering in het belang van de
schatkist geen uitbreiding der gambircultuur op Java
verlangde, en het duurde lang alvorens men den Ja~
vaanschen looier en den Javaanschen sirikkauwer van
het tegendeel overtuigd had.
Doch de koffie ! op die kurk moest het koloniale budget blijven drijven. Hier waren geene kostbare experimenten meer noodig, hier was eene gevestigdede cultuur die men slechts had uit te breiden. Doch
daarmee gebeurde niets zonder dwang. Want de inlan~
der, die van het gouvernement slechts f. 7 voor een
pécol koffie ontving, of iets meer wanneer hij dien den
Chineeschen opkooper in handen speelde ( koffie was
van ouds een gouvernementsmonopolie) had geen be^
lang bij hooge marktprijzen, waarvan niet hij den weer~
slag ondervond. Slechts door den dwang zijner hoofden kon hij er toe gebracht worden de oude koffietuinen te onderhouden, en nieuwe aan te leggen. De
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leuze van Vrije arbeid, die ook Du Bus voorstond,
maakte destijds deerlijk fiasco. De honderde inlanders
uit Cheribon, die onder zijn bestuur in de suikermolens
van de Bataviasche Ommelanden werkten, waren daarvoor in naam gehuurd, in werkelijkheid geprest.; en in
de koffietuinen was het al eveneens gesteld. De aanplant van het volksvoedsel, de rijst, lag den Javaan na
aan 't hart, maar des drijvers geweldige roede verdreef
hem van het rijstveld en bracht hem in den gouvernements-koffietuin. Daarbij kwam de opbrengst van dat
product geenszins aan het nationale vermogen ten goede ; 't ging bij scheepsladingen het land uit. Een inlandsche regent gaf eens als Zijne meening : (« Het
kwaad ligt nog niet zoozeer in de dwangcultuur, maar
in het feit dat het geld naar Holland gaat ».
Daarbij zorgde de regeering slecht voor de opschuring van het kostbare product. Bij een bezoek aan de
koffiepakhuizen van Tjikao, bamboe-barakken gedekt
met atap (gedroogde palmbladeren) schreef v. Hogen
dorp : « Ik schaamde mij dood toen de magazijnmeester aan mijne Engelsche reisgenooten vertelde, dat een
f. 15.000 voldoende zou zijn om goede, hechte, voor
ongeval verzekerde pakhuizen te bouwen, terwijl nu
voor tonnen gouds in eenige uren verbranden kan ».
Inderdaad, bamboe en atap behoorden tot de goed-

koopste. maar tevens de brandbaarste materialen ; een
enkel tropisch onweer had van dezen kostbaren koffievoorraad een smeulenden puinhoop kunnen maken.
't Was niet alleen door vereenvoudiging des bestuurs, maar ook door vermeerdering der bronnen van
inkomsten, dat Du Bus luidens zijne proclamatie bij de
aanvaarding des bestuurs de geldmiddelen der kolonie
dacht te herstellen. En voor dit laatste moesten hem
de cultures dienen. Voor een daarvan, de theecultuur,
mocht hij een baanbreker heeten. Thee kwam uit China
en J men scheen er nog niet aan gedacht te hebben dat ze ook op Java zou kunnen groeien. En dat
ofschoon vroegere landvoogden dien geurigen heester
als siergewas in hun tuin hadden ; ofschoon zoovele
Comp. dienaren, die in Japan geweest waren, van nabij
kennis hadden aan het gewas en de bereiding. Bij een
bezoek aan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg werd
Zijne aandacht getroffen door een bloeiende theeheester, die daar stond simpel als specimen van een uit,-heemsch gewas. Hij had er aanstonds den flair van, dat
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er eene bijdrage tot het Batig Slot aan die takken hing.
Uit Japan liet hij zaden en stekken komen.; de aanwezigheid aldaar van den natuurkundige dr. von Siebold; als geneesheer aan de Hollandsche factory op
Desima verbonden, bood daarvoor eene geschikte gelegenheid. In 1 827 stond er in den Plantentuin een
theeplantsoentje in den grond, waarvan in 't volgend
jaar door een Chineesche vakman de eerste Java-thee
werd verkregen. Met behulp van de zaden uit dat
proeftuintje werd toen bij Wanajasa ( Krawang ) de
eerste theeplantage aangelegd, welke in 1 831 reeds
ruim 100.000 heesters telde. 't Was eene belofte voor
de toekomst.
Adviseur der regeering was bij deze gelegenheid het
lid van de Natuurkundige Commissie F. Diard, wiens
stokpaardje het was om een museum ten bate van het
natuuronderzoek op te richten, als middelpunt en uit.gangpunt voor den nog niet ontwaakten ondernemingsgeest. Zoo ver had niet eens de stichter van den Plantentuin, prof. Reinwardt, het kunnen brengen onder

het bestuur van V. d. Capellen ; het zou nog veel minder gebeuren onder dat van den economiseerenden Du.
Bus. Deze wilde gaarne de kennis der natuur bevorderen, maar dan moest het eene natuur wezen waar
iets mee te verdienen viel. Voor zoo'n museum was
geen geld. Ook op de nog jeugdige instelling van den
Plantentuin had hij reeds danig bezuinigd. Het geringe
personeel was nog meer ingekrompen, de betrekkingen
van directeur en teekenaar waren opgeheven, van de
twee of drie hortulasie was er één gemaakt en de kosten varr onderhoud van den Plantentuin werden van
f. 450 s maands teruggebracht op f. 200. Een jaar later
werd ook dat schrale postje ingetrokken, en bepaald
dat in het onderhoud voorzien moest worden uit de
gelden bestemd voor het park van het onderkoninklijk
paleis. Het werd toen gezegd dat met een Hortus Bogoriensis zonder deskundig beheer, haast zonder personeel en geheel zonder een eigen onderhoudsfonds, de
Staat voor een belangrijke instelling minder zorg betoonde dan een Hollandsche rentenier voor zijn buitenplaats..
Dergelijke bezuinigingen moesten evenwel gepaard
gaan met nieuwe bronnen van inkomsten, wilde hij zijn
mandaat als bezuinigingscommissaris naar eisch ver
vullen, en zulke bronnen waren niet altijd te vinden.
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voorbestemd onvruchtbaar te blijven ; aldus zijn plan
om de bergen van Java met Europeesche dennen en
sparren te beplanten. « Reboisatie met westersche coniferen, daar maalt de man uren en dagen lang over »,
schreef zijn secretaris. Een ander idee betrof de nationale rijstcultuur. Hij wilde dat men den inlander,
grootgebracht bij zijne eeuwenoude bevloeiingsmetho
de der rijstvelden, eens de « irrigation de Flandre » zou
leeren. Daar, in zijn geboorteland, had hij dat alles veel
beter gezien. Doch meer dan in dit opzicht bracht hij
tot stand ten aanzien van de schepping, of liever de
voltooiing van een monumentaal bouwwerk te Batavia,
het z.g. Groote Huis aan het Waterlooplein.
De stichting daarvan dagteekende nog uit den tijd
van Daendels ( 1808~ 1811 ) . Deze had dit Nieuwe Gouvernementshotel tevens tot hotel voor zichzelven willen
inrichten, maar was er op geen voeten of vamen na
mee klaar gekomen, en na zijn aftreden was het werk
gestaakt. Het groote gebouw was toen onder de kap
gebracht, maar verre van voltooid. Noch onder zijn
opvolger, generaal Janssens, noch onder het Engelsche

tusschenbestuur, noch onder baron v. d. Capellen was
er iets van beteekenis aangedaan. 't Scheen wel alsof
er op Java, dat zoovele Hindoe-bouwvallen uit het grijs
verleden bezat, nu ook eens voor een modernen bouwval gezorgd zou worden. Eindelijk liet Du Bus dat
fragmentarische Groote Huis voltooien. Niet om er
zelf te gaan wonen, zooals Daendels beoogd had, maar
met het doel om binnen die muren te vereenigen de
verspreide bureelen der verschillende departementen
van algemeen bestuur. Op 28 Jan. 1 828 hield de Hooge
Regeering hare eerste vergadering in het nieuwe gebouw ; werwaarts o.a. werden overgebracht de reeks
portretten der gouverneurs-generaal, die vroeger gehangen hadden in het historische Kasteel van Batavia,
dat door Daendels was gesloopt. Reeds van wege de
vochtig-warme atmosfeer van Batavia, vooral hinderlijk voor corpulente lichamen gelijk het zijne, zou Du
Bus het verzegd hebben om in dat Groote Huis te
gaan wonen. Zijne residentie bleef te Buitenzorg, waar
de lucht zooveel koeler was en waar hij genieten kon
van de verschillende voordeelen en emolumenten, die
aan zijne waardigheid en aan het domein zelf waren
« geaccrocheert ». De intendant w.n het paleis, kolonel
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huishouding. In de week was het leven er stil en eentonig, maar des Zondags kwamen hier vele notabelen..
van Buitenzorg en Batavia, en dan werd ten 7 ure
het diner opgediend voor 50 tot 60 couverts. Hierin.
moest hij de traditie wel huldigen ; men begreep het in
Indië al niet anders dan in Frankrijk : « le véritable
Amphytrion est l'Amphytrion ou l'on dine ».
Somtijds vertoefde hij weken achtereen in het landhuis te Tje Panas, hoog in 't gebergte. Hij kon het.
Indische klimaat niet goed verdragen, was herhaaldelijk ongesteld, had een kleur zoo geel als een citroen
en klaagde er over dat zijn denkkracht hem in dit land
begaf. Tje Panas beviel hem bij uitstek wegens de
koude berglucht, en ook omdat hij hier de warme vulkanische zwavelbaden kon gebruiken. Men was er ech-ter klein behuisd ; het landhuis bood niet veel ruimte
aan voor de heeren van het gevolg. Daarentegen was
men er in eene grootsche bergnatuur geheel vrij in levenswijze en buiten ambtelijke beslommeringen. Hier
behoefde men zich geen grijze veeren te maken over
finantieele tekorten, vruchtelooze cultuurproeven op de
incidenten van den oorlog, waaraan geen einde scheen.
te komen. Hier kon Z. Exc. het leven zoo kalm opvatten, als een Brusselsche rentier dat zou gedaan hebben.
Over zulke vacantiedagen in de bergen schreef zijn
secretaris : « De commissaris-generaal doet niets, rookt
'S avonds zijn cigaartje met den Baanden en komenden
man, politiseert en drinkt zijn kruikje bier op den voet
van een Brabantsch estaminet en doet niets. Binnen
drie maanden zie ik hem met de handen in 't haar ».
Doch zoo ver liet Du Bus het toch niet komen. Het
duurde gemeenlijk niet lang of de res publica vorderde:
hein weer op, en dan daalde hij uit deze hooge sferen
af naar zijn bureaukamer te Buitenzorg, of de verga~
derzaal van den Raad van Indië te Batavia. De stedelijke belangen van de hoofdplaats vergat hij niet ; be-halve voor de voltooiing van het Groote Huis zorgde
hij, in die nabijheid, voor de stichting van een Room~
sche kerk en verwierf zich daarmee de erkentelijkheid
van de Curie en van zijne geloofsgenooten. Want Indië was van ouds eene kolonie, waar alleen « de ware
gereformeerde religie » recht van bestaan had. Eerst
onder Daendels hadden de katholieken de of ficieele
vergunning bekomen voor vrije godsdienstoefening, e_
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'toen op Pasar Senin en kerkje gebouwd, dat sedert
wegens bouwvalligheid werd afgebroken. In de plaats
daarvan verrees aan het Waterloopplein de nieuwe,
aan de H. Maagd gewijde kerk, en daar richtte het
kerkbestuur ter eere van Du Bus een fraaien gedenksteen op, waarvan de Latijnsche inscriptie zijne verdienste vermeldde. Heine had het katholicisme voor
eene goede zomerreligie verklaard ; welnu, dan was 't
in Indië, waar het altijd zomer was, ook op z'n plaats.
De kerkelijke registers hadden toen zooveel meer
waarde dan later, omdat, in een tijd waarin Nederland
reeds een stamboek voor het vee bezat, er in ' Indië
nog geen burgerlijke stand voor Europeanen, laat staan
voor inlanders, was ingevoerd. De kerkregisters moes~
ten over geboorte, dorp, huwelijk, overlijden, enz. uitsluitsel geven. Aan Du Bus kwam de eer toe, dat hij
in 1828 den burgerlijken stand invoerde ; en die anr
dere, dat hij eene statistieke beschrijving van Java en
Onderhoorigheden liet samenstellen. Zijn voorganger
was er reeds mee begonnen, doch niet verder gekomen
dan Java alleen, en ook die uitkomsten waren nog verre
van volledig. In vroeger jaren had men in Indië van
de statistiek gezegd, hetgeen Shakespeare in Macbeth
gezegd had van de geneeskunde : « Throw physic to
the dogs ! » Onder Raffles, tijdens het Engelsche tusschenbestuur, was de eerste volkstelling geschied in
verband met de invoering van een nieuw belastingstel~
sel ; v. d. Capellen had op die cijfers voortgebouwd,
Du Bus liet de eerste statistieke beschrijving opmaken
door den gewezen predikant G. de Serière. Doch eerst
diens opvolger, v. Beusechem, kwam er mee gereed.
Eene derde stichting te Batavia, waaraan Du Bus
zijn naam verbond, was de gedenkzuil op het Waterlooplein.
,

Te Brussel bestond onder koninklijk beschermheerschap het Genootschap van Waterloo, dat zich ten doel
stelde de herinnering aan den gedenkwaardigen slag
van 16 tot 18 Juni 1815 levendig te houden, en jaarlijks
eene « stichtelijke karavane » naar het slagveld van
Waterloo te ondernemen. Voorts de anti-revolution~
naire beginselen te verbreiden, d.i. liefde voor het vaderland en gehechtheid aan den koning. De burggraaf
(gelijk men in de ambtenaarswereld Du Bus placht te
noemen) besloot om te Batavia eene afdeelinq van dit
genootschap te vestigen. Er werden op eene door hem
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er werd een Waterloo-standaard uitgedacht, een Waterloo-inarsch gecomponeerd en eindelijk, het plan tot
een waterloo-zuil ontworpen. Aanvankelijk had men
dit gedenkstuk op het Koningsplein willen plaatsen,
doch men vreesde terecht dat een naald op zulk eene
reusachtige vlakte zich als 't ware verliezen zou, en
het effect maken van een asperge-stokje op een weiland. Van daar dat het terecht kwam op het zooveel
kleinere Waterlooplein. Plechtstatig werd deze kolom
met den leeuw op den top onthuld en ingewijd. De
statuten hielden in dat er jaarlijks op dien historischen
dag van 18 Juni, of kort daarna, een optocht naar deze
zuil gehouden moest worden, gelijk men dat te Brussel
deed naar het veld van Waterloo. « Het zal niet onaangenaam zijn », schreef destijds de resident van Sa'marang, Domis, « om op dien dag tot de stichtelijke
karavane te behooren ». Ook wegens de festiviteiten,
die op de vaderlandslievende betooging met toespraken,
muziek, enz. noodwendig volgden. Voorts werd bij deze gelegenheid de laan tusschen Waterloo- en Konings

plein, naar de historische pachthoeve bij het slagveld,
gedoopt als Allee de la Belle Alliance. Doch later,
toen de heugenis aan deze demonstratie bij eene zoo
vlottende samenleving als de Indische reeds lang verzwonden was, herdoopte men die allee rls Willemslaan.
Als aandenken aan zijn bestuur liet Du Bus bij zijn
vertrek dien leeuw, familie van den lion Beige, op den
zuil staan, ofschoon velen wenschten dat hij dien maar
had meegenomen. Hij verschafte daarmee aan de burgerij een mikpunt voor de pijlen van haren spot, en
evenzeer aan de reizigers welke Batavia bezochten. Een
daarvan, dr. v. Ryckevorsel, kwalificeerde in zijn reisverhaal dit monument als « een loodkleurigen paal, dien
men beleefdheidshalve een kolom noemt en waarop een
klein gedrocht staat, dat een leeuw heet voor te stellen, maar alleen gelijkt op de wanstaltige figuren, die
soms de deksels van Chineesche potten versieren ».
Ondanks de negatieve uitkomsten van zijn regeeringsbeleid op sommige kardinale punten en de toekomstmuziek, welke hij het opperbestuur in Nederland
voorspelde, bleef Du Bus bij den koning steeds goed
aangeschreven. In 1828 onthief Z. M. hem van zijne
provinciale waardigheid (hij was nog altijd gouverneurtitulair van Zuid-Brabant maar verhief hem tegelijk tot
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minister van staat. Zijne koloniale bestuursperiode werd
echter niet verlengd; toen. de drie jaren van zijn man^daat verstreken waren, werd hij vervangen door Johannes van den Bosch, den vader van het befaamde Cul~
tuurstelsel.
De privébrieven van zijn Haagschen secretaris zouden de persoonlijkheid van Du Bus in een ongunstig
daglicht stellen ; maar over zijne verdiensten als koloniaal regent oordeelde de moderne kroniekschrijver :
« Zijn bewind kenmerkte zich niet alleen door bezuiniging, maar ook door organisatie. Het aantal rer
sidentiën werd verminderd, een nieuw regeeringsregle-ment werd door hem ingevolge bekomen machtiging
vastgesteld, verbeteringen werden aangebracht in de
inrichting van justitie en politie, en in het muntstelsel.
De nederlandsche gulden werd tot standpenning verklaard en door de oprichting der Javasche Bank (24
Jan. 1828) de geldsomloop op beteren voet geregeld.
Met kracht werd de landbouw aangemoedigd, commisr
siën van landbouw werden ingesteld, proeven werden
genomen met nieuwe cultures, met ijver werd getracht
de productie voor de europeesche markt te vermeerderen, de belangen van den handel werden bevorderd,
( evenals die van de particuliere landbouwindustrie door

Europeanen.) Enz. » (1)
In October 1828 was hij « op verzoek » teruggeroepen, maar het duurde tot begin 1830 alvorens hij zijne
waardigheid nederlegde en naar Nederland terugkeerde. Het werd gezegd dat, zoo hij door zijn economir
seerend bewind den Staat voordeel had aangebracht,
hetzelfde gold van zijn persoonlijk belang, en dat hij
met ruim een half millioen Indische guldens terugkeerde. Hij vestigde zich op het kasteel Oostmalle in de

provincie Antwerpen, waar hij zich verder buiten de
politiek en de openbare zaak hield. Doch wel vonden
de belangen van den landbouw in hem een ijverig voorstander. Hij wijdde zich hier aan de ontginning van de
Kempen, werd president van de commissie van den
Botanischere Tuin te Brussel en in 1846 president van
den Conseil superieur d'agriculture. Als een zeventiger
kwam hij te Oostmalle te overlijden, den 31 Mei 1849.

(1) Encyclopaedie van Ned.-Indië.

—

894 De geschiedschrijver v. Kampen rekent het deze figuur uit de koloniale geschiedenis tot een eer aan, dat
hij aan geen der besturen van België na 1830 deelnam,
dat hij leefde « als vergeten burger en eerlijk man ».
Toch niet zóó vergeten, of hij kon in landbouwzaken
eene sommiteit heeten, terwijl hij in den Staat geen
« draaibanp van fortuintjes » behoefde te zoeken waar
hij in het vijfde half jaar tusschen zijne benoeming en
zijn aftreden negen ton goud aan salaris had getrok-ken. Waarbij nog kwamen de emolumenten van zijn
hoogen post en hetgeen zijn titulair gouverneurschap
van Zuid-Brabant hem opbracht. Zijn naam zou in
Indië bestendigd blijven niet door dien van eene groote orchidee, gelijk de naam van Raf fles, of van eene
nieuwe kinasoort gelijk de naam van Pahud, maar door
dien van een fort. N.l. het fort Du Bus op Nieuw
Guinea, waar de regeering eene « vastigheid » liet bour
wen op het gerucht, dat de Engelschen zich op dit
groote eiland aSn de Tritonsbaai wilden vestigen ; d.i.
aan eene kust, welke onder Nederlandsche suprematie
stond. De naam bracht de nieuwe stichting echter geen
geluk aan, want het klimaat bleek er doodelijk te zijn

en deed de veege bezetting nagenoeg uitsterven. Du
Bus had in Indië reeds vele proeven genomen, deze
proef was slecht voorbereid, hoewel daarmee toch kostbaarder levens gemoeid waren dan de levens van zijdewormen of cochenille-insékten.
Onder de uitstekende landvoogden van Ned.-Indië

mag zijn figuur -niet gerangschikt worden, maar evenmin onder de slechte. En zoo hem een langere bestuurstijd gegund ware, zoo hij met eene milder instructie
uitgezonden was dan die om te bezuinigen en tevens
nieuwe geldbronnen aan te boren, eene instructie die
vóór alles het heil bedoelde van eene verdrukte eiland-bevolking, zijn naam zou meer onderscheiding verdierBen dan zelfs v. Kampen meende dat hem toekwam.
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Verzen
door DIRK VANSINA

I.
Mijn vrouw, mijn vrouw
nu gaat ge náadren
tot de duistere geheimen
van Gods eigen scheppingsgave;
wordt Hem dienstbaar bij zijn werken.
In Uw schoot wrocht Hij zijn wondren.
Onze Min liet Hij ontkiemen
als een vrucht kiemt uit de bloesem —
't wondre leven dat uw lichaam
tot zijn heime werkplaats heiligt;
dat ik, huivrend en vol eerbied
en vol vroomheid naar u opzie,
die door Hem werd uitverkoren
en beladen met zijn zegen...
Mijn vrouw, mijn vrouw
nu naakt de stond
dat ik met u niet meer mag gaan
en heel alleen
met Hem alleen
door angst en pijnen gij zult waan
als waren 't zeëen wijde waátren
waaronder gij de dood zult raán...
Tot uit het donker, uit het duister
den nacht der ongeborenheden
bevrijd, het kindje komt gegleden
en schreit in 't gouden licht;
en gij tot mij zult keeren
met stralend aangezicht.
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II.
Zoo deinders die om d'aarde kringen
voelen de dood w'ons omringen.
Wij zijn:
als een vlamme die krimpend zal dooven,
als een eiland in de zee
dat w'omdijken voor razende golven
tot onze armen verzwakt en we spoorloos zijn bedolven.
Het valt ons zoo zwaar te leven
in t nuchter besef
van ons eindelijk sneven.
Nietwaar:
het valt ons zoo zwaar
manmoedig te staren
op d'enkele, schaarsche jaren
van ons bestaan. Mijn vrouw,
nu gaat ge mij een kindje baren...
Ik hoore in bangen nacht
herboren leven dat zegelacht.
Ons kindje!
Met beide zijn mollige handjes zal het verwijden
den knellenden doodcirkel der tijden;
dat wij dieper âadmen en verder schouwen;
en 't sterven ons zal minder rouwen.
III.
Ons beminnen
is een gang, hand in hand
naar zijn heimweeland;
een verlangen, een reiken
naar zijn wezen...
Lieve, Lieve, wij hebben zoo om Hem geschreid
om zijn godlijke Min en zijn Eeuwigheid,
zoo ver van ons nienschlijk bereiken.
Nu zal het Wonder ons geschieden
nu dat ge moeder wordt...
Voor de laaiende drift onzer liefde
komt Hij nederzweven.
Hij: God.
en leven, gelieve, en leven
in d'eeuwige ziel van ons kind.
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Nu staan ede Sterren
door Z. M. JOZEF.

Nu staan de sterren al geplant:
Bloemen van licht op glinstrend zand,
Bloemen van schoonheid in den nacht,
Blinkend zoo fel, blinkend zoo zacht!
Wie heeft gezaaid hun wonder zaad
Strooiend de korrels op blijde maat,
Merkend den wisseldans van den tijd,
Glanzend met bloemen van eeuwigheid?
God heeft gespeeld dat groote spel,

Hij roept hun naam : zij hooren 't wel,
Zij bloeien open voor zijn voet:
Hij vindt ze schoon, Hij vindt ze goed!
En waar Hij gaat door 't firmament,
Lichtend blijft er zijn voetspoor geprent,
Lichtend valt er de bloesem blank neer:
Een lentelied ruischt van sfeer tot sfeer!
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Pieter Fardé, minderbroeder,
door: F. de PILLECYN
(Vervolg.)
Dan was de karavaan een klein plekje gerucht te
midden de woestijn. Die heeft haar geluid op zichzelf,
maar het is haast onhoorbaar voor wie zijn oor van
kindsbeen af niet gekeerd heeft naar heur stem. Dat
is het oneindige maar stille verschuiven van lucht over
zand, zonder tusschenpoozen, zonder aanzwellen of
verminderen.
Pieter Fardé lag in die nachten naast Daniel van
Breuckel. Zij spraken weinig want de woestijn overmeesterde hen zooals een koning zijn slaven.
Na enkele dagen schonk Soera Belijn zijn slaaf de
genade van een woord. Van op zijn lastdier had hij
met zijn scherp oog de slaven gade geslagen. Wel be~
vielen hem de twee mannen, blond en breed uitgewassen, die de vermoeinissen van de reis met zwijgende
duldzaamheid onderstonden. Hij besefte dit des te dieper daar hij-zelf in een zeer somberen tijd van zijn
leven, slaaf was geweest te Livorno. Zeven jaar lang
had hij het juk gedragen en de voren die loodrecht van
zijn voorhoofd toeliepen naar zijn scherpen neus getuigden van zijn gepeinzen uit dien tijd.
Zoo dreef hij, eenige dagen na de afreis, zijn kameel
naast de twee mannen en sprak hen aan in het italiaansch. Eén antwoordde, want Pieter Fardé die een
mooi deel van deze aarde had a f geloopen en afgebedeld sprak die taal heel vloeiend. Dit scheen Soera
Belijn uitermate te verheugen en de goedheid van zijn
hart werd nog gunstiger door de wetenschap dat hij
een waardevolle slaaf, een man van kennis en goed
gesprek, in zijn bezit had gekregen. Hij kon de braafheid en de zielesterkte van zijn slaven meten aan zijn
eigen herinneringen en, man van stoer geloof als hij
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en onderworpenheid ten aanzien van God te vinden in
menschen die van zoo ver kwamen en van het geloof
in Mahammed verstoken waren gebleven.
Het waren zeer leerzame gesprekken die beide mannen voerden. De magere, lange man, als een prins gezeten op zijn grooten kameel, en de breed-geschouderde
slaaf die opkeek met oogen waaruit de slavernij nooit
spreken zou. Want altijd voelde Pieter Fardé, als hij
sprak met Mahammeddanen of Protestanten dat hij een
waardigheid over zich droeg die de anderen moesten
bekennen. Hij was de gezondene onder de heidenen.
Hij moest door zijn leven Dengene doen eeren die hein
gezonden had. En die waardigheid sprak uit hem.
Zij bereikten de oasis Air. De kameelen reikten reeds
uit de verte hun bovenmatige halzen en het was alsof
de lucht vervuld was van de frischheid van het groen.
Van daar was Soera Belijn geboortig. Zijn oogen kre~
gen wondere diepten als hij erover sprak en het eerste
water dat hij bij de aankomst dronk uit den koelgeurenden bronput gaf hem een genot zonder weerga. Het
was hem aan te zien : hij sloot de oogen om beter de
koelte langs mond en keel in zichte voelen vloeien en
daar lag groote teederheid in zijn oog als hij terug zijn
blik ontsloot. Die eerste dronk was hem als een gewij~
de ceremonie : een zoon van de woestijn alleen weet

zulks naar waarde te schatten.
En daar kwam het uit zijn mond, kalm en klaar,
zoodat het makelaarsvolk opkeek om den vreemden
rustigen klank:
« God zij gedankt, broeders, om wat hij over ons
liet komen. Geloofd en gebenedijd weze Zijn heilige
naam. Vergeet mij niet, vergeet mijn woorden niet,
vergeet uw beloften niet. Blijft trouw aan Christus die
slaaf was als wij. Van Hem komt de beproeving, van
Hem zal de verlossing komen. Vaart wel, broeders,
vergeet elkaar niet ».
Hij groette nog eens met de hand en daarna betee~
kende hij aan zijn meester dat de slaaf Pieter Fardé
volgen zou.

***
Hij heeft, over deze slavenmarkt en wat er op volg
de een langen brief geschreven aan zijn zuster en zijn
broeder. Wat hij schrijft over de avonturen ter zee
en zijn wedervaren op de slavenmarkt staat in enkele
-
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zijn schrijven waarin hij troosten wil en alles ten beste
uitleggen.
Het is een orgie van citaten uit het boek der Profeten en uit de Psalmen. Over het goud dat gelouterd
wordt in het vuur, over de verdrukking die heilzaam is,
over de kastijding die een zegen wordt. Hij troost niet
alleen degenen die zijn brief zullen lezen, hij troost
zich zelf. Hij probeert de suggestie te ondergaan van
de waarheid die in de spreuken ligt. Want simpele
zielen leggen hun levensgebeurtenissen uit volge is de
wijsheid die anderen hun hebben aangeleerd.
Maar door dit alles klinkt de verlatenheid van hem
die het geld zamelde om de slaven te gaan afkoopen
en die tot in het hart van het Moorenland, in het rijk
Agades, tot de dienstbaarheid en de slavernij werd gebracht.
* * *

Soera Belijn was een vermogend man. Zijn gevolg
was talrijk en hij hield van pracht. Hij was van Agades
naar Bona gekomen voor koopmansschap en als hij

Pieter Fardé en Daniel van Breuckel kocht, was het
om zijn huishouding aanzienlijker te maken en om zijn
geld voordeelig te beleggen.
Hij regelde nog een paar zaken, ging na of alles in
orde was en sloot zich met zijn gevolg aan bij een
karavaan die weg koos naar de woestijn.
Dit was een zware tocht. Hoog op hun kameelen
gezeten, in gepeins gewiegd door den tred van de
beesten, reisden de Arabieren. Men rustte als de zon
hoog stond en de lucht boven het zand vol kronke
lende, vlammende kringetjes bakerde. De kameelen
schoven verder als de woestijn bruin werd van het
zinkende licht. Soms reisde men ook een halve nacht
als het water ver was. Dan was het één geschitter van
sterren, klaar koper in donker-blauw. Dat ziet men alleen maar in zee of in de woestijn want alleen daar is
de oneindigheid van hier beneden in verrukking voor
de oneindigheid van daarboven. Maar dikwijls ook
greep de kou te vinnig door het dunne kleed van de
reizende mannen. Dan hulden zij zich in hun vlottende
mantels met hetzelfde gebaar dat eeuwen geleden het
woestijnvolk maakte dat van uit de zandvlakten kwam
verpoozen in de groene weelde van het land onzes
Heeren jesu Christi.
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hun verbond voor de eeuwigheid hebben gesloten.
Vlugge Toeareys waren op hen afgereden. Sombere, sobere mannen met donker gelaat en donker mantels. Daar was iets koninklijk in hun manieren en de
kameelen die hen droegen waren van een edel en krachtig ras. Zij kwamen en verdwenen soms zonder één
enkel woord te spreken. De mantels fladderden, de
wapens blonken in de zon, aan den flank van de ri
vieren blonk het vierhoekige schild met het witte kruis.
Zij waren de heeren van de woestijn en hielden toezicht over alles wat reisde door hun gebied.
Die schoonheid ging verloren voor Pieter Farde.
Een slaaf ziet de dingen anffrs dan een vrij man al
is zijn ziel ook niet geklonken in de keten van zijn
lotsbestemming. Pieter Farde was dubbel slaaf. Hij
miste niet zoozeer die gewone vrijheid van de men~
schen om hun eigen wil te doen.' en te loopen waar hun
hart hen heen trekt. Voor die zaken had hij de slavernij van Christus vrijwillig over zich genomen. Maar
het deed hem hartzeer zijn gereeden mond te moeten
houden om de glorie en de waarheid van Christus' rijk
te verkondigen.
Veel min dacht hij aan de ironie van de tegenstellingen met het doel van zijn reis en de uitkomst daarvan. Hij had immers toch het geld ontrukt aan pootvaste boeren om slaven af te koopen en nu liep hij zelf
in 't gareel.
Voorzeker, die menschelijke miserie was hem niet
onverschillig. Hij die het verschil niet voelt tus
schen vier en twintig vrije uren en een dag van vier
en twintig uren waar over iemand anders minuut na
minuut beschikt, dat zou geen mensch meer wezen. En
in het zand van de woestijn dacht hij dikwijls aan de
afenis van het groen in het dorp Nazareth waar zijn
broer pastoor was en aan den koelen drank die er
werd genoten, onder het zwijgende loven van Hem die
de druif liet rijpen aan den wijnstok, maar, aanhou
dend zooals de golf een andere golf naspoelt, pijnigde
hem de gedachte aan de uren die door zijn slavernij
voor de leer van Christus verloren waren.
Zoo bereikte de karavaan Targa, aan den zoom
van de woestenij. De lucht was er zwaarder geworden

door de vruchtbaarheid van de streek. De dalen waren
er diepe korven van groen, de hellingen koele vlekken
van schaduw en aan den wegzoom was het veld aan
veld, gouden, rijpe oogsten niet zoo zwaar als in 't
gezegende land van Waas maar krakend van het ingezogen goud van de zon.
De oneindigheid maakt een mensch zwijgzaam. Men
beseft beter zijn eigen maat. De oneindigheid van u
zelf komt los ; de afgrond zendt den echo weer van
den afgrond.
In de oneindigheid van de woestijn waren de mannen weinig spraakzaam geweest. Maar in de groene
streek van Targa kwamen de tongen los. En zelfs Soe~
ra Belijn die zoo in zichzelf was gekeerd, vertelde Pieter
Farde over ziin eigen zielewenschen.
Zoo sprak hij hem over de vreugde die hij zou gevonden hebben in een landhuis naar Europeeschen
trant. De groene streek waar hij zijn leven doorbracht
moest volgens hem de meer zuivere zonen en de meer
ernstige lijn van de westersche gebouwen omsieren..
In zijn slaventijd te Linorno had hij bewonderend opgekeken naar de slanke en toch krachtige vormen van
de italiaansche gebouwen. Dat was hem steeds geble~
ken als een zeer gelukkige aanpassing van zijn Oos~
tersch temperament bij de meer zware bouwlijn van
het Westen.
Groot was zijn geluk toen hij vernam dat Pieter
Fardé ook in de bouwkunst eenigszins bedreven was.
Pieter noemde hem stijl en lijn op, sloeg met de hand
vormen in de lucht en roemde zeer de keuze van zijn
meester. In deze gelukkige stemming bereikte zij Agar
ves. Het was een trotsche stad die kloek haar twee
honderd jaren droeg. De Toeareys hadden ze tot hun
hoofdstad uitverkoren en zij behaalden niet zonder tegenstribbelen den tol aan de heerscheresse van de
woestijn, Timboectoe. De Muzelmannen waren er in
de eerste jaren van 1500 binnen gevallen en op de
sneé van hun kromzwaard hadden zij den Istam opge~
drongen. Maar de Aratrieren van Agades hadden in
den grond van hun ziel nog veel erfelijk heidendom.
Pieter Fardé begon dadelijk na zijn aankomst te
Agades zijn zorgen te wijden aan het woonhuis van
zijn meester. Hij vlocht de lijnen dooreen, deelde de
vertrekken in op redelijke wijze, herschikte en kwam
na verloop van enkele dagen Soera Belijn onder de
1

903 oogen met verschillende plannen die zeer sierlijk en
verscheiden waren uitgewerkt.
Soera Belijn was verbaasd over de bedrevenheid van
zijn slaaf. Maar de plattegronden waren weinig zeggend tot zijn geest. Pieter Fardé had echter geen moei~
te hem dit te verduidelijkhen daar zijn meester van
natuurwege vlug van begrip was.
Als hem alles klaar was hoe het er van binnen zou
uitzien en als hij het keurige uitzicht van een voor~
gevel had bewonderd, greep hij Pieter Fardé bij den
arm en zegde hem :
Als dit plan kan uitgewerkt worden tot een land~
huis en indien gij het zijt die zulks volbrengt, dan be
loof ik u, bij den Profeet, dat gij de keuze zult hebben
tusschen 200 daalders of uwe vrijheid ».
Dit werd gezegd in het bijzijn van Daniel van Breuc~
kel die, ofschoon zijn geringe kennis in deze zaken van
weinig nut was, toch door Pieter Fardé als zijn helper
werd gebruikt. Zoo deelde hij in de gunst en dat aan~
. zien waarmée de geleerde slaaf werd tegemoet geko-men in het huis van zijn meester.
Pieter Fardé viel op de knieën en gaf Daniël van
Breuckel een wenk hetzelfde te doen.
Machtige heer, riep hij uit, ik ben een slaaf en
verlang geen geld. Maar indien de bouw naar uw

wensch en welbehagen voltrokken is, zal ik van uwe
goedheid mijne vrijheid en die van mijn broeder vragen ».
Dit ontvoerde zeer den gestrengen en waardigen
Soera Belijn. Hij hief zijn handen ten hooge en riep
uit dat ook hij slaaf geweest was maar nooit iemand
om een andermans vrijheid had weten verzoeken vooraleer de zijne verzekerd was.
Het was op 2 Februari 1687 dat Pieter Fardé vol
vertrouwen en kracht in den arbeid aan den opbouw
begon. Het werk verwekte opzien. Want niet alleen
de slaven van Soera Belijn waren tot beschikking van
den bouwmeester gesteld, maar ook de broeder van
Pieter Fardé's heer had zijn slavenmateriaal geleverd.
Het was een bont dooreensjouwen van joden, christenen en negers; daar klonken talen in verwarring als
bij het aanleggen van Babel. Onder die vele menschen
waren er die de slavernij. als hun natuurlijken toestand
ondergingen; er worden immers in alle tijden en bij

alle volkeren slaven geboren ; de ketting is alleen maar
een uiterlijk kenteeken.
Die gekscheerden dus ondereen tot de zweep van
een toezichter hun gekakel afsneed.
Pieter Fardé keek met welgevallen op het werk. Hij
was voortkomstig van een nijverig volk en na den
langen vadsigen tocht was het als een olie over zijn
hart dat menschelijke armen nuttig werden gebruikt.
Maar daar speelde iets in zijn hoofd dat zijn oog
klaarder deed kijken : hij hoorde aanhoudend door hem
gonzen het woord van de Schrift : « Indien de Heer
het huis niet behoedt, werken zij tevergeefs die het
optrekken ».
Zij die het optrokken lieten zich zoo weinig aan den
Heer gelegen. 0p zee, onder de matrozen, daar was
wel veel ruwheid en gevloek, maar dat volkje wist toch
af en toe een woord uit het Hooge Boek te pas te
brengen ; t geloof zat niet in de praktijk, maar de va
deren hadden het erfelijk mee gegeven in hun bloed.
En daarbij, de afgrond door de Hervorming getrokken
tusschen Rome en de germaansche landen, had nog
riet belet dat Christus, de man van Golgotha, het lichtpunt was waarnaar beide keken.
Voor de Joden had Pieter Fardé die instinctmatige
vrees die een knaap heeft als men hem zegt dat die
menschen behooren tot het volk dat Jezus heeft gekruisigd. Vrees was dat eigenlijk wel niet, en in één
woord kan dit gevoel niet genoemd worden. Het is een
voorstelling van de tragedie van Calvarie die in het
onbewuste is overgegaan.
Met de negers had hij het medelijden dat men over
een groot kind gevoelt. De afgodendienst leek hem een
bewijs toe van kindschen geest. En als hij bij het ritdeelen van bevel met het gebaar de woorden moest
verduidelijken en al eens iemand van 't werkvolk bij
arm of schouder greep om het werk te bespoedigen,
was het een streelende hand die gleed over de zwarte
huiden. De negers keken op, Jachten met al hun witte
tanden en verstonden het niet.
-

Hoe zou Pieter Fardé kunnen weerstaan hebben aan
de obsessie van dit schriftuurlijke woord dat hem door
den psalmist zoo heelemaal voor zijn eigen bouwwerk
gevonden scheen. Eerst keken de slaven met verbazing
naar hun bouwmeester als deze bij het werk zijn medi-
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tatie hield, want bidden was bij Pieter Fardé geen zuiver innerlijke daad. De woorden kwamen tot op zijn
lippen, en zijn lippen zegde de woorden.
De vertrouwdheid tusschen bouwmeester en werkvolk was er al spoedig. En pas was de vertrouwdheid
er of Pieter Fardé begon zijn bekeeringswerk. Dit ging
er net toe als op het schip. Bij ruzie en kijverij kwam
zijn kalm woord en zijn verwijzing naar hooger, en
al verstond het rumoerige volkje niet altijd wat hij zei,
toch zagen zij alras dat het om hun bestwil gebeurde.
Voor de arme, zwarte heidenen prediken was een
onbegonnen werk. Hadden zij de schoone dingen be~
grepen die Pieter Fardé hun vertelde van Jezus~Chris~
tus, den gekruisigde, die den slavendood gestorven was
uit liefde voor de slaven, dan hadden zij wel graag
nog een plaatsje bijgemaakt in hun reeds zoo ruime
aanbidding. Maar de erfelijkheid van het juk woog
te zwaar op hun geest.
Aan de Joden had Pieter Fardé een zwaar stuk
werk. Die kenden te veel teksten en die tekstenkennis
verving de godsdienstige overweging zooals een overvloed van spreuken en zegswijzen de plaats van de
redeneering bij vele menschen inneemt. Pieter Fardé
confronteerde hun profeten ; vanaf Mozes tot Ma~
lachia liet hij ze preeken om aan te --toonen dat Christus de verwachte en de begroete was.
De biooren wisten weinig buiten hun berusting in
Allah. Voor hen beteekende de groote boodschap van
Pieter Fardé een andere rangschikking in de orde van
hun godsdienstige grootheden. Zonder al te veel moei~
te brachten zij Jezus, den zoon van de Maagd, op de
eerste plaats van hun aanbidding en gingen verder

voort bij ongeluk en tegenspoed geduld te oefenen bij
den naam van den profeet. Zoo onvolmaakt deze be~
keeringen ook waren omdat in het gemoed van den
man de roepstem van het kind blijft doorklinken, toch
was Pieter Fardé uitermate verheugd over den uitslag.

In drie, vier weken bekenden twee honderd slaven de
leering van Christus. En meer misschien dan dit alles :
Soera Belijn zelf, de gestrenge in eerlijkheid, kwam
door de bewondering van het voorbeeld van zijn slaaf
tot de leering van den Minderbroeder over. Hij liet
zich doopen met heel zijn gezin; dit geschiedde in het
geheim want het was een ongeoorloofde daad in zijn
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niet over hem gekomen.

***
Aan het landhuis van Soera Belijn werkte ook een
Franschman, Louis de la Place, slaaf van Soera Belijn
Broeder. Die was te Agades aangeland na een wild en
avontuurlijk leven. Hij was Hugenoot. Dit wangeloof
had in zijn geboorteland vele menschen met oprechten
ijver aangestoken. Talrijke families waren in die drift
ondergegaan en in het gemoed van de la Place heerschte zij steeds nog oppermachtig.
Voor hem was het een vernedering te moeten werken onder het bevel van een Roomsch geestelijke. Het
scheen hem toe als een voortzetting van de rampspoe
digheden die zijn geloofsgenooten in Frankrijk hadden
geteisterd. Want niet met het woord en de liefderijke
iedeneering had men de Hugenoten aldaar bejegend,
maar met het zwaard en de ketting.
Louis de la Place was echter geen man om openlijk
Pieter Fardé in 't gemoet te treden. Het onstuimige
van zijn hugenootsche fanatisme, was er door de zweep
van den slavendrijver uitgeranseld. Hij probeerde 't
met geslepen tong en huichelarij.
Nauwelijks had hij kennis gemaakt met den minderbroeder of hij begon met oppersten lof te spreken
over dezes hoedanigheden. Veelspraak en grootspraak
zit in den Franschman bij geboorte ; de verhouding tusschen werkelijkheid en woord is niet dezelfde bij hen
als bij ons. Daar was geen haar op Pieter Fardé's
hoofd dat geen vleiend woord kreeg en het onno<>zelstebevel van den bouwmeester werd opgehemeld als een
blijk van haast bovennatuurlijke wijsheid. Maar het
duurde niet langer dan een paar dagen of Pieter hoorde
dat de vent op zijn zokken afkwam.
- God heeft u de genade gedaan u in slavernij te
voeren om u nader tot de kennis van de waarheid en
tot de verfoeiing van de afgodisterij te brengen ».
Zoo sprak hij Pieter Fardé aan die een mooien dag,
na volbrachten arbeid, als de avondstemming van de
woestijn over Agades zich leggen kwam.
En dan begon het duel.
Het was voor Pieter Fardé alsof men pekel goot in
een open wond met over zijn geloof te spreken als over
afqodisterij. De eerste repliek was niet maisch en cal
vijn kreeg het leeliik te verduren. Maar de beide man91
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niet tot de geleerdheid van gesprek over te staan. Voor
Louis de Ja Place was het een kwestie van samenwerking. - zoo ten minste gaf hij het voor. Het kwam
er, volgens hem op aan om hem bij te staan en met
vereenigde inspanning heel de bevolking tot het christendom over te halen. Maar dit moest dan op ruimen
grondslag geschieden. Niet met het overplanten van
de afgodisten-praktijken van het papendom, zooals
daar zijn de sacramenten en nog andere uitwendighe
den. Waarop Pieter Fardé in geleerdheid en citaten
des Bijbels opsteigerde. Hij werd solonneel, zooals telkens hij niet sprak met exempelen voor de ruwe en
eenvoudige zielen. Hij voelde zich staan op de rots
van Petrus : buiten de Katholieke, Apostolische, Roomsche Kerk was alleen dwaling en bedrog.
Dit duurde zoo een week aan een stuk, tot de la
Place zijn poging opgaf. Aan zijn kant ook begon hij
zijn medeslaven over geloofszaken te prediken, vooral
bij deze lieden welke met zichtbaar plezier naar Pieter
Fardé luisterden. Maar het anderhalf jaar dat hij on
der hen had doorgebracht was voldoende geweest om
hem hatelijk te maken. Een geniepigerd en een overdrager was hij steeds gebleken en de menschen vertrouwden hem niet.

Toen waagde hij zijn grootste en laatste mancuver:
hij kwam bij Pieter Fardé en, met dezelfde overdaad
van woorden welke hij tegen de Roomsche Kerk had
gevonden, veinsde hij het katholiek geloof te willen
aanvaarden. En daar Pieter Fardé, in de eenvoudige
sterkte van zijn eigen geloof, een dergelijke huichelarij
nooit had kunnen vermoeden, dankte hij God om deze
moeilijke overwinning van de genade.
Intusschen had de hugenoot afspraak gehouden met
eenige joden die vol verbittering hun geloofsgenooten
van hun oude geloof hadden zien afvallig worden. Sa
men met hen woonde hij de onderrichtingen bij die Pieter Fardé eiken dag weer openlijk hield. En toen trad
hij vooruit.
Den 7e Maart ging hij den kadi opzoeken die juist
van een mislukt en bedekt roofavontuur uit de woestijn
was weergekomen. Vanop zijn wit paard had deze de
zweep gehanteerd over een troepje slaven dat niet vlug
genoeg de baan had geruimd voor zijne hoogheid. En
toen de la Place hem met veel buigingen naderde kreeg

hij als begroeting een keuze van beeldrijke scheidwoorden waarvan de edele kadi een onuitputtelijken voor
raad van zijn vaderen had overgeërfd.
Het bleef den gebieder van Agades in de koude
kleeren zitten dat een christen een ander christen omwille van het christen geloof in het verderf zocht te
brengen. De schakeering tusschen Calvijn en den Paus
van Rome lag buiten de grenzen van zijn geloofsken
nis. Maar hij zag toch in dat Pieter Fardé Allah en
zijn profeet was te na gekomen en nooit in zijn levensdagen had hij zich, zooals op dit oogenblik, een
dienaar van den koran gevoeld.
Pieter Fardé werd gevangen genomen. Het was een
dag vol rumoer in Agades toen de minderbroeder voor
het aanschouwen van de rechters had.Deze hielden voor
zeer plechtig in hun heldere mantels gewikkeld en hun
bruin gelaat stond somber, Louis de la Place herhaalde
in hun aanwezigheid zijn aanklacht en om voorzeker
bij de rechtbank in 't gelijk te komen zwoer hij op den
stond het christen geloof af en aanvaardden den Islam.
De Joden legden getuigenis af en als eerste voorschot

op de straf welke zou worden uitgesproken werd bevel gegeven dat de knechten van het tribunaal Pieter
Fardé honderd stokslagen op de voetzolen zouden toedienen. Pieter Fardé werd uitgestrekt: langzaam en
met overleg en een nauwkeurig uitkiezen van de plaats
deden de beulen hun werk. Als het gedaan was voelde
de minderbroeder alsof de eene wonde op de andere
was geslagen. Zoo werd hij in den kerker geworpen.

***
Agades ontwaakte vroeger dan naar gewoonte den
volgenden dag. Het volk was luidruchtig en opgeruimd
zooals er iets feestèlijks moest gebeuren. Het was alsof
voor enkele uren de ingeslapenheid van de woestijnstad
was opgeschrokken voor het geding van den christen
die het tegen de leer van den profeet had durven
opnemen.
Zeer pijnlijk was de gang voor Pieter Fardé, zôô
pijnlijk dat men hem onder de armen moest schragen.
Zijn voetzolen waren één pleister van stof en bloed en
telkens hij ze op den grond liet rusten was het als een
vuurtong die likte tot bovenaan zijn lichaam. Zijn oog
stond vast en koortsig en zijn gelaat was vol rust en
zekerheid.
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wet en over de woestijn regeerde de Islam.
Hun donkere, glanzende oogen stonden stil op Pieter Fardé. Geen gebaar van medelijden verroerde hun
lippen ; ook keken zij niet op naar het woelige volk
dat steeds dichterbij dromde. Zij zaten daar als schoone be1den, vol kalmte en strengheid en zij waren zich
bewust van hun zwaarwegend ambt.
De oudste onder hen voerde het woord. Hij had
nomadenbioed in zich en de gezetheid van de hooge
jaren drukte op hem. Hij was vol van de wijsheid van
hen die onder de tent slapen en het menschelijk bedrijf
in spreuken vastleggen. En terwijl hij met sierlijk gebaar zijn hand langs zijn witten baard liet glijden, sprak
hij tot Pieter Fardé:
.- Christen slaaf, hoe hebt gij het durven wagen
de valsche aanbidding van uw volk te brengen onder
de zonen van den profeet? Allah gaf ons de vlakte
en wat er in leeft opdat wij zijn naam zouden uitspre
ken in trouw en eerbied. Straffeloos zult gij zijn rijk
niet ontwijden ».
Naarmate hij sprak rees de toorn hooger in hem, tot
hij overeind kwam en dreigend op Pieter Fardé toetrad.
Deze wachtte hem af zonder te verpinken en zijn
antwoord bleef niet uit. Hij beleed de leering van den
Gekruisigde die alle andere leer leugenachtig had gemaakt. Gejouw onderbrak hem van toen hij den mond
open deed, maar de oude van den raad der rechters
dwong stilte af met een wenk van zijn oogen.
De woordentwist duurde niet lang en op een ongeduldig gebaar traden twee sterke slaven vooruit die
elk een paard aan den teugel voerden. Een breed slop
viel in de menigte: vier kerels trokken een stellage
vooruit van ruwe planken waarop een soort van galg
was getimmerd.
De stilte golfde vooruit met het foltertuig dat naast
Pieter Fardé stil hield.
De stellage was een soort van trede 5 voet hoog,
6 breed en 8 lang. De vier kerels die ze tot voor het
gerecht hadden gesleurd grepen Pieter Fardé en bon
den hem met de handen vast aan de galg. Aan zijn
voeten werd een gewicht gehangen, wel 150 pond

910 zwaar, en toen ving een wilde en gruwelijke tocht aan_
door de straten van de stad.
Langzaam kwam het gevaarte vooruit ; de paarden
voor de stellage gespannen, sloegen schichtig op zij en.
eerst nadat er regelmaat gekomen was in den optocht.
begonnen de beulen hun werk.
Het waren twee negerslaven, gekozen onder de sterkste mannen die in Agades voorhanden waren. Een
doek van gemeene stof was rond hun middel geknoopt.
Wel een hoofd staken zij boven de menigte uit, breer
de, opgeschoten, zwart~ en dichtgekroesde kerels. Zij
hadden plaats genomen op het getuig, één voor en één
achter Pieter Fardé, en als de stoet, in de eerste onr
stuimigheid van het in beweging komen, de paarden
deden uitschieten klampten zij zich vast aan het naakte
lijf. Hoe groot uitgewassen de beulen ook waren, hun
schouders reikten niet eens tot het middel van den
minderbroeder, die, hoog vastgeknoopt, door het zware.
gewicht aan zijn voeten stijf gestrekt hing.
Eindelijk gingen de paarden, bij den toom geleid
door - twee Arabieren, een tragen, gelijkmatigen pas en
de beulen, kregen tevens hun werk te beginnen.
Eén voor, één achter, zooals bij den beurtslag van
de vlegels in de schuur, vielen de geeselroeden op Pier
ter Fardé's naaktheid. De eerste slagen werden met
gejubel begroet zoodat het gezoef van de roeden op
het vleesch in de kreten verloren klonk. Maar als het
eerste bloed, uiteengedreven door een volgenden slag,
op• de naaktheid vlekte, werd het stil.
Aanhoudend, de een het ritme steunend van den
andere, sloegen de negerslaven. Lijdelijk in den beginne, voelden zij weldra den waanzin van hun bedrijf
naar hun hoofd stijgen. De spieren in hun armen zwol~
len, zij schoorden hun beenen sterker in het vooroverbuigen van hun lijf. Daar spatte bloed op de schoft
van een. van de paarden, daar spatte bloed op het vale,
glimmende lijf van de beulen. En naarmate de striemen.
op het lichaam van Pieter Fardé ineenliepen in één
groote roode vlek, joeg de passie van het bloed hefti~
ger door de negers. Dat was niet meer het gemeten,.
onverschillige werk van een beulsknecht, dat was de
vreugde in den arbeid, de wellust naar het bloed. De
roeden ging vlugger; het bloed spatte van de roeden.
Een dikke kleverige drop vloog op de lip van een van
de negers; hij scheerde hem weg met zijn tong en.
,
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.had gemaakt, richtte hij zich in zijn volle lengte en
..sloeg zoo hoog hij reiken kon.
Met zacht gekreun had de man aan de galg de eer, ste slagen ontvangen. De lenige geeselroeden vatten
den vorm van zijn lijf als de tongen van een vlam en
het was de dubbele pijn van een mes dat door het
vleesch vlijmde en van een gloed die het verzengde.
Dat sneed den adem over en zond een vreemde duizeling naar het hoofd. En als de oppermachtige behoefte
om de beenen in te krimpen en de knieën op te trekken
tot tegen den buik, bij eiken slag heviger werd, ` dan
.scheen het hem toe of een reusachtig geweld het ge~
wicht naar beneden rukte dat aan zijn voeten hing.
De eerste slagen waren over de borst en het bovendeel van den rug gevallen ; de spitsen van de geeselroeden kruisten elkaar onder de oksels, of op het
schouderblad en legden -er een knoop van pijn. De wil
en de geest van Pieter Fardé verdreven het in bovennatuurlijke berusting. Maar elke gefolterde zenuw, elk
plaatsje van het gescheurde vleesch kwam in opstand.
Het lichaam gehoorzaamde niet aan de ziel, aanwezig
en geheel aanwezig in elk deeltje van het gepijnigde
vleesch. Eerst toen het lam en doof geslagen was geschiedde de berusting in haar gansche volledigheid.
Heel het verhaal van de geeseling en de kruisiging
van den man van het kruis verscheen in buitengewone
klaarheid aan den. man van de galg. De lijdensgeschiedenis van Calvaire die door meditatie en lezing van
talrijke jaren in het. onbewust gewordene van zijn geesteswerk was opgenomen, rees terug tot het gevoelde,
het geziene, het bewuste. Elke zin uit dit verhaal schiep
zijn visueele beeld, elk woord kreeg een klank op zich
zelf. De zinnen, zooals zij gedrukt stonden in zijn gebedenboek, kwamen voor zijn oogen staan, één voor
één, met de leesteekens en de vlekken welke het dagelijksche gebruik of de bladzijden had aangebracht.
De roode, sierlijke hoofdletters groeiden tot bovenmatige afmetingen, de regels stonden vast en klaar achter
elkaar gereid. Hij las : Pilatus wist dat de opperpries~
Iers hem uit nijd geleverd hadden, en hij zag duidelijk
de tekstverwijzing : Marc. X V .
Thans woelden de roeden in het opengegeeselde
vleesch. Van de borst en den rug spatte het bloed bij
eiken slag op de beulen die voortranselden in de ra-
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aan de beurt, stijf uitgestoken door het zware gewicht.
De lange roode strepen die van boven naar beneden
door de afglijdende bloeddroppen getrokken waren..
werden gekruist door de striemen van de roeden. Dat
was een nieuwe pijn die versch ontstoken werd een
nieuwe laatste opstand van het vleesch tegen de marc
teling.
En altijd door zag Pieter Fardé de teksten van het.
passieverhaal voor zijn oogen gaan : Pilatus willende
aan het volk genoegen geven, liet hun Barabas los, en
gaf Jezus, na hem gegeeseld te hebben, over om gekruisigd te worden. (Mare. XV.)
Meêgaande weg echter werd dit gezicht onklaar:
een roode mist kwam over zijn oogen. Zijn lippen be
wogen in één zelfde gebed., aanhoudend herhaald in
het onbewuste : « Jezus, mijn Zaligmaker ; jezus, mijn
Zaligmaker ».
De stellage stond stil. Het gevaarte was teruggekomen op de plaats van de rechtspraak. De twee negerslaven lieten hun roeden zakken, wischten met den_
voorarm het zweet en het bloed van hun gezicht. , De
man aan de galg hing roerloos ; alleen zijn lippen gingen onafgebroken in gebed. Het gewicht werd van de
voeten genomen en de beenen krampten lichtjes te
samen. En als Pieter Fardé, één groote, nauwe won~
de van de voeten tot de schouders, van de galg neerviel in het tand, mompelde hij: « Jezus, mijn Zaligma -_1
ker'». (Vervolgt.)
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raus Brabantiee
door

(t)

Mr. J. MULS.

Dat een Vlaming en Zuid~Brabander hier ook aan
de beurt mocht komen bij deze feestelijke gelegenheid
is voor mij een bizonder voorrecht.
Aan het bestuur van het Provinciaal Genootschap
van Kunsten en W etenschappen in Noord-Brabant zeg
ik daar om vooraf mijn oprechten en hartelijken dank.
De liefde van de Bosschenaren voor de Vlamingen
is van ouds gekend en in dit geleerd genootschap mag
daarvan wel een historisch getuigenis worden aange~
haald. In het jaar 1600 namelijk was hier een Fransch
bevelhebber die zijn Vlaamsche soldaten wegens een
incident met zijn Fransche manschappen voor dronken
broers had uitgegeven.
Dat heeft die van 's. Hertogenbosch zeer verstoord.
`Zij namen het voor de Vlamingen op en, om deze be.schuldiging uit te wissen, werd besloten de zaak met
twee- en twintig man, uit te vechten. De Vlamingenn
.stonden onder 't bevel van den BosschenArcapitein,
Abraham, en wonnen, tot groote vreugde der bevol~
king, die het grafschrift van haar jammerlijk gesneuvelden kapitein in de katholieke kerk deed plaatsen,
grafschrift waarop ten eeuwigen dage dit eeregevecht
zou herdacht blijven en meteen ook de oude vriendschap tusschen de Bosschenaren en de Vlamingen.
Bij de overbrengst van dit specifiek Brabantsch museum en brabantsche bibliotheek naar deze oude kerk
hebt gij de vrienden van vroeger weer naast U willen
hebben nu dat weer eens een helder licht wordt ge~
worpen op uwe oude Brabantsche grootheid- die gij
door zoo vele eeuwen heen in gemeenschap met Zuid^
Brabant hebt tot stand gebracht.
Voor wie komt uit Antwerpen, met de herinnering
aan de wijdsche Lieve Vrouwe Kerk en haar feestelijr
ken toren, die als een mast boven de havenstad uit
(1) Feestrede uitgesproken bij dk opening van het Nieuwe Museum te 's Hertogenbosch, op 8 Juli 1925.
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steekt, en hier in uw stad uwe beroemde St.-Janskerk:.
mag bewonderen, met een nog ruischender praal van
beeldhouwwerk omhangen, erkent in beide monumenten een zelfden stijl en ook een zelfden geest, die Brà~
bantsche wilskracht om iets grootsch en duurzaams tot.
stand te brengen.
Dat uit het hart uwer stad en met haar vaste grondvesten, diep in de aarde van Brabant, die prachtige
cathedraal kon opgroeien, met haar vijf schepen, de
grootste kerk van Nederland, is tevens het onvergan~
kelijk bewijs van de hooge beschaving waartoe uwe
provintie in het algemeen en den Bosch in het bizon~
der zich in de 15e en 16e eeuwen hadden weten op
te werken. Die oude steenen zijn het eeuwigdurend
getuigenis van uwen adel van beschaafd volk dat zijn.
aanzienlijk deel bijbracht in de cultuur van West-Europa.
Want dezelfde architekt die uwe kerk bouwde werk-

te ook aan Sint-Pieter te Leuven en schier op den-

zelfden tijd groeit dat woud van zuilen der Antwerp-sche cathedraal, verrijzen de torens van St-Gudula en.
van het Brusselsch Stadhuis, van St-Rombouts te Mechelen en de oude kerk van Breda, van de collegiale
te Hoogstraeten en St-Geertrui te Bergen op Zoom,
terwijl over heel de verre Kempische vlakte, die de
oude Brabantsche steden van elkaar scheidt, de gothir
sche bedehuizen uit den grond oprijzen, te Diest en te
,ier, te Averbode en te Tongerloo, te Geel en te Her
renthals, zoo dat er ars een kroon van torens en ker-ken en raadhuizen rondom het rijke Hertogdom van:,
Brabant wordt gebouwd.
Die buitengewone bloei der 15e en 16e eeuwen, in
betrekkelijk zoo klein een landstreek, die expansiekracht teven die zich openbaart zoodat, ver over de
grenzen van Brabant, de Brabantsche geest zich weet
te imponeeren, in Vlaanderen en Zeeland, waar de
Antwerpsche architekt de Waghemakere het stadhuisvan Gent begint en de Mechelsche bouwmeester 1Kelr
dermans de raadhuizen bouwt van Oudenaarde en
Middelburg, terwijl de dom van Utrecht en de kerken
van Dordrecht en Kampen zich in stijl aansluiten bij„
de Bossche-cathedraal, die bloei en dat expansievermo~
gen, zeg ik, 'zijn slechts te verklaren wanneer men
de trage wording der beschaving nagaat in dit land
zooals de ondergrond van Brabant ons die heeft ver-
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Wij weten thans dat acht-honderd jaar voor Chris.tus' geboorte hier reeds Keltische volkstammen geves~
,tigd waren waarmee Julius Caesar in aanraking kwam,
. zonder ze ooit volledig te kunnen onderwerpen. De
grafterpjes in de Brabantsche doodenakkers hebben
ons die groote lijkurnen gegeven met de kleinere urnen voor de offers die over de menschen~assche werr
den gepleegd. Wij weten hoe die ruwe volkstammen
stilaan in kontakt kwamen met de Romeinsche be
schaving door de romeinsche mantelspelden en mun-ten die in diezelfde urnevelden werden gevonden naast
de eigen bronzen spelden en armbanden door het vuur
misvormd.« Die latijnsche inwerking geschiedde langs
de heirbaan die door Noord-Brabant liep in de richting
van Domburg, de bekende veerplaats der Romeinen op
hunne vloottochten naar Brittannië. Want naast deze
heerbanen werden ook de sporen ontdekt van romeinsche vestingen en villa's.
Over de Taxanders en de Tongeren komen wij tot
de Franken in de 3e eeuw na Christus met de Merovingische koningen die. te Bladel op het zoogenaamde
,Pladella, ten Zuiden van Noord~Brabant, eene villa of
tijdelijke verblijfplaats bezaten. Het is uit die tijden
dat de vroegste dorpsaanlegging en de oudste akkerverdeeling van uwen bodem dagteekent.
Onder het leenroerig tijdvak krijgt het land zijn be~
paald aanschijn met de baronnie van Breda, het marc
kiezaat van Bergen-op-Zoom, de kwartieren van Leur
ven, Brussel, Antwerpen en 's Hertogenbosch, dit laatste zich uitstrekkend over Kempenland en Peelland,
Maasland en Oosterwijck. Naast de adellijke goederen
en de vrije kwartieren ontwikkelen zich de groote ab~
dijen met hun uitgestrekt grondbezit. Alles staat onder
'het hooger gezag van de Hertogen die met alle kracht
den bloei hunner streek bevorderen. In den aanvang der
XIII eeuw schenkt Hertog jan I vrijheden aan de
Noord-Brabantsche - steden Helmond, Oosterwijck,
Oorschot en Eindhoven, zooals hij dat deed aan de
`Zuid-Brabantsche steden, Herenthals, Geel, Mol, Hoog~
straten en Arendonck. Turnhout wordt beroemd om de
praalvolle hofhouding der Hertogen die in de bosschen
der buurt hun valkenjachten inrichten. Breda wordt,
:na den Bosch, een druk bezochte handelsplaats.
,
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ook de cultureele ontwikkeling werd bevorderd. Wan neer de Burgondische hertogen hunne heerschappij.
over deze streken hebben uitgebreid, trekken zij, om.
hunne prachtliefde en kunstzin te voldoen, hunne
beste krachten uit Brabant en het nabijgelegen Gelderland. _ .
Reeds voor 1400 zijn de schilders Malwel en Henri
Bellechose werkzaam aan het Hof van jan zonder
Vrees te Dijon. Zij kregen opdracht om het kloostervan Champmol van altaarwerken te voorzien en het.
Louvre te Parijs bewaart thans nog hun werk : De H.
Drievuldigheid van Malwel en de H. Dyonisius legende van Bellechore uit Noord-Brabant afkomstig.
In dien loop der 15e eeuw worden de dietsche Nederlanden met Holland, Brabant en Vlaanderen de
dragers der kunstbeweging in Noord-Europa. Een der
meest fantastische en realistische schilders tevens wordt..
op het einde der eeuw in den Bosch geboren en naar
deze stad genoemd. Hieronymus Bosch met zijn spook~
,

en duivelgestalten, met zijn godsdienstige- en zedenstukken, vaak in landschappen vol stemming, met fris-

sche groene boomen en schemerige verten, onder hoo~
ge hemelen vol ontstellende branden, is de voorlooper
van Peter Breughel, een ander Brabander waarschijnr
lijk bij Eindhoven geboren, die in de 16e eeuw de
meest trouwe vertolker zal worden van den Brabant~
schen boer door al zijn levensdaden in het heerlijke.
Zuid-Brabantsche landschap en zijn schilderachtige.
dorpjes.
Met het einde der 15e eeuw zet nochtans een periode
van onrust in voor Noord-Brabant. Het begint met de
brandstichtingen door de aanhangers van Willem van
der Mark, te Luik vermoord, en 't wordt voortgezet
door Marten van Rossum tegen wiens Geldersche benden de Meierij van 's Hertogenbosch zich te weeren
heeft. Ofschoon hij tusschen Heeze en Leende versla~
gen werd, komt hij enkele jaren nadien terug en ver—
woest heel de Brabantsche Kempen.
Het godsdienstoproer van de tweede helft der zes~
tiende eeuw zal de reeks van jammerlijkheden besluiten. Het wordt een « passeering » en « repasseering »
van Staatischen en Spanjolen. Breda, Bergen~op-Zoom,
Helmond en Eindhoven steken de 'geuzenvlag op. Parnese moet het opgeven onder Bergen-op-Zoom, maar
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van de overgave der stad een zijner meesterstukken
maken. Antwerpen én de Meierij van 's Hertogenbosch
waren nog alleen aan Spanje gebleven maar Frederik
Hendrik, de stedendwinger, verovert den Bosch voor
de Staatschen. Breda volgt terwijl Antwerpen door
Farnese in bedwang wordt behouden en voor Spanje
gered.

In 1648 worden door het traktaat van Munster het
Markiezaat van Bergen-op-Zoom, de Baronnie van
Breda en de Meierij van den Bosch voor goed aan de
Staten van Holland toegewezen. Het is de scheiding

van Noord- en Zuid-Brabant en de aanvang, voor
Noord-Brabant, van den treurigen tijd dat het, als generaliteitsland beschouwd, een soort wingewest wordt
en buiten alle rechten gehouden.
Maar in de meest troebele jaren van de 16e eeuw,
wanneer besmettelijke ziekten het land teisteren, zien
wij toch dat de Renaissance haar intree doet in Noord-.

Brabant. De praalzucht der Brabantsche dynasten en
vooral het edel geslacht der Nassauers brengen in het
land iets van den zwier en de verfijning van Italië.
Naast de laat-gothische graftomben van Jan 1 en Jan
II van Polanen, die zich reeds in de oude kerk van
Breda bevonden, worden daar nu de graftomben van

Engeibrecht II en zijn vrouw en van Engelbrecht III
opgericht en zij schijnen rechtstreeks door Michel Angelo geinspireerd in hunne weelderig bewerkte symbolische krijgersfiguren en in de bewogen anatomieën
der in de open graftombe neerliggende lijkenbeelden.
In het stadhuis te Bergen-op-Zoom vindt men wellicht de oudste verschijning der Renaissance in de Ne
derlanden waar, aan een nog gothisch opgevatte
schoorsteen, overvloedshoornen, putti's en kransen wor
den aangebracht.
Hendrik III van Nassau laat de schilders Jan van
Scoorel en Barend van Orley voor hem werken en de
wandtapijten die aldus naar hunne kartons werden
vervaardigd prijken thans in de museums van Munchen
en Rennes.
Dezelfde fijn-beschaafde prins laat in zijn stad Breda een kasteel bouwen dat naar de plannen van den
italjaanschen architekt Thomas Vincidos de Bologne
geheel als een zuidersch Palazzo van zuiveren stijl
werd opgevat.
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Op denzelfden tijd bouwt Frans Floris dat ander
italiaansch paleis dat het stadhuis van Antwerpen is
geworden en richt de Kempische adel renaissance-graf-tomben en gedenkteeken op te Geel en te Hoogstraeten.
In de 17e eeuw, wanneer Noord-Brabant in verlatenheid tot verval komt, terwijl het onafhankelijke Nederland zich ontwikkelt tot het rijkste, het geleerdste en
het meest artistiek land van Europa, zien wij nochtans
dat het vaak Zuid-Brabantsche kunstenaars zijn die de
jonge republiek dienen.
Arthur Quellinus uit Antwerpen boetseert zijn heerlijke beeldengroepen voor het statige raadhuis van Amsterdam en hij heeft Rombout Verhuist van Mechelen
naast zich als medewerker.
De meest nationale schilder uit Holland, die het
best het nageslacht der geuzen zal weten te verbeelden
in hun monterheid, in hun opgewektheid, in hun fierheid van vrijgevochten volk en wereidburgers, de schilder van de Doelen stukken met de oranje en blauwe
sluiers en de zijden banieren, Frans Hals, werd gebo
ren te Mechelen van Brabantsche ouders.
J ordaens uit Pûtte op de grens van Noord-Brabant
afkomstig, is de eenige die zijn schitterende persoonlijkheid weet te vrijwaren in de al overheerschende
nabijheid van Rubens te Antwerpen en hij wordt naar
den Haag geroepen wanneer de Verheerlijking van
Frederik Hendrik, dat stuk van holiandsch nationale
grootheid, in het huis ten Bosch zal moeten worden
geschilderd. Van uwe eigen Bossche-sdiilders Thed
van Thulden en Abraham Diepenbeeck, die zich te
Antwerpen onder Rubens hadden gevormd, wordt de
eerste ook naar den Haag beroepen om er naast jor~
daens te werken.
Gillis en Gijsbert d'Honderoeter, met hunne landschappen en gevleugelde-dieren-schilderingen, komen
uit Antwerpen naar Utrecht. Karel van Mander die de
Haarlemsche akademie stichtte en het beroemde Schilderboeck schreef was een Vlaming van geboorte en
Van Ostade was in de leer geweest bij onzen Brouwer.
Tot in de 19e eeuw zien wij dien invloed van Zuid
Brabant blijven duren, want nagenoeg alle vertegenwoordigers uit de zoo geroemde Haagsche school gingen zich te Antwerpen vormen en de grootste Nederlandsche wandversierder dezer tijden Anton Derkin-
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het sieraad van uw stadhuis.
In de 19e eeuw ook zijn het twee Noord-Brabanders
August en Renier Snieders uit Bladel, het oude Piadelia der Merovingen, die, naast Conscience, de meest
gelezen Vlaamsche vertellers zullen worden, waarvan
August nog deze maand zoo schitterend bij de hon
derdste verjaring zijner geboorte te Antwerpen wordt
gevierd.
In een provintie die in haar kleinheid of zooveel
waarachtige grootheid kan wijzen door de eeuwen
heen zooais voldoende moge blijken uit dit al te viuchtig overzicht, was het niet te verwonderen dat, nu bijna honderd jaar geleden, dit geleerd genootschap gesticht werd.
De Noord-Brabanders zijn, in zekeren zin, als de
Zuid-Brabanders en de Vlamingen in het algemeen:
Na eeuwenlange verwaarloozing hebben zij in hun
verleden de sterkte moeten putten om niet te versagen
en om weer te worden wat zij eens geweest waren.
Hier in dit museum worden uwe adelbrieven bewaard. Hier vindt men uwe oorkonden, waaronder dat
merkwaardig vertoog der Baanderheeren, Edelen en
Steden van Brabant aan de Staten gericht om te verklaren dat dit gewest niet als generaliteitsland behoorde
te worden beschouwd, maar deel moest hebben aan
S lands regeering. Hier vindt men de historie uwer
adellijke families uit stad en Meierij, de historie uwer
gilden en ambachten en de cartuimen die haar regeer
den. Hier kunt ge lezen over het ontstaan der oude beroemde huizen uwer stad, over de kerken en de kloosters die er werden gebouwd, over het leven in de dorpen der Meierij, over zoovele plaatselijke gebeurtenissen, zooals Filip Il's uitvaart in St.-Janskerk, maar die
in verband staan met de groote internationale gebeurtenissen van den tijd. Hier liggen ook de handschriften
uwer rederijkers- en gildekamers, hier berusten de keu
ren en de privilegieën uwer steden. Hier is in het belang van Noord-Brabant dat hier alles voortaan worde
bij elkaar gebracht wat de grootheid van het verleden
kan bewijzen en bijdragen tot de studie en de kennis
van dat verleden.
Het is niet wenschelijk dat de kunststukken uit de
plaatsen waar zij voor bestemd werden en waarmee zij
nog een levend geheel uitmaken, worden weggerukt;
'

-
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verzameling als deze tot vreugde en onderwijzing van
de heele gemeenschap zou kunnen dienen.
Het zou een heilige plicht voor elke Noord-Brabander moeten worden om in de mate zijner krachten bij
te dragen tot het verrijken dezer verzameling zoodat
zij eens worde het volledig beeld van uw land onder
zijn menigvuldige verschijningen. niet alleen in het
verleden, maar ook in de vernieuwde krachtvolle levensuiting dezer dagen, wanneer Noord-Brabant weer
meedingt om aan de spits te staan der Staten van uw
heerlijk bloeiend Nederland.
Want adelbrieven van vroeger behouden slechts
waarde, wanneer het geslacht dat ze mocht erven van
de voorvaders er de energie en de wilskracht in putten
om er waardig van te blijven.
Gij hebt reeds bewezen dat ge niet zelfvoldaan wilt
blijven neerzitten bij uwe grootheid van vroeger maar
een glorieuse traditie een oogenblik onderbroken verlangt voort te zetten op de eigen manier, die past bij
dezen tijd, maar met den durf- en den smaak en den
kunstzin, die de vaderen eens aan den dag hebben
gelegd.
Uwe historie gaat voort thans, Noord-Brabant leeft
en 's Hertogenbosch is een levende stad !
De groote steden van Zuid-Brabant, Leuven, Brussel en Antwerpen, hebben eens gezamenlijk bijgedragen
om uwe stad van wallen te voorzien en zij bouwden
elk een uwer poorten, omdat zij een vierde groote en
sterke stad wilden in het rijke Brabant, opdat, zooals
Peigrom zegt in zijn latijnsch verhaal door G. R. Hermann vertaald, de heele Brabantsche macht rusten op
vier pilaren.
. De Bossche Rederijkerkamer, Mozes Doorn, trok
in 1 561 naar Antwerpen met 1 25 ruiters, praalwagen
en 10 reiswagens om er het landjuweel bij te wonen,
Zoo was er gedurig wisselwerking en vriendschappelijke bejegening.
Mocht mijne komst uit Antwerpen en mijn bescheiden optreden hier kunnen bijdragen tot den bloei van
dit museum dan voelde ik mij rijkelijk beloond en ge
lukkig voor U iets te hebben kunnen doen.

Ik heb gezegd en ik dank U, Geacht Dames en Heeren, voor uwe welwillende aandacht zeer.
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Naar de ",, te Madrid
door JOZEF SIMONS.
Met veel moeite en mits een opgeld van 20 t. h, af te
stuiveren, heb ik van een voortverkooper nog drie
plaatsbewijzen voor, Palco de Sombra - balkon, lommerzijde - kunnen bemachtigen.
Doch geen middel om op een tram te geraken. De
eene na den anderen rijdt met volle menschenlading,
met zwermen jonge mannen tegen de opstap geplakt als
bijen tegen de opening van hun korf. Een garppenmaker-harlekijn zit er, de handen over de borst gekruist,
als een Boeddha, boven op den electrischen tramwagen.
Ware ik alleen, 'k zou misschien ook wel ergens een
houvast krijgen, doch ik sta hier met Oom Jan en Heeroom 1.Nog twee late nvoorbijrijden, allebei even opge
kropt van volk.
Op zoek naar koets of taxi.
Nergens iets te vinden : alles benomen. Al wat wielen
heeft bolt met volle lading in de richting van de Plaza
de Toros. Heeroom wordt wanhopig.
`k Zeg:
- Laat ons nu het hoofd niet verliezen!
- Daar is geen kwestie Van den kop kwijt te geraken,
maar 't is toch kretelijk dat ge geen taxi vindt als ge er
een noodig hebt; als ge er niet naar zoekt bollen er hon
derden voituren, met en zonder paard...
Hij doet zijn best om ten minste in schijn kalm te
wezen.
:

We zijn afgedwaâld in een klein straatje. Ja, we hebben geloopen zonder doel noch richting, door alle mogelijke gangjes en steegjes.
Voor een hoekcafetje - 't straatje verlaten en
doodsch: alle leven wordt opgezogen naar de Plaza de
Toros - staan twee mooie Carmen's in kleurige klee
dij, de sigaret in den mond, een bal naar elkaar weg
en weer te kaatsen.
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- Oya, joaquina 1
- Oya, Maria-José!
Een rijtuig komt aanrollen : twee fijn uitgedoste
heertjes met breeden Rubenshoed, typen van het « gouden boemelaarsdom », stappen uit... Ik zie dat de laatste in zijn vestzak tast, ik hoor de zilveren duro's klikkeren. Hij betaalt. Ik vlieg op den koetsier toe;
- Libre?
- Hij knikt
- Heeroom ! Oom Jan ! We zijn gered!
- Plaza de Toros!
Met een buiging van uit de hoogte, als van iemand
die een hooge gunst toestaat, bromt de koetsier
- Bueno, Senores.
We zitten en glijden mee in den woeligen stroom van
volk. Druk toeteren de auto's, scherp klappen de koetsiers met de zweep ; de eene schuift den anderen voor,
keerende rijtuigen worden opnieuw bestormd, draaien
en maken een nieuwen tocht, tot meerder profijt van
koetsier of autodrijver. En rechts en links van den rijweg

stappen de menschen op in dichte drommen, als werd
achter hen de stad door den vijand ingenomen.
Stikkend heet.
Vlak boven ons hoofd zit de zon, die gloeit als een
brandende bakkersoven, straten en huizen te stoven. Het
witte mul, dat van de wegen, door de wielen en den
zucht, wordt opgewirreld, glinstert een oogenblik in de
lichte lucht om dan neer te drijven in grijze wolkjes en
de menigte te bestuiven tot maaldersknechten.
Uit alle zijstraten van de voorstad komen werklieden
en buitenmenschen den steeds aangroeienden stroom
vervoegen; boeren met roode zweetende gezichten, den
knapzak over den schouder; boerinnen op hun Zondagsch, aan de hand het korfje met eetwaren ; hier en
daar piepen uit broodjes, kiekenbil of eindjes worst...
jonge meisjes zingen een liedje. En doorheen gansch die
massa gaan de roode, de blauwe, de gele, de bonte
waaiers als wuivende vlindervleugels in druk bewegen.
Hier en daar blijft een boer even staan om te drinken
uit zijn lederen zak, gevuld met landwijn.
Kleine kraampjes, uit without opgeslagen en met wit
zeildoek overspannen, spreiden versche broodjes en
bergen gouden appelsienen ten toon. In het klein scha
duwpiekje van verschroeide boompjes verkoop-en venters met een witte pots « aguardiente » (brandewijn)
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in vuile glaasjes, of ook - wel « agua f resca » (frisch
water) uit koele steenen kruiken.
***
Wij naderen de Plaza de Toros.
Het cirkus, een log gebouw, wiens hooge roode muren in vurigen kareelsteen in de zon te branden staan,
omgeven en omspoeld door een massa woelend volk,
lijkt van verre op een rots, omstuwd door aanspoelende
opklotsende baren.
Een gedrang voor alle deuren.
Palco de Sombra ?
Ginds, tweeden ingang rechts.
Gelukkig, daar schijnt het wat treffelijker toe te gaan;
vele dames stappen dien kant uit, heerenrijtuigen en
prachtige auto's zetten er volk af.
Bekende voortverkoopers van plaatsbewijzen worden
nog lastig gevallen door menschen die op 't nippertje
komen zonder kaart.
Alles uitverkocht! 't Zijn ook de beide Valencia9s
en Marques die optreden!
Wij moeten een klein deurtje in, een trapke af en we
zijn in de wandelgangen rondom het eigenlijk cirkus.
Een groote houten trap op en we zijn op de eerste ver
dieping. We kijken naar de nummers boven de deuren
en hebben nog een heelen kringloop te doen eer we het

nummer van onze loge ontdekken.
Een wachter scheurt onze briefjes, opent onze loge
met een sleutel, vaagt het stof van onze bank en wacht
op drinkgeld.
Binnen.
Wat een macht van volk!
Een krioelend mierennest.
Het cirkus is als een reusachtige trechter waar, tegen
de wanden, in klimmende, steeds verwijdende kringen,
zitplaatsen zijn aangebracht voor veertien duizend man.
En alles uitverkocht!
Een wriemeling als van kleurige kabouters op Wal~
purgisnacht.
De zon straalt schuins en de koele schaduw verdeelt
de arena in twee gelijke deelen : eene helft lichtbruin,
de andere helft hel geel.
Wij zitten heerlijk in de lekkere schaduwzijde. Aan
den overkant kletst, flakkert, spettert het heerlijke,
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bonte toiletten, en 't is er één wemeling van kleurige
waaiers, wuivende zakdoeken, luchtgevende hoeden.
Een houten •schutsel, nagenoeg anderhalven meter
hoog, sluit de arena rondom af en beschermt de toe~
schouwers tegen de woede der stieren. In de gang tusr
schen dat schutsel en de onderste « asientos » (open
zitplaatsen voor de toeschouwers) drumt het nog van
volks, zoekend waar ze moeten omhoogklauteren naar
hun plaats.
Knechten in donkerroodé wijndroesemkleurige kleedij besproeien het mulle geelkeurige zavel van de arena.
Indrukwekkend groot en grootsch.
Zoo moeten er ook in den Panem en Circussen-tijd
de Romeinsche arena's uitgezien hebben, toen er de
christenen voor de leeuwen werden geworpen.
In onze loge zitten we met tien man : twee rijen van
vijf. Oom jan op de benedenrij in 't hoekje bij een
boer, zijn vrouw en zijn twee zoons ; ik boven te midr
den, aan mijn rechterhand een vrijend paar, aan mijn
linker Heeroom, die naast een chic type van een Duitscher zit, met wien hij zoo aanstonds een gesprek in
't Duitsch heeft aangeknoopt.
Het. riekt er naar olijven, worst, olie, bier, gelukkig
ook naar oranjeappels,. en, aan mijn rechterhand, naar
eau-de-Cologne.
Ik hoor Heeroom uitleg vragen, en den Duitscher tus-schendoor vermelden dat er thans 200.000 Duitschers

in Madrid een vasten werkkring hebben gevonden. In
de loges rechts en links wordt, naast Spaansch, ook
Duitsch gesproken.
Ik meng mij niet in hun gesprek maar kijk mijn oogen
uit op die bonte kleurenmengeling, die beweging, dat
geroezemoes, dat dooreenwriemelen van, die opgewekte
massa.
Venters met bananen en appelsienen, nougat en chocolade, brandewijn en agua fresca loopen door de rijen
om hun waar aan den man te brengen. In de loges wor~
den glazen bier aangereikt door kellners van. 't café
in de gang.
De arena beneden is thans ingenomen door tientallen
« aficionados », d.i.i liefhebbers en kenners van het.
edele stierensport, « supporters » zouden wij zegegn.
Onze Duitscher kijkt op zijn horloge.
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- 't Gaat tijd zijn... Is het de eerste maal dat ge een
stierengevecht bijwoont?
- Ja.
- Sie werden das Grausen bekommen! (Ge zult er
hij huiveren.)
li.
« L'exactitude est la politesse des grands. »
Te vijf uur stipt verschijnt de president in zijn loge,
buigend naar rechts en naar links, en wuift met zijn,
witte hand naar de overzijde.
Oogenblikkelijk schettert een fanfare van uit de zonzijde een hooge kwint, die klifikt als de matrozenroep
in Wagner's « Vliegende Hollander », en twee gendarmen, uitgedost in oud-Spaansche kleederdracht, gezeten
op dansende witte paardjes, doen hun intrede in de.
arena.
- Los alguaciles ! Los alguaciles ! de pandoers ! depandoers .1
Als appeldieven die de losgelaten bandhonden van
den pachter zien aanstuiven, vliegen de supporters, die
nog te midden der arena met veel omhaal van woorden
te wedden en te pronostikeeren staan, met een « Oh 1+»
uiteen, wippen als clowns de omheining over, kruipen.
omhoog naar hun plaatsen tusschen 't rechtstaande en
roepende volk.
Fiks rijden de ruiters, de eene rechts, de andere links
van de balustrade, om de arena te doen ontruimen, ko
men samen voor den President, dwingen hun paarden
met teugel en knie tot ze kop aan kop naast elkander
staan, en groeten.
Hop-a 1 1. De president werpt hun den sleutel van het
Toril in een van beider gestrekten hoed : zoo wierp
ook vroeger in het circus de Romeinsche consul de
mappa circensis, ten teeken dat de spelen mochten be-•
ginnen. De alguaciles buigen opnieuw, trekken aan de
teugels, maken de eene rechts-, de andere linksomkeert,
en stuiven op een draf over de arena terug, begroet door
het luide gejuich van 't publiek, dat hen aanmaant tot
spoed.
't Geroep sterft weg. « Zitten! Zitten! » schort nog
hier en daar een ruwe stem; rondgaande verhuurders
werpen hun laatste kussens naar omhoog. Dan wordt
alles stil. Spanning spreekt uit de gerekte halzen, uit de':.
starre oogen.
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Trompetstooten ontploffen tegen den zonnewand, de
twee groote deuren beneden in de schutting vliegen
open en de « cuadrilla » verschijnt, rythmisch bewer
gend op de gecadenceerde maat der schetterende ko~
pers, schitterend van 't overdadige licht, dat zij vangt
op haar velerlei streelende kleuren, het licht, dat plet~
send de cuadrilla overgiet.
Voorop, als leiders, de twee alguaciles op hun witte
trippeldansende Araabsche kleppers ; dan, vooraan, in
goudbrokaat, één zwier en schittering, de drie helden
van den dag, de «espadas »: Marques et de beide broers
Valencia. Ze buigen en wuiven hun hoed naar rechts
en naar links, naar beneden, naar boven, achter hen,
naar allen die hun hysterisch toezwaaien en toeroepen:
Oiga, Valencia ! Olé, Marques ! Francesco !
Sierlijk slaan ze met de panden van hun mantels van
diverse kleur : paars, helblauw, rood als wijndroesem.
vier voor elk
Twaalf « capeadores », hun helpers,
volgen in drie groepjes, zwierend met hun roode
doeken (capea's) ; een tiental « picadores », met gevelde
lans,. op hun geblinddoekte oude rossen, zitten stijf in
hun ijzeren scheenplaten en kijken .. woest ; « bande~
rilleros », met hun korte steekspiesen ( banderillos),
glinsteren, evenals capeadores en picadores, in een
dracht die alle kleuren, rood, geel, blauw, paars - en
goud, fonkelend mengt.
Komen achter, in eenvormig dofrood, de « mozos », de
knechten, bij hoopen; een driespan grauwe onverzorgde
muilezels, nog een driespan grauwe muilezels, en weer
roode mozos, die sluiten den stoet.
Prachtig ! Prachtig ! klinkt het van alle kanten.
Hier komt de apotheose voorop!
De stoet schrijdt nu in het volle heerlijke licht, onder
het daverend bravogeroep der duizenden toeschouwers,
plechtstatig en theatraal.
In de loge naast de onze is 't ruzie.
Le digo que no.
Le digo que si.
En ik houd staan dat de jonge Valencia bij drank
is!
- 't Zou wat moois zijn!
De jonge Valencia schijnt wel dronken te zijn van
zijn succes. Hij wiegelt met zijn heupen en werpt hand~
kusjes naar het publiek.
Nu zijn ze in de lommerhelft van de arena. De kleuren
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De espadas buigen voor den president, allen ontblooten het hoofd.
En de cuadrilla vliegt uiteen.
De muilezels worden met zweepslagen teruggejaagd.
De picadores slaan hun sporen in de flanken van hun
oude magere hechten, die de muilezels nahollen ; slechts
drie picadores blijven, verspreiden zich, kiezen hun
plaats naast de schutting. De « toreros » (stierenbe
vechters, algemeene benaming), die in het eerste tooneel
een rol te vervullen hebben, nemen een afwachtende
houding aan, terwijl het gros onderaan tusschen het volk
gaan zitten is, de drie espadas vooraan, of zich bewegen
in de gang achter de omheining. De laatsten, die wat
achtergebleven zijn om te praten, wippen nu vlug over
de schutting, want de stier gaat komen.
Een ademlooze stilte volgt. Men hoort een kleed verplooien.
De trompetten stooten, een mozo het Tonl open
en verspert zich achter de deur.
Een prachtige, donkergrijze stier, jong en lenig,
springt de arena binnen, kop omlaag, staart omhoog.
Komend uit een duister hok, blijft hij verblind staan,
verrast door het helle licht, door de schelle kleuren van
waaiers en toiletten in der. zonnekant ; wordt weer aanstonds woest bij het dreunende « ho ! », dat als één
adem uit de borst van die duizenden menschen stijgt, en
vliegt uit op de twee capeadores, die hem hun roode
doek voorhouden.
Sierlijk ontwijken ze den hoornstoot, doch de stier is
veel leniger dan ze verwachten ,heeft zich kort gekeerd
en beide, geen anderen uitweg meer ziende, springen en
tuimelen achter de schutting in veiligheid.
Het volk giert het uit.
- Bravo! Bravo!
- Dat is een stier!
- Nog nooit gezien!
De stier staat in 't midden der arena te stampen
tusschen zijn horens fladderen de linten met de kleuren
van den stal, waaruit hij stamt : de kleuren van Veraguas.
't Is een werkelijke verrassing; de drie volgende capeadores wagen het spel ook niet lang en worden even
eens op de vlucht gedreven.
Het volk roept, tiert, jouwt!
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arena treedt, een capea opraapt, aan een der vluch
'telingen ontvallen, en onbevreesd op den stier afgaat.
Hij wuift, de stier schiet toe ; hij ontwijkt, de stier
keert weer... als gierende rukwindstooten doorheen een
stortregen snijden de wilde hoeravlagen door het honi
melend geluid der opgewonden menigte. Dat is naar
hun hart! Valencia schiet toe, ontwijkt, doch verrast
door de lenige kracht van het steeds korter-keerende
dier, wordt onzeker in zijn bewegingen, misrekent, ziet
geen uitweg om te ontspringen, struikelt, krijgt niet
een korten snok de horens in de ribbenkas, valt, ligt
hopeloos voor den woedenden stier ! Hysterische vrouwengillen, opgewonden mannengeroep... Al de capeadores van uit alle hoeken zijn op den stier toegevlogen
om zijn aadacht van den onbeholpen Valencia af te
leiden, wat hun ook lukt. En de gevallen matador, met
ingedrukte ribben, wordt door een deurtje naar de
dokterszaal weggedragen.

- Sie werden das Grausen bekommen, had de Duitscher gezegd.
Ik voelde mijn hart krimpen van den angst, zag mijn
handen wit worden, moest mijn oogen sluiten om niet
in onmacht te vallen. Ik duw mijn nagels in mijn handpalmen en als ik weer bijkom hoor ik den Duitscher
zeggen : Das ist schrecklich!
Ik denk dat hij 't nog heeft over den man, kijk in de
arena, doch daar zit de donkergrijze stier, schuddend
van woede, met zijn twee horens te wroeten in den
buik van een ongelukkig wit paard. De picador heeft
zijn lans diep in den bast van den stier gestooten, om
het beest af te duwen,. maar het lukt hem niet. Met een
machtigen hoornstoot tilt de donkergrijze stier man en
paard omhoog; de ingewanden bobbelen uit den verscheurden buik van den witten knol en een beek lichtrood bloed spruit in 't zand, terwijl van den lansstoot
het wijnroode bloed over den schoft van den stier een
dofrooden kraag legt.
Weer ben ik verplicht een tijdje naar mijn voeten te
kijken.
Als ik terug opkijk is in de zonzijde een wakkere capeador, onder het wild bravo-geroep der duizenden,
met den stier aan 't spelen als een kat met een muis, er
ronddraaiend, hem ontwijkend, hem vermoeiend, terwijl
-
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buiten de arena wordt geholpen, het witte paard ontzazeld en met een priemstoot in de hersens afgemaakt...
Vlugge mozos werpen een grijs doek er over, rakelen
met een lange rijf wat zand in de plassen bloed... Ginds
wordt de kamp voortgezet...
De trompet heeft geschald.
Een andere picador, geel als een kanarie, schommeÏènd op een stijve afgeleefde zwarte merrie, sukkelt de
renbaan binnen.
De stier, woedend omdat zijn geduchte hoornstooten
telkens uitbeuken in het ijle geflipflap der roode capeas.,
heeft zoo aanstonds den picador in 't oog en vliegt er
kop.-neer op af. Die prooi zal hem niet ontsnappen.
Nog eer de ruiter zijn garrocha hanteeren kan, steekt
de stier zijn rechterhoorn als een priem boven in de
voorheup van de steigerende merrie. Capeadores moeten
hem weglokken. Snijdend gaan de fluitjes voor den picador.
- Slaap straks, zatlap!
Waarvoor ben je betaald?
- Oude bok!
- Stramme paljas!
Het gloeiende facie van den onhandigen picador
wordt nog rooder, hij bromt een paar Spaansche vloe-

ken in zijn baard, geeft zijn paard de sporen, werpt zijn

hoed met een nijdigen snok onder het volk, gebiedt
een mozo den geblinddoekten weerspannigen knol recht
op den stier af te mennen bij den teugel.
De roode mozo steekt een stop in de bloedende heup
van de merrie om den lauwen straal te stremmen,
zweept en ment het gekwetste paard tot de stier weer
afkomt en vlucht dan over de omheining met een vluggen sprong, de beenen in de lucht.
Ditmaal heeft de garrocha van den picador den bast
van den stier gevonden en een nieuwen stroom van
bloed doet zij gulpen uit een versche wonde. Uit al
zijn macht leunt de ruiter op zijn lans terwijl de parelgrijze stier, de huid glimmend van zweet en bloed, met
hoofd en horens te woelen zit in den weeken buik van
de zwarte merrie. Het paard wankelt, plots plots op
zij, den kop snokkend in de lucht, en werpt zijn ruiter
af tegen de schutting.
Weer lokken de roode doeken den stier van zijn prooi.
De picador, met een hoornstoot in de dij, wordt wegge
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reutelende paard ontzadelen en afmaken.
Van ergens wordt een teeken gegeven dat geen paard
nog zal worden geofferd, dat de « suerte de picar » af~
geloopen is.
De stier is mak en moe genoeg. het tweede bedrijf,
de « suerte de banderillar » mag aanvang nemen.
Als een balletmeester, . het zonnelicht reuzelend en
glinsterend langs de schitterende schubben van zijn
bont harlekijnspak, staat een banderillero met uitge
strekte armen, in iedere hand een blinkende gele spies,
te trippeldansen op den rand van zon en schaduw, den
stier uitdagend.
Wantrouwig, met zijn voorpoot natte aarde stampend
tegen zijn zwellend en ontzwellende flank, komt de stier
langzaam toegeschoten, bukt den kop... Dit oogenblik.
heeft de banderillero juist afgewacht : snel als de weerlicht drukt hij den stier de twee korte spiesen kruiselings in de schoft en ontwijkt de horens met een sierlijken zwaai en een vluggen draai.
- Meesterlijk.
- Muy bien ! Muy bien!
- Kolossal ! Wunderbar ! basstemt de Duitscher.
Een donder van bravo's woedt het circus rond. Hand-.
wuivend en trippeldansend dankt de kamper.
En de stier staat kwaad en brieschend te snukken met
zijn horens naar die stokken die vlijmend in zijn schoft
blijven steken.
Een tweede banderillero, jaloersch op het succes van
zijn maat, staat even te wippen en te zwenken, schitte
rend van streelende kleuren, en volvoert met dezelfde
maestria hetzelfde kunststuk, twee roode spiesen stekend
bij de gele van zijn voorganger.
De stier snokt en stampt en doet kladden aarde en
wolken stof door de renbaan stuiven.
Maar de eerste komt terug met ledige handen, danst
om den blazenden zwenkenden stier heen als een mugje
om het kaarslicht, trekt roekeloos zijn spiesen terug uit
den nek van het beest, om ze even vermetel er weer
terug in te ploffen, kruiselings en raak, naar alle regels
van de banderillero-kunst.
Een lawine van bravo's kraakt op den torero neer.
De duizenden staan recht, tieren, huilen, gooien hoeden
en sigaren naar den afgod, die hun kushandjes toewerpt.
De stier kijkt verdwaasd bij dien daverenden donder.
,
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op een torero toe die, zijn doek achterlatend, in veiligheid springt, geen oogenblik te vroeg, want de horens
van den stier bonken tegen de planken schutting waar
hij juist den reddenden sprong heeft uitgevoerd.
Middelerwijl heeft de president aan den espada Valencia de « estoque » ( degen) en de scharlaken « muleta » overhandigd.
Het derde bedrijf, de « suerte de matar », mag beginnen : de stier is vermoeid genoeg, hij moet dood.
Valencia heeft iets tot den president geroepen : met
zwierigen zwaai groet hij president en publiek en met
weidsch gebaar vraagt hij nu het terrein voor zich alleen.
Hij gaat op den stier toe, houdt hem zijn paarse muleta
voor en zwenkt en draait om het dier, met roekelooze
gracie, de hoornstooten vangend in de flappende muleta
meesterlijk.
Nog behoudt de stier te veel lenigheid en kracht.
't Is stil als in een kerk onder de Consecratie.
Nu! nu! nu!
De stier komt niet meer op de muleta af. Zijn oogera
blijven er star op staan als betooverd. Hij heft het hoofd,
laat den kop weer zakken met het paarse doek dat de
matador langzaam opheft en zakken laat.
Ademloos staren de duizenden mee.
Met Valencia's linkerarm rijst een laatste maal de
muleta, de stier steekt den kop mee omhoog, geeft breed
« Ahora ! ahora ! ahora ! »ontploffen
de borst bloot
gedempte kreten te allen kant en met zijn rechterarm
schiet de matador toe, stoot onder de muleta door, diep
zijn degen naar het hart van den stier. Vijf, zes capear
dores rukken aan met hun wuivende capeas. Zijn laatste krachten snokt de stier uit naar links en rechts
hij draait
de degen is vast blijven zitten in zijn borst
op zijn achterpooten en valt, plots, dood neerploffend
tegen de schutting.
Een delirium heeft de duizenden aangegrepen. Het is
als een orkaan dat over het circus heenstormt.
Gek van bewondering, van een wild enthousiasme,
juichen de menschen, roepen en gieren, smijten naar
den matador hoeden, jassen, sigaren, oranjeappels, manchetten, al wat hun handen vastkrijgen.
Viva Valencia!
Leve de stier!
Een vivat voor allebei!
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- Dood van den eersten degenstoot!
- Viva Valencia!
De matador, als onverschillig, maakt een elegante
« révérence » voor den president en begint zijn eere
ronde, groetend met mantel en hoed, naar boven, voor
hem, naar rechts, naar links, naar al zijn hysterisch jubelende bewonderaars, terwijl achter hem de roode mozos aandrentelen, de sigaren inzamelen in een hoed, en
hoeden, jassen en de rest terug naar boven smijten naar
hun eigenaars.
De twee driespannen muilezels draven de arena op;
een koord wordt om den nek van den dooden stier geslagen. daaraan het zwenghout gebracht - een torerô
heeft het rechteroor van den stier afgesneden om er
Valencia mee te vereeren - en ju! de mozos klappen
met de zweepen, het kreng wordt weggesleurd onder
het wild gejubel van het volk, dat in de handen klapt ook voor den stier, die zich kranig verdedigde!
Eén voor één worden ook de doode paarden weggesleept.
Mozos komen met harken, rijven wat zand over het
• lauwe bloed, terwijl de laatste juichkreten - Viva Va
lencia! - uitsterven in de hooge zonzijde.
Weer schetteren de trompetten, en de tweede stier een gitzwarte - springt loeiend de zonnige arena bin
nen...
III.
Met het binnenspringen van den tweeden bul, herbegint aanstonds het spel van capeadores en picadores.
Op een, twee, drie, ligt er een helvosse knol te stuiptrekken, met opengereten borst.
Een glanzend witte schimmel krijgt een korten hoornstoot in den buik, en, als uit een doos met een veer,
gulpt, met een straal bloed, het donker pak zijner inge
wanden uit de wonde. De picador heeft zijn lansstoot
gemist, en, door een plotsen schrik bevangen, is van uit
zijn zadel over de planken gesprongen, onder het honend
gejouw van het razend publiek. De schimmel wordt de
arena uitgejaagd, trapt met den achterpoot in zijn uitslingerende darmen, struikelt en valt. Roode knechten
kloppen het met stokken recht en brengen het weg.
Op een vloek ligt ook het derde paard te reutelen.
De gitzwarte stier, met over zijn rug een scharlaken
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rond. De eerste banderillero steekt zijn spiesen, doch
een, niet diep genoeg geprikt, vliegt er uit, en al de
fluitjes blazen. Zes spiesen, paarsgewijze komen er
opvolgenlijk bij ; loeiend staat de stier te schudden en
te stampen, naar dien prikkelden kraag van banderillos
met zijn hoornen te snokken en te slaan.
Marques zal hem afmaken.
Is het grootdoenerij ? Vindt hij dat de stier te ver op
en het poeder • niet waard is ? Op zijn knieën kruipt de
matador er op af...
- Dat is geen sport!
- Awoert!
En al het volk aan 't huilen en aan 't fluiten.
Een capeador snelt toe met zijn sarrend rood doek;
de gitzwarte stier, zijn spiesen vergetend, duikt er op
af en toont aan Marques en aan het volk dat hij nog
geen kat is om zonder handschoenen aan te pakken.
Marques grimlacht voldaan : de bul is wel zijn aandacht waardig. Zijn meesterlijk spel doet de stemming
omslaan. Als op een gegeven oogenblik, in het heetste
van dien kamp tusschen elegante behendigheid en plom
pe dommekracht, Marques kalm het woedende beest den
rug toedraait, scheurt de lucht van toejuichingen.
- Wunderbar ! Wunderbar ! - gaat de basstem
van den Duitscher.
- Ahora ! Ahora!
- Kijk kijk!
Marques laat de muleta . vallen, houdt stijf, met span
ning van al zijn spieren, den degen vooruitgestoken...
de stier bukt den kop, de muleta gaat omhoog, de kop
van den stier mede, de bul springt.., met zijn borst in
den degen.
Applaus ontploft. Capeadores wuiven met hun roode
vlammekes. De stier stoot rechts, stoot links, rekt den
hals als om te braken.
- Hij heeft het zitten!
- Hij heeft het vast!
Hij deinst achteruit in de schaduw, wil zijn pooten
plooien onder zijn lijf om te gaan liggen, tuimelt om, le
venloos.
Oorverdoovend gejuich. Eereronde.
Weer worden de krengen buitengesleurd.
- Im galop heraus! - lacht de Duitscher.
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arena tegen hem uithouden, ze springen alle over de
schutting.
- Todos buenos ! Todos buenos!
- Alle prachtbeestjes ! juicht het volk.
Een capeador laat zijn doek aan de horens van den
bul te flappen hangen.
Het eerste paard wordt afgemaakt met wilde hoornstooten, doch de picador blijft fiks zitten op zijn neerzakkend ros en houdt stevig zijn lans gedrukt in den
bast van den bul, waar, over die blanke huid, schitte
rend het lichtroode bloed rint en stroomt.
- Leve de picador!
De trompetten knetteren : een versch paard!
Heusch ! 't Is de schimmel, welke daarstraks werd afgedankt, die thans met toegenaaiden balg, terug moet
ten kamp. Na twee, drie hoornstooten tegen zijn borst
te hebben gekregen, valt hij en wordt weer weggeleid...
Capeadores en banderillos lokken den stier naar de
steeds inkrimpende zonneplek waar hun kleedij kleuriger
schittert.
Razend om de speren uit zijn nek te schokken stampt
de witte stier met zijn pooten, smijt met zijn achterhoe
ven de orkestzetels vol zand...
Ditmaal oogst Valencia slechts slappe toejuichingen:
het heeft te lang geduurd eer de stier zich dood uitstrekte. De genadestoot was lang niet zoo kordaat gegeven.
***

Klokslag zes uur stuift de vierde stier binnen.
Een ruig ros beest dat op een ommezien al de paarden
heeft doodgeprost.
òm het spel belangrijker te maken staat de president
toe, als een gunst, dat er nog twee bijpaarden worden
gehaald.
De knechten hebben werk om zand in het bloed te
rijven.
Trippeldansend om het steeds onvermoeid toeschietende dier hebben de spiesstekers mooi spel om hun
vlugheid, hun bevallige behendigheid te doen bewonde
ren en toejuichen.
't Volk giert het uit.
Diep steekt Marques zijn estoque. Wild springt de
stier en de degen vliegt er uit. Driemaal moet hij den

-

935

-

degenstoot hernieuwen eer het taaie beest vallen en ster~
ven wil.
De matador weigert eerst de apotheose omdat hij over
zichzelf niet tevreden is, doch het volk is het wél, en
de aficionados blazen hun ongeduld in hun fluitjes, tot
Marques, ingaande op hun wensch, toch zijn eereronde
maakt.
Nu zou het academische kwartier poos moeten gehou~
den worden, volgens het reglement. Al de toreros echter
verklaren voor den president, dat ze niet vermoeid zijn:
het volk klapt in de handen omdat ze willen doorvechten.
De volgende stier schiet zoo plots het circus binnen,
zoo recht op het eerste ros af... dat de picador, verrast,
van zijn paard valt en hulpeloos voor den bul ligt.
Kreten van ontzetting knetteren hoog de lucht in.
Het paard krijgt een stomp : tien toreros te gelijk
schieten toe om den picador te ontzetten.
De stier holt een anderen kant uit, de picador wil
terug op zijn paard.
- Otro caballo ! - wordt er geroepen.
Fluitjes gaan omdat het gekwetste paard niet wordt
weggebracht.
Ginds, in de schaduwzijde, herneemt de strijd. Drie
capeadores dagen het beest uit met hun wuivende ca
peas en de stier... vlucht.
De bul wordt uitgefloten.
Banderilleros huppelen aan als dansmeesters, om het
beest te prikken met hun speren en de stier... wijkt.
't Is een snijdend gefluit om en om de toschouwersronde.
- Que lo matan!
- Naar den beenhouwer er mee!
En de Duitscher legt uit aan Heeroom
- Sie wollen den Stier nicht!
Alle gezichten staan gekeerd naar de presidentsloge.
De voorzitter wenkt, een trompet schettert; het dieren-hok gaat open: een os, een koe, een kalf drentelen de
arena op, worden rondgejaagd, en nemen den weinig
kamplustigen stier mee terug naar het toril.
Zijn plaatsvervanger, 5bis, maakt statig zijn intrede.

Zwarte kop, zwarte snoet, zwarte pooten, zwart onder-
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strijdperk betrad.
Capeadores moeten hun doeken in brand laten, het is
.
één wippen over de omheining, één geroep en gefluit en
gehuil en gejouw dat hooren en zien vergaat - tot
opeens een ademlooze stilte invalt en huiver alle borsten
beklemt; een verontwaardigde toeschouwer is in de
arena gesprongen, heeft een achtergelaten capea bemachtigd en gaat op den stier Jos.
- Un aficionado 1
- Un amateur ! hoor ik ergens in 't Fransch roepen.
- Sehr mutig ! knikt de Duitscher.
Bij den eersten « coleo » heeft de stier hem al te pakken : een hoornstoot werpt hem in 't zand : dan schiet
de stier - danke Deezeke - over hem heen, achter een
voorgehouden reddingbrengende capea. . . Vier toeschietende alguaciles dragen den onbesuisden amateur naar,
de verbandkamer.
Nu eerst, door dezen wilden bul, wordt de schimmel,
die in de vorige kampen telkens met een nieuwe kwetsuur werd weggebracht, eindelijk afgemaakt : hij spartelt nog wel een heelen minuut met zijn lange witte
pooten, wijl twee roode mozos, op zijn nek gezeten, hem
een priem in de hersens duwen.
De mozos gaan verder om een anderen knol af te
maken, die ligt te stuiptrekken, ze moeten vluchten voor
den stier, die nu zijn woede uitwerkt op de reutelende
ribbenkas van het paard; hij tilt het, licht en los, om
hoog op zijn horens en werpt het af tegen de schutting
met een bots...
Tegen Valencia, die er mee speelt als een kat met
een muis, verdedigt hij zich niet kranig. Hij zal worden
uitgefloten!
De matador wil steken. Het volk fluit:
- Nog niet!
De stier moet eerst nog eens springen; van alle kanten wordt hij geprikt en opgehitst.
Eindelijk ontvangt hij den genadestoot.
-

Kwart voor zeven.
De laatste stier: vaal, buffelgrijs.
- Wat een schoon beestje!
- E furioso!
- En hij slaat zoo mooi met zijn langen staart!
De eerste picador duwt op zijn lans, wijl de stier de
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paard door!
De buf felgrijze bul plet het volgende paard tegen de
houtenschutting, wijl de picador, onthutst, er over wipt
en het volk fluit en jouwt.
Wild loopt de stier rond achter capeadores en vlugge
banderilleros. Drie paarden tegelijk hollen hem na. Een
eerste maakt hij af in drie tellen tijd; hij rijt met een
ruk den buik open van een tweede dat wegloopt, een
beek van bloed na zich latend, wel dertig meter ver,
eer het zich te sterven legt.
Een banderillero, plots van zijn stuk gebracht, steekt
zijn spiesen langs één kant in de schoft van den stiel
en zet het op een loopen.
Awoert ! schobbejak!
Marques zal dezen buffel dooden.
Een mozo rijft de lange beek bloed op, de stier koelt
zijn razernij op een reeds stijf kreng, als de muleta hem
terug in 't midden van 't strijdperk lokt.
De menschen beginnen uit te gaan. De drankverkoopers hernemen hun roep : Aguardiente ! Agua fresca !
Weer moet Marques driemaal stooten met zijn degen
eer de stier zich dood neerlegt.
Nu wipt het volk in de arena om een der spiesen te
bemachtigen die zitten in de schoft van het doode beest.

Marques wordt een afgesneden oor aangeboden. De
amateur, die met verbonden arm uit de infirmerie is teruggekomen, wordt toegejuicht en moet op den dooden
stier gaan zitten in triomf, wijl deze wordt weggesleept
door de springende muilezels met hun rinkelende bel~
letjes...
Al de uitgangen van het circus braken nu de men~
schen terug uit.
Trams, auto's, koetsen slurpen het volk op en voeren
het terug naar de stad.
Traag wandel ik met Oom Jan en Heeroom langs de
kraampjes naar ons hotel toe, huiverend en onthutst, en
wijl we mekaar onze indrukken meedeelen, krijgen we
in een koets, bespannen met twee paarden, de lange
haarstaarten te zien van Valencia en Marques, de hel~
den van den dag...
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Tooneelkroniek
door GERARD WALSCHAP
Hellmuth Unger, « Moederlegende ». Uitg.
der Wereldbibliotheek.
Willem Putman, « jeugd ». Uitg. Vlaamsche
Boekenhalle Leuven. « De doode rat ».
Uitg. Jos. V eima u t, Kortrijk.
Kees Meekel, « De Nar ». Uitg. Van Munster, Amsterdam.
Door Hellmuth Unger werd het probleem van de
dood rechtstreeks behandeld in « De Nacht », een modern spel waarop Het Vlaamsche Volkstooneel laatstleden seizoen vergastte. Dat hetzelfde probleem nog-

maals dringend terugkomt in « Moederlegende » wordt
wellicht verklaard door het feit dat schrijver, als jong
doctor medicus, door menig geval ermee vertrouwd
werd. Toch biedt de sympathie welke het moderne toonee! aan den dag legt voor de dood~als-acteerend--per~
sonagie, een betere verklaring.
Plastisch voorstellen van abstracte begrippen door
ze te incarneeren in menschen van vleesch en bloed,
dat kan gelden als zoowat het specifiek verschil tusr
schen nieuwere richting en oudere. Onder deze incarr
naties is de dood primus en vooral gevierd in de jon~
gere sombere duitsche tooneelkunst. « Doodendans »
van Weismantel kan een exempel en een der sterkste
tooneelstukken in het moderne genre heeten. Wij on~
zerzijds lieten Van De Velde zijn « Zonderlinge(n)
Gast », die niemand anders dan 't gevreesde Pietje
was, graag introduceeren. Onder het typisch pseudoniem « Bekkeneel » liet dezelfde schrijver denzelfden
gast weer optreden in « Christoffel ».
Met die drie: « De Nacht, « De Zonderlinge Gast »
en « Christoffel » (Doodendans werd hier nog niet op~
gevoerd, al werd door Hein Hoeben voor de vertaling
gezorgd) waren we dus voldoende voorbereid om in

-- 939 ( Moederlegende » zonder al te groote verbazing de
-dood te zien optreden.
Een kind ligt doodelijk ziek. De dokter gaf het geval op. Moeder wil haar kind niet laten sterven. Een
jong zwerver vertelt een legende : « Een kind lag doo-delijk ziek. De dokter gaf het geval op. Moeder wil
,haar kind niet laten sterven. In den nacht gaat zij
gansch alleen op weg om den dood te zoeken. Aan
het laatste _ huis der wereld vindt zij hem en smeekt
hem haar kind te sparen. De dood, door haar gebed
geroerd, spaart haar kind ». De moeder die dit hoort
,gaat in den nacht gansch alleen op weg om den dood
te zoeken. In een houthakkershut rust zij, waar ook
een kind is gestorven. Vandaar, over heuvelen en beren en dwars door een troep wolven gaande, belandt
zij eindelijk en zeer moe aan het einde van de wereld.
Daar staat het levenslicht der menschen door kaarsen
verbeeld. Is een kaars opgebrand, dan sterft een mensch.
Het korte kaarsstompje van haar kind vervangt de moeder steelsch door een nog lang eind en zie, zij heeft
aldus het leven ingekort van den jongen zwerver die
haar het sprookje vertelde. Neen, ten prijze van een
ander leven wil zij haar kind niet redden. Maar de
dood staat haar toe : één dag uitstel en als zij binnen
die 24 uren iemand kan vinden die 't liefste wat hij
heeft wil afstaan, dan zal haar kind leven. De moeder
nu op zoek. Van zeven ouwe gestichtsventjes is er geen
die 't ellendig eindje leven prijsgeven wil. De geldschieter die woekert kan van zijn geld niet scheiden en de
"bruid en bruidegom weigeren hun schoonsten levensdag
af te staan. Onverrichterzake keert de moeder terug
maar nu geeft haar de dood te verstaan dat, als haar
het leven van haar kind het duurbaarst is, zij dit moet
opofferen. En als zij dit ten slotte doet antwoordt de
dood : uw kind leeft.
Zoo overwint moederliefde óók de dood.
« Moederliefde » van Hellmuth Unger blijkt dus beter bepaalbaar door de paraphrase « een spel
van moederliefde » en volledig juist door : « moederlief ~
de in strijd met de dood ». Verwantschap is er dus wel
met « Nacht », minder evenwel met « Spel van Scha
duwen » dat, naar de bedoeling van den auteur, het
tweede deel van een trilogie moet zijn. (« Nacht » het
eerste en « Moederlegende » het derde.)
Hoe gaarne lieten wij dit sprookje aan ons voorbij~
,
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Maar de uitgever, die in een korte voorrede den schrijver een wijsgeer-dichter noemt, vindt in den tekst wijsgeerigheid te over om er zich op te beroepen ter verantwoording van den titel. En zoo komen we ertoe
sceptisch te staan tegenover het opzet.
Unger stelt vooreerst den dood buiten zijn werkelijke rol. Wij weten dat de dood geen liefde ontziet,
zelfs geen moederliefde. Dat zij vervolgens enkel over
'S levens' einde beschikt, dus niet over het heele leven,
en bijgevolg moet onder bevel staan van den hoogerea
Machthebber die over geboorte en leven zoowel be
veelt als over het sterven. Ook in « De Nacht » negeerde Unger die majesteit Gods opstellend de dood
als Albeschikker. Trad het personagie maar op als
machthebber, uitoefenend de hem vergunde jurisdictie
naar de wet der eeuwige rechtvaardigheid, gaarne sloten we met hem vrede. Zoo beslist hij immers in de
« Zonderlinge Gast » als volmachtdrager eigenmachtig, maar zijn beslissingen dragen de kenmerken van
Gods' wijsheid en rechtvaardigheid en eerbiedigen de
normaliteit van der wereld verloop. In hem is God

erkend en erkennen wij God omdat God-zelf niet anders dan hij zou handelen.
Unger laat de dood dingen verrichten die helaas

niet gebeuren. Geen kind wordt gered door de liefde
zijner moeder. Het kind sterft ondanks die liefde.
Overigens baseert zich heel deze dichterlijke theorie
over de almacht der moederliefde op de erkenning van
eene niet volledig van den mensch onafhankelijke oppermacht. Hoe levendig ook zij het katholiek betrouwen in de betrekkelijke almacht van het gebed, de centrale gedachte der christelijke leevnsopvatting is gelegen in de zich onderwerpende berusting in Gods wil.
Hoever « Moederliefde » van die essentieele gestemd
heid af staat is verder bij wijze van vele citaten uit
den tekst te zanten. Een karakteristieke trek van Unger's werk zijn de vele spreuken en wijsheden in Shakespeariaansche bondigheid, waarvan elk bedrijf vol
staat. Zij liggen als harde knoopen in de soepele lijn
van het sprookjes-verhaal en tusschen knap gerangschikte effekten.
Een gedachtenspel. Men kan er echter niet van getuigen dat de qedachtelijke ontwikkeling in haar onder
deelen geproportioneerd is. N6g te veel belang krijgt
-

de houthakkershut en de ontmoeting met de dood incognito, alleen maar om te beduiden dat de moeder
een troep wolven moet trotseeren, schaadt aan den indruk van het derde bedrijf, waar die moeder den dood
dus reeds voor de tweede maal vindt. Weerom wat
buiten verband staat dan verder de inleiding van het
vijfde bedrijf, dat op zijn geheel uitstekend het verhaal
maar min goed het tooneelstuk dient.
Er is modernerwijze gestreefd • naar pakkend-visueele tooiieelen maar dit geschiedt zeer licht tot schade van
de innerlijke draad en beknoptheid. Het zich gemakke
lijk maken door vermenigvuldiging van tooneelen bevordert niet altijd de zelf-kritische sober- en gebondenheid waartoe ook de allermodernste auteur is gehouden.
Ons werd veel goeds verteld over de . creatie van
« Moederlegende » dit jaar in Holland, maar het
. viaamsch repertorium zou er, ons dunkens, geen groote
aanwinst mee doen.
Ik zou veel liever een opvoering bijwonen van Putman's « Jeugd » indien dit mooie werk maar niet te stil
is en te fijn om gesproken te worden. Doch zoolang
Jean-Jacques Bernards' werk, Martine, L'Ïnvitation au
voyage, Le feu qui reprend mal e.a. in groote schouw
burgen grooten bijval oogst, bestaat er niet genoeg reden om daaraan te twijfelen. Een parallel trekken â
propos van « Jeugd » tusschen dien franschen en onzen
productiefsten tooneelschrijver is wel gemakkelijk en
gewettigd maar een meer innerlijke artistieke zielskentering die blijkbaar in den auteur plaats grijpt mag om
dientwille niet worden vergeten. Met « Jeugd » vertoont die kentering haar eerste symptomen die geleidelijk aangroeien in het volgende werk. « De doode
rat », en (naar het schijnt. want ik wacht nog op de
uitgave) in « Looping the loop ».
Tot de inlijving van het algemeene, het abstracte, bij
de reeds lange lijst zijner dramatis personae, heeft het
Putman nog niet gebracht; hoe jong ook nog zijnde,
legt hij het er niet op aan om zijn talent tot in die
uiterste konsekwentie te vermoderniseeren. Met «Jeugd»
heeft hij het echter voor de eerste maal aangepakt zijn
onderwerp te kiezen in een bepaald andere en kortaf
gezegd, hoogere orde. Zijn « Mama's kind » besloot de
reeks van de werker waarin de handeling door een
knappe psychologie oorzakelijk verklaard wordt, tr-
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uit de analyse der psychologische gevolgen van het gebeurde. Neem « Mama's kind ». De val van het meisjewordt verklaard, mogelijk gemaakt door de familiale
toestanden waarovér Akt 1 ons inlicht. Genoodzaakt
wordt hij daardoor niet. De ontrouw van den verleider
schijnt ons, voor zoover we 't sujet kennen, mogelijk,
waarschijnlijk, natuurlijk, maar niet noodig, niet onvermijdelijk. De ontrouw ,wordt een feit, en ziedaar een
uiterlijke toestand die aanleiding geeft tot de ontroe~
rende smart van Mama's kind en de nog diepere men~
schelijkheid-vol-deernis der tweede moeder van het
meisje. Die smart en deernis beide zijn gevolgen van
het uiterlijk gebeurde en niet van innerlijke wils~ of
gevoelsdaden.
Wat is nu Putman's dramatische uitbeelding gelouterd en verdiept in een stuk als « jeugd ! »
Een jong artist, dweper, en een mooi jong meisje,
dweepster, worden naief maar smoorlijk verliefd op el kaar. Frissche idylle. Maar na een tijdje omgang voelt:
de jonge musicus, juist door de liefde zijn hart bree.der worden en dieper. Door de liefde wordt hij meer
kunstenaar en ziehier nu ' zijn hart in tweestrijd : de
kunst die dwingender haar eischen stelt en hem, hij
voelt het, geheel wil in beslag nemen ; aan den ander
ren kant de liefde die zijn kunst voeden moet, maar
het mededingerschap der muziek, naar ook maar één
enkel vezeltje van zijn hart, niet dulden kan. Maar
jawel, toch, de verliefde wil immers haar jongen groot
zien ; zijn kunst wil zij steunen. Zie echter aan hoe dit
gebeurt met betraande oogen en hoe zij het ten slotte
niet meer houden kan als eenmaal gaat blijken dat zelfs
de gelijkheid niet is bewaard, dat de kunst op de liefde
het pleit gaat winnen. De scheiding. En de scheiding
brengt bezinning bij de twee. Zij wil hem terug, zal
ook de muziek haar slechts het mindere deel van hem
laten. Hij wil haar terug, moet ook de kunst die haar
in den weg staat, wijken. En een der schrijnendste mor
menten ïn een vlaamsch tooneelspel verkregen, is de
slot-scène van « Jeugd »: hij, die haar weerom te zij~
nent binnenlaat, heeft zijn viool aan stukken gebroken,
en zij, die tot hem terugkeert, raapt die stukken op en
legt ze deemoedig weer voor hem- op de tafel...
Hier dus een innerlijk conflikt van een edel geestelijkgehalte. Hier dus, voor de eerste maal bij Putman, een
,
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scenische handeling in haar geheel en haar deelen volledig door de ziel genoodzaakt. Hier dus voor het eerst
het leven gezien in zijn waarachtige beteekenis en diepte, betast in zijn wortelen, zijn ware wezen en factoren.
Dit is bij zooverre en zoo konsekwent geschied, dat
van een zekere overdrijving der nieuw verworven hoedanigheid, « Jeugd » niet is vrij te pleiten. Was het
vorige werk een al te oppervlakkige kopij van het eve~
nement met psychologische begeleiding, dit is psychologie met wat te gewilde aanpassing van het evenement.
Geloofden wij vroeger al te gemakkelijk aan de han r
deling en minder aan het geestelijk conflikt, nu geloo
ven we onmiddellijk aan het conflikt, en min gereedelijk
aan de feiten. « Jeugd » is wellicht wat eerebraal opgevat. Niemand is er die niet gelooft aan het conflikt
tusschen liefde en kunst, dat steeds tot schade van een
der beide partijen wordt beslecht, althans practisch ;
maar de realiteitsmogelijkheid van het geval, zooals hier
gegeven, kan worden betwist.
Het is niet zeer waarschijnlijk vooreerst, dat het conflikt zich stelt reeds bij een eerste en zoo dwepende
'ief de als die van Erik blijkt te zijn. Een zoo jonge
passie is simplistischer, radicaler in haar besluiten. Con~
flikten kent zij niet of lost ze op voór ze gesteld zijn.
Men kan er aan twijfelen of het een jong, verliefd

enthousiast, die slechts nu en dan naar zijn meisje kan
reizen, ook maar mogelijk is zichzelf tot de ingetogenheid te dwingen die toch noodig is voor artistiek werk.
Ik stel mij althans niet voor dat het hem onmogelijk is
zijn kunst een oogenblikje te laten waar zijn meisje in
diezelfde kamer zit, en bovendien er hem om vraagt.
Is het hem onmogelijk, dan is hij blijkbaar ook niet zoo
verliefd en is hij niet zoo verliefd dan kan de drang
naar kunst ook niet zoo heftig zijn. Want herhaaldelijk wordt gezegd dat het zijn liefde is die hem hoofd-

zakelijk inspireert. Kan hij dus zijn geliefde veronachtr
zamen, dan kan hij dit evengoed voor zijn kunst. Het
ware dus misschien tactischer geweest Erics' drang naar
kunst meer van zijn liefde af te scheiden, de twee passies op te stellen als twee zelfstandige, elkaar niet in
die mate beinvloedende krachten.
Tragischer ware daardoor de strijd geworden. Want
zie wat nu in het derde bedrijf gebeurt. Als logisch ge^
volg van het aangenomen verband tusschen kunst en
liefde, is, door het stukslaan der liefde, ook de artist

944 in Eric gebroken. Hoe wordt daardoor niet de beteekenis van het stukslaan der viool verminderd en verkleind. Indien, op de vermeende puinen der liefde,
Eric-de-artist hadde getriomfeerd, wat een tragische
strijd ware 't dan geworden als stilaan, geleidelijk, de
eisch van het hart dat beminnen moet, zich weerom
ging doen gelden, steeds machtiger, steeds onverbidde~
lijker. Culmineerend in en beslecht door het breken
der viool, moest die strijd dan een oplossing geven
overeenstemmend met die kapitale, soms smartelijke
waarheid, dat leven meer waard is dan kunst, dat de
kunstenaar eerst mensch moet zijn en dan pas artist.
Zooals nu voorgesteld, redt Eric niet zijn hart ten
koste van zijn kunst maar tegelijk met zijn liefde redt
hij zijn kunst. Hij verzaakt niet. Over heel de lijn verslagen, levert hij een strijd die er geen is. Lààt hij zijn
meisje, dan mist hij én liefde én kunst; néémt hij haar,
dan wint hij die beide. Alleen het gebaar van Aimée die
de stukjes viool herstelt is tragisch, omdat zij een strijd
beslecht eene van twee groote waarden prijsgevend.
Blijkt het onderwerp voor die schoonere verdieping
vatbaar en geschikt, dan is dat te bewijzen, impliciet
een niet gering kompliment aan den auteur om de keuze
van zijn onderwerp. En er zal wel niemand zijn die,
waar gansch onverwachts zooveel meer dan tevoren
werd gegeven er maar zou blijven aan denken dat niet
alles gegeven is. Willem Putman die nog jong is en
buitengewoon begaafd beschenkt zijn volk vast nog
met het driedubbele van wat hij reeds gaf.
Kleinere détails die ons opvielen mogen ons nu niet
lang meer aan 't schrijven houden. Is de eerste verlegenheid van Eric tegenover Aimée wel bewaard in:
« Zij.
Ie bent grooter dan ik dacht. En je rookt

'n sigaar.
Oh ! Ik heb dat ding zoomaar gekocht om
Hij.
mijn zenuwen te stillen ».
Dat antwoord is kalme-menschen-taal. « Hij » zou
ofwel school jongensrachtig-grootsch beginnen te paf~
fen om te toonen dat hij wezenlijk grooter is dan zij
dacht, ofwel veronderstellen dat « zij » 't belachelijk
vindt 'en met een gestameld excuus of met een lachje
zijn sigaar wegwerpen. Maar hij noemt zijn sigaar niet
« ding ».
Als Aimée bij 't weggaan hem zegt: je vergeet je

hoed, ' antwoordt Eric: « Och God ja... Kom, wat kan

945 me nu ook die hoed schelen ». Zou die gedachte in
hem opkomen ? Beschouwt hij het vergeten van zijl
hoed waarop hij door zijn meisje moet attent gemaakt
worden, niet als een groote misdaad tegen alle ingebeelde wetten en regelen welke een flink jong man als
hij natuurlijkerwijze moet bezitten?
Op zoo geringe bizonderheidjes wijzen heeft het belang dat gelegen is in nadruk te leggen op volhouden
der karakters. Waar een psychologie tot in haar fijnste trekjes in orde is heeft de auteur bewezen dat hij
er ook de diepte van inzag.
Ik zou nu nog treffende en oprechte woorden genoeg
willen vinden om uit te drukken hoe sympathiek mij
voorkomt het merkwaardig essay waarvan Willem Putman in het tooneelspel « De doode rat » de resultante
levert. Vooreerst, omdat ook dit werk de vrucht is van
artistieke bewustheidsverdieping, evenals « jeugd »,
geldt ervoor alles wat hierboven lovends is gezegd over
dat werk. Daarbij is « De doode rat » de resultante van
een ongemeen belangwekkend streven naar vernieuwing van den vorm en zoo iets zal altijd blijven pleiten
voor de vitaliteit van een kunstenaar.
Hier moet nu klaar gescheiden het bereikte van wat
moest bereikt worden en boven die beide staat dan nog
het bereikbare.
Met zoovele woest-afbrekende kritiek als de opvoeringen te Antwerpen en te Brussel hebben uitgelokt is
het onmogelijk akkoord te gaan waar men zich toch
bevindt tegenover werk dat misschien wel meer belofte
dan presente werkelijkheid biedt.
Het thema van « De doode rat » is het eeuwige en
steeds brandend aktueele probleem van geest en vleesch,
ziel en stof. Wel draagt het als motto dezen betwist~
baren tekst van Anatole France : « Méfiez vous de ceux
qui sont durs envers _ eux~mëmes ; ils vous maltraiteront
par mégarde » doch de grond~gedachte is de gewijde
tekst van Paulus : video meliora, deteriora facio, terwijl
Anatole's tekst slechts een psychologische bijkomstigheid opgeeft.
Een dokter verpleegt een in een liefdedrama omvergestoken straatdeerne en dezer verblijf in de kliniek
duurt juist lang genoeg ons hem zich in haar te doen
verlieven. Laat hij die deerne, genezen, weer gaan, dan
hervalt zij in haar oude zonden. Neemt hij ze bij zich
als meid dan valt hij zelf. Dit laatste gebeurt: hij neemt

946 haar bij zich en hij valt. Dit komt zijne vrouw te weten.
die nooit met hem gelukkig is geweest, hem nu dit
« geluk .a gunt en er niet eens verheugd om is dat de
meid wordt doorgezonden. En de man, die na de weinig propere amourette dus de deerne heeft doorgezonr
den, redeneert zichzelf onschuldig. De meid keert terug
in haar milieu maar zij zal niet meer zondigen. En
midden een gesprek van den dokter met zijn vrienden
komt Dokter's vrouw binnen en bewijst de lafheid der
mannen en hoe zij hunne vrouw doen lijden zonder het
zelf te begrijpen. En noemt het geval leelijk, op welk
woord het doek valt.
Dit gegeven is verwerkt in drie bedrijven welke ieder
in vijf, zes tafereelen zijn ingedeeld, vele schermvers
anderingen noodig makend. Daarbij wordt het abstracte, het algemeene direct ingeweven in het dialoog zoo~
dat gebroken wordt met het realisme van voeger werk.
Er is symboliek van muziek, gongslag, piano, Lente,
klokslag, licht, enz... Er is gestreefd in de lijn van
Duitsche, Italiaansche en Teirlincksche modellen. Naast

dit alles echter wordt psychologische analyse der per
sonagies zoo reëel betracht dat in de personagiën zelf
het algemeen menschelijke niet is gegeven. Zij zijn zulke en die bepaalde individueele personen. Zij zijn niet
de man, de echtgenoote, de deerne. Psychologisch rea~
lisme van karakters dus, naast symboliek der feiten.
De bizondere zwakheid van het heele pleit ligt in den
knoop door den dokter gelegd : < Laat ik ze weggaan
dan valt zij terug in hare vroegere moreele ellende.
Laat ik ze niet weggaan dan weet -ik zeer goed dat ik
zelf val. In mijn hoofd hamert de vraag : wat is mijn
plicht ». Men vraagt zich af hoe het mogelijk kan zijn
Zulke redeneering op te stellen. De dokter zou niet
weten te kiezen tusschen het volgende : haar laten
weggaan en vallen of haar doen blijven en zelf vallen ?
Maar als hij valt is het toch met haar, valt zij dus ook.
De zonde met een dokter is moreel niet minder ellendig
dan die met een kroeglooper. In de twee veronderstel~
lingen, gaan of blijven, zal de deerne hervallen in haar
zonde. Feitelijk staat dus de dokter voor de volgende
keuze: ofwel valt zij met anderen, ofwel val ik met
haar. De vraag wat hier zijn plicht is, is zoo ultrarsimpel dat ze niet eens kan gesteld worden. Door dit totaal
gemis aan conflikt wordt de spanning radikaal gebro~
ken. En het ideologisch geval wordt.- tot een pathologisch

947 -herleid hetwelk wij volgen in zijn fatalen loop, als toeschouwers, maar waaraan de strijd, de botsing ontbreekt waarin alle drama bestaat. Dit blijkt nog verderop. In de persoonlijke zekerheid van te vallen heeft
de Dokter het meisje in huis gehouden, dus zijn zonde
vooraf gewild, er in toegestemd. Nu was er mogelijkheid om hieruit een anderen dramatischen strijd zich te
laten ontketenen. Na de eerste roes kon bezinning inslaan en . het folterend besef van plicht zich weer dwingender in de ziel beginnen naar boven te werken. Strijd
van de bewustwordende ziel, niet meer tegen het li~
chaam dat naar de verboden vrucht haakt, maar tegen.
het lichaam dat de verboden vrucht geproefd heeft en
daardoor nog minder goed kan verzaken. Jammerlijk
werd deze kans tot herstel veronachtzaamd: het eenige
dat de « bekeering » bewerkt is het incidentje van het
binnenkomen der vrouw die haar man betrapt. Geen
de minste innerlijke strijd. Wel stelt Mevrouw voor
de meid toch te houden, maar dit stelt den Dr. geen
de minste moeilijkheid. Indien hij zijn ontrouw niet
meer durft doorzetten van het oogenblik dat zijne vrouw
er van op de hoogte is, verandert het niets of zij er
in toestemt of niet. Niet hare goed- of afkeuring doet
hem beslissen, het is de wetenschap dat zij het weet,
die hem bepaalt.
Indien hier op deze essentieele feiten met nadruk
wordt gewezen, dan is het met geen enkele andere be-

doeling dan aan te toonen dat de eerste vereischte van
een kunstwerk is : wààr te zijn. Willem Putman staat
met zijn nieuwer werk voor het volgende probleem dat
van zeer groot gewicht is. In zijn vroeger realistisch
werk volstond het den mensch goed te bekijken. Het
geval dat hij voorstelde lag in de lijn van het dager
lijksch gebeurende. Hij had maar 'toe te zien hoe het
ging in het leven, zich maar in te denken in zijn karakters en zijn stuk was goed. Nu haalt hij uit het leven
het innerlijke naar boven ; het uiterlijke krijgt de be~
teekenis van illustratie. Het formeele van « De doode
rat » is de gewetensstrijd van den dokter en niet meer
dezes handeling zelf. Het formeele van zijn werk is
niet meer psychologische realiteit maar logiek. Gedachr
tenspel. Het moet eerst en vooral ideologisch in mekaar
zitten. De moeilijkheid is er op vergroot en het is dat
juist wat ons zoo sympathiek stemt, in weerwil van
bovenstaande kritiek, tegenover Putman's jongste werk..

- 948 Hij blijkt te wezen een artist die het hoogere aandurft de
moeilijkheden niet zoekt om de moeilijkheden zelf, uit
lust tot acrobatie, maar om Vlaanderen te dienen met
edeler kunst.
Hij heeft vroeg het succes gekend, waardoor hij meer
in de breedte dan in de diepte zich ontwikkeld heeft.
De veelzijdigheid van zijn schitterend kunnen zal niet
falen nu hij zoo hooge wegen opgaat.
Het drama in vier bedrijven « De Nar » door Kees
Meekel verdient met minder lof dan al het vorig werk
besproken te worden, al wordt het ook door geen kritiek over zoo groote en naar het wezen zelf tastende
ideëele bezwaren als bovengenoemde stukken getroffen.
In « De Nar » van Kees Meekel valt ons op, iets dat
niet anders te noemen is dan : gemis aan artistieken
ernst. Dit stuk zit niet in mekaar. Het is nauwelijks
goed genoeg voor een eeiste worp waaruit, na herhaaldelijke herziening een totaal veranderd tooneelstuk
kan worden opgemaakt. En die onmiddellijke bevinding
ontstemt des te meer, omdat het gegeven zelf getuigt
van een grootsche, hoewel veel te fragmentarische visie, waarvan iets heerlijks ware te maken. « De Nar »
is namelijk het symbool van alles wat er schoons,
groots, eenvoudigs, ridderlijks leeft in een mensch en
hoe dat alles in een maatschappij van laag gekonkel,
huichelarij en bedrog tragisch ten onder gaat. Zoo
schematisch, met hier en daar nochtans een felle zet,
is dat eenig gegeven uitgewerkt, dat de karakters niet
eens precies geteekend zijn en daardoor dus de handeling aandoet als een door den auteur opzettelijk zoo
gewild spel.
Kortom, uw dienaar, lezer, kon zich geen moeite genoeg getroosten om een stuk nader in te studeeren
waarvoor de auteur zelf zich de noodzakelijkste moeite
ontzag.
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In i6llemorium
Mevrouw Logeman-Van der Willigen t
Het berichtje in ons vorig nummer over Mevrouw
Logeman's overlijden mag niet volstaan in dit tijdschrift waaraan zij vele jaren trouw heeft meegewerkt..
Zij bracht telkens iets mee van de frissche Noorderlucht, die zij zelf zoo gaarne inademde. Zij was wakker als de bries die over de verre zeeën waait.
Het is verbazend wat deze vrouw gepresteerd heeft.
In 25 jaren heeft ze meer dan honderd boeken vertaald : uit het Deensch romans van H. Bang, Ingebarg, Maria Sick, Svend Leopold, Oks Rung, Joh~
Jógensen e.a., uit het Zweedsch o.m. werk van Per
Kallström, Ellen Key ; uit het Zweedsch~Finsch van
Peka Malm (Sáderh-Jelm) Lina Anleokski, Stáahlsers,
enz.; uit het Noorsch van Björnson, John Boyer, Sigrid Undset, enz. Maar daarbij vond zij nog tijd
om tal van artikels, reisbeschrijvingen, en kritieken te
geven in « Dietsche Warande en Belfort », « Onze
Eeuw », « Gulden Winckel », enz.
Haar laatste vertaling : een prachtig roman van Johan Boyer « Vor eigen Stamme », moest door haar
echtgenoot Prof. Logeman, worden voltooid.
Ongemeen vlug, arbeidzaam en schrander was deze
kleine vrouw, wier beeld treffend staat geteekend in.
het In Memoriam, dat hare boezemvriendin, de begaafde Deensche schrijfster Maria Sick, wijdde aan hare
nagedachtenis.
« Met Mevr. Prof. Logeman-van der Willigen
schrijft ze o.m., is een zeldzame personaliteit heenge~
gaan, een warm hart, een schitterend rijk verstand.
« Het valt mij niet licht over haar te spreken. Zij
was zoo zinderend vol van leven hoe d-at weerge~
ven? En zij stond mij zoo dicht aan 't hartei ik
kan ze mij niet op afstand verbeelden. Bliksemsnel was
haar begrip, fijn-opmerkend haar intuitie, slagvaardig
haar pittigheid; dit alles herinnerde aan het Spaan sche bloed dat eertijds door Hollandsche aderen vloei~
,

950 de. Ook de donkere oogen met hunne overschaduwing
van melancholie, plots wijkend voor 't glinsteren van
't lachen... Maar de grondigheid, de energie, de stalen
vlijt waarmede zij haren arbeid verrichtte wijzen terug
op de solieder eigenschappen van haar eigen volk...»
Valt het Maria Sick moeilijk over Mevrouw Logeman te schrijven, ook mij valt deze hulde pijnlijk, nu
weer een van die mij dierbaar waren is heengegaan.
Hilda Ram, Virginie Loveling, nu Dien Logeman
Toen ik het bericht over hare ziekte ontving was jör~
gensen te mijnent. Nog voor hij naar Assisi terugspoorde wilde hij nog even vaarwel gaan zeggen aan zijn
trouwe vriendin en vertaalster haar vertaling van
zijn « Jerusalem » is voor enkele weken van de pers
gekomen « wie weet of het niet de laatste maal is »
zegde hij. Het is inderdaad een afscheid geweest vóór
de laatste reis. Ook ik had ze dien dag nog graag
gezien, na de vergadering der VI. Akademie ; maar de
zieke was slapende.
Enkele dagen later, na een schijnbare beternis, begaven haar krachten en de doodstrijd ving aan. Ik ben
er dadelijk weer heengespoord ; heb aan de stervende
een laatsten kus gebracht... en misschien nog een groor
ter zegen.
En nu gaan mijn gedachten naar den vereenzaamden echtgenoot voor wien zij zulk een bezorgde gade
is geweest. Moge ons aller treuren om de zeldzaam
begaafde vrouw eenige beweging brengen aan zijn
smart.
1 December 1925.
M. E. BELPAIRE.
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Vreemde Jezuieten in 't Land

(1)

Laat mij ook niet verondersteld hebben dat onder de lezers
van dit tijdschrift -er een is die door het nieuws van dezen titel
wordt opgeschrikt, ik beken toch dat ik van eerstaf plan had
vooraff te verwittigen dat het gaat over boeken. Het is dus mo~
gelijk dat de ongevaarlijke kloosterlingen in kwestie, niettegen
staande bovengedrukt opschrift corporaliter door ik weet niet
welke en hoeveel oceanen van ons, gescheiden zijn. Van morgen
las ik, nog van een Jezuiet, in een boekje dat ik terloops mede
warm aanbeveel : « In de laatste vjiftig jaar heeft de wereld
zich op wonderbare wijze samengetrokken en de volmaaktheid
onzer vervoermiddelen heeft de afstanden weggenomen ». (Pierre
Charles S. J. Visschers van menschen) . Weze herhaald dat het
vervoermiddel waardoor deze vreemde Jezuieten ons land bereikten, het boek is, dus een zeer oud en nooit verboden vervoertuig,
en men kan gerust zijn én over de tegenwoordigheid én over
het reisprocédé.
De eerste hoeft niet eens nader dan met naam te worden voorgesteld : Pater Francis Finn, S. J. -- Leeslust, te Antwerpen,
« bestreed » voor hem de reiskosten. Wie dien aaam hoort denkt
onmiddellijk aan vele andere : « Tom Playfair, Harry Dee » en
hoe heeten die vele overige « Jongenstypen ? » Het is Pater
Verwimp, die hem vroegert5ijds ook als gids was, maar nu incognito reist (nl. vergat zijn vertalernaam mee te laten drukken)
welke hem nu andermaal introduceert. Introduceert althans met
« Op den Loop ». Met « Bobby in Filmland » is hem geleide
Jozef Simons wien het nog aan te zien is dat hij tijdens den
oorlog fungeerde als tolk bij het Engelsch leger. Toch heeft
Simons het oorlogsverhaal voor den Jezuiet gelaten en de Jezuiet
het vreedzamer, boeiender boekje over Bobby, voor den ex-kanonnier. Of moeten we niet gelooven aan afspraak en overeenkomst tusschen de vertalers, beiden toch woonachtig te Leuven?
Joe Ranly - is op den loop voor gerechtelijke vervolging, ix
Amerika, zijn vaderland, hem dreigend. Hij zal op verlof naar
Ierland gaan, naar zijn oom. Maar heel Ierland is op den loop
voor de Iersche Black en Tans en de engelsche soldaten. En
Joe Ranly wien heel de Sinn-Fein-oorlog lekker onverschillig is,
heeft echter naar aanleiding van een niet zeer aangename kennismaking (met bijna doodelijken afloop) met de Black en Tans,
'(1) FRANCIS FINN Op den loop -- N. V. Leeslust, Antwerpen
FRANCIS FINNE, Bobby in Filmland, vert. Joz. Simons,
Leeslust, Antwerpen.
JON SVENSSON, Nonni en Manni, vert. Fl. Van Der
Veken. De Vlaamsche drukkerij, Leuven.
WALLIAM WALLACE, Langs Oostersche paden, vert. J.
J. Ten Berge, De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven.

-
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zijn sympathie bepaald. Het wordt een kwaje historie tusschen
joe Ranly en Engeland, een avonturenreeks naast het ongelooflijke af. Het wordt vooral voor Pater Finn de genoeglijke historie: in de marge van een koortsig verhaal zijn Iersch hart te
kunnen luchten over Groen Erin's geloof en moed over Engelands' barbaarschheid, onwil en moorddadigheid. Misschien zelfs
wat al te opvallend, De figuur van de Blauwvoet-vrouw is wel
wat te legendarisch. Toch schrijven we die kritiek wat aarzelend:
gaat het hier niet over den meest legendarischen heldhaftigstei
strijd dien de laatste eeuwen boekten: Erin tegen Albion ? Alles
goed dat eindigt goed: Joe Ranly keert terug naar Amerika,
gloeiend Sinn-Fein, verloofd met Eileen, een Iersch heilig heldinneke. En komt zelfs terecht met zijn onvindbaren oom. Die
was - het komt in 't laatste hoofdstuk uit - niemand anders
dan de Blauwvoet-vrouw.
Met minder a-priorisme, met meer humor, is «Bobby in Filmland » geschreven en door Jozef Simons keurig vertaald. Is in
't vorige boek Joe Ranly de halfback van Cincinnati, hoofdfiguur,
hier is 't Bobby, eenige jaren jonger, een kind nog. Bobby ook
heeft avontuur na avontuur. Het feit dat hij ter gelegenheid
van een zeebad bijna verdrinkt is de oorzaak dat hij zijn moeder
mist aan den trein en het treft toevallig alweer dat de autovoer
der, die hem bijna doodrijdt, hem in zijn auto meeneemt, een
oud tooneelspeler is en op een steek na oud-verliefde van Bobby's
moeder, een weduwe. En 't wil dan alweer lukken, niet alleen
dat Bobby door den tooneelspeler gelegenheid krijgt in een film
op te treden, maar ook dat diezelfde Bobby in die rol uitzonder'

lijke kwaliteiten aan den dag legt. Van dan af is't gemakkelijk.

Het moet maar treffen dat Bobby's mama zekeren avond naar
een kinema gaat en haar beroemd zoontje herkent. Deze heeft
intusschen zijn «'pleegoom » leeren bidden en den dag na het
weerzien van Bobby en Mama zal hij gedoopt worden en cornmuniceeren. Het huwelijk van Bobby's mama met Bobby's pleegoom is voor enkele weken nadien-.. Finn's verhaal heeft hoegenaamd niets verloren bij Jozef Simon's knappe vertaling.
En de tweede Jezuiet hier beland hoeft wel voorgesteld, texz
minste aan wie de heruitgave van Juul Persyns « Noorwegen »
nog niet zal hebben doorgelezen. Jon Svensson is eigenlijk geen
Noor, wel een ijslander die soms in het Yslandsch schrijft maar
doorgaans in het Duitsch. Hij schreef onder meer « Zwischen Eis
und Feuer », « Sonnentage », « Nonni », « Nonni en Manni» en
dit laatste ligt hier, door Pater Flor Van Der Veken vertaald,
voor mij. Uitgave Xaveriana, Leuven. Svensson is Finn niet, en
't heele verschil zal hierin liggen dat de eerste een Yslander en
de tweede een Ier is, de eerste dus ernstiger, dieper en dramatischer, de tweede geestiger, fijner, lichter op de hand. Svensson,
die den 16 November 1925 zijn 68e jaar zal hebben bereikt, werd
geboren op een boerenhof. Maar vader werkte zich op van boer
tot griffier en beheerder van de koninklijke domeinen. Kende
blijde jeugd, maakte zijn studies af in Frankrijk, kwam naar
Denemarken, werd in 1871 te Kopenhagen opgenomen in de
katholieke kerk, trad in het Jezuieten-college te Amiens waar
hem zijn broer Armann (Manni) kwam vervoegen, studeerde phi
losophie en theologie te Leuven, (waar zijn broer stierf in 85)
in Holland en in Engeland. Leeraarde in Denemarken, verbleef
weer in Holland, te Feidkirch, te Munster; verblijft thans te
Parijs. Is « Sonnentacw' 't relaas van schrijvers jeugd, « Non-
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jni » zijn biographie, « Nonni en Manni » is een avontuur waaraan Jan en Armann slechts door één op de duizend gelukken
gaaf en gezond zijn ontsnapt. 't Verhaal is historisch. Het heeft
dan die waarde voor op Finn's twee jongste werken, waar het
verder volstrekt moet onderdoen wat betreft den bouw en de
logiciteit van 't verhaal: Het staat als een reisverhaal tegenover
een opgebouwd roman. Ook is de vertaling uit het Duitsch niet
te vergelijken bij die van het engelsch, die toch heel wat meer
bezwaren hebben opgeleverd. Maar 't moge nu niet bij « Nonni
en Manni » blijven. Hapert mijn geheugen niet dan is een vertaling van « Nonni » of ter pers of verschenen in Holland. Wie
zal dan zorgen voor « Zwischen Eis und Feuer » en « Sonner
Lage », werken die volgens Persijn hoogei staan dan 't hier voorhanden ? Welk een succes zullen die hebben als « Nonni en
Manni » reeds op meer dan 500.000 exemplaren werd verspreid.
Het vierde boek ter recensie is mij aanleiding om den derden
vreemden Jezuiet voor te stellen : William Wallace, « Langs oostersche paden », vertaald door Pater J. J. ten Berge, S. J. komt
vier jaar na de fransche vertaling door Humblet, S. J. (De
I'Evangélisme au catholicisme par la route des Indes. Dewit, Bruxelles) terwijl de oorspronkelijke tekst verscheen in The Catholic
Herald of India, jaargang 1920. Een van de oorspronkelijkste en
mooiste autobiographiën die ooit zijn geschreven, noemt de vertaler het boek. Het woord oorspronkelijk zal men het eerst onderschrijven als men toch verneemt dat deze protestantsche missionaris door het Hindoeisme dat hij was gaan bestrijden, geleid
werd naar Rome of liever onverbiddelijk er naartoe gestuwd. Ziedaar de geschiedenis van William Wallace, een der uitzonderlijkste bekeerlingen der laatste 50 jaren. Presbyteriaan ' an huize
uit gebruikte hij van jongsaf de protestantsche vrijheid van zoeken. Want rust vond hij niet in vaders geloof. Over innerlijke
crisis heen bereikt hij het Dublijnsch trinity college. Zal geestelijke worden, ontvangt de Anglikaansche wijdingen maar wordt
ontmoedigd door het besef van de geestelijke onmacht dier wijdingen tegenover een gemeente waar elk vrij onderzoek beoefent,
elk er het zijne over denkt. Hij was 26 jaar oud toen hij in den
herfst van 1889 naar Bengalen vertrok als zendeling van de
Church missionary Society. En nu kwamen voorgoed de ont-goochelingen.
« Het protestantisme werkte slechts destructief ten opzichte van
het Hindoeisme en gaf er niets voor in de plaats. Hoe kon de
Bijbel met vrij onderzoek zich meten 'met de heilige boeken der
Indiërs die aan eeuwenoude traditie en het gezag der priesters
hun invloed ontleenden Hoe kon het Protestantisme, dat boete,
ascetisme en kloosterleven verwierp, ingang vinden onder een
volk waar de Sannyasi in zoo hooge eere staat ? Wat doet het
Protestantisme in Indië feitelijk anders dan in bondsgenootschap
met Westersch ongeloof, rationalisme en materialisme, het Indisch
ascetisme bestrijden ? » (Inleiding blz. 12.)
Een studax en rechtzinnig mensch als Wallace aanvaardde de
conclusie : de minderwaardigheid van zijn protestantisme tegenover den godsdienst der Hindoe's. En het duurt niet lang of de
missionaris die gekomen was om te onderwijzen zet zich zelf
aan de studie. Hij verdiept zich in het hindoesch geestes- en geloofsleven. Hij ziet in dat er veel meer goeds is in Indië dan men
hem had wijs gemaakt met woordenboeken en protestantsche tractaten. Het betrachte Nim ma, hij ziet het in, is niet de totale
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maar een mystieke toestand verwant met een toestand bekend in
de christelijke mystiek. Faalt het protestantisme als onvoldoende
om van uit dat standpunt het bekeeringswerk aan te vatten, het
katholicisme dat voor Wallace slechts « een andere vorm van
Christendom » was, kan misschien helpen. Want geholpen moet
er. Christus alleen kan allen, alle Hindoes, redden. Maar mag die
katholieke vorm worden aangeprezen?
Na een paar retraiten onder leiding van Jezuieten wordt William Wallace einde 1897 gedoopt en een maand later treedt hij
in de societeit. Zijn zielestrijd won vrede.
Zoover de biographie. De vertaler wijdt in een aanhang nog
uit over « Nirwana, vernietiging of verheffing van het zijn ? »
Wallace's autobiographie is geen boek voor letterkundigen alleen, maar het is een van de mooiste boeken die ik ooit las. Dat
is het zeker voor iedereen die, letterkundige of niet, kan opgaan
in het verhaal van een grootsch en diep intellektueel leven, voor
iedereen die de beteekenis waardeert van een tweegevecht tus-schen twee der meest verspreide godsdiensten dezer wereld, de
ware en een valsche, tweegevecht geleverd in een hoogstaanden
geest en een edele ziel.
Voorwaar om de intree in ons Nederlansch lezend land van
die drie vreemde Jezuieten, aan de vertalers en de uitgevers felicitatie en dank.
GERARD WALSCHAP
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Overzicht van Tijdschriften
De Gids (November Een overwogen schets van Amerikaansche
evolutie «Toen en nu», door W. Wynaerdts Francken -= Dyser
rinck -- Aleida Van Pellecom zet voort haar «Vriendschap in brieven.— In November 1925 werd het heelal met zeven binnengedachten van Willem Kloos verrijkt — Hélène Swarth bezingt en beschreit
voor de zooveelste maal sinds een dertigtal jaren den Herfst.
Hendrik Kroon voegt daarbij een reeks niet veel betere verzen —
De resultaten van de zesde assemblée van den volkenbond, door
H. Ch. G. J. Van Der Mandere -- Een flinke studie van Dr Nelly
Geerts over de gedichten van C.F. Meyer den zwitseschen novellist
die echter ook een goed dichter was -- Buitenlandsch overzicht
door Maurits Wagenvoort en na de boekbespreking de damesrubriek
door Jeanne Klpos-Reyneke van Stuwe, over George Eliots' leven
door haar echtgenoot.
. De Stem (November) Altijd zal een raadsel blijken hoe een onderlegden ernstig denkend mensch de dwaasheden van Just Ha~
velaar over het Christendom zoo geleerd-doend kan neerschrijven—
Een heerlijk gedicht «De nieuwe roep» door A. J. Mussche -Johannes Tielrooy geeft het slot zijner studie over Jules Romains —
Vertaling eener novelle «Agatha», door R. J. Kreutz --- Vijfde
hoofdstuk der studie «Groei» door Fr. A. Plate — Antwoorden
op de film-enquête worden steeds meer «bizar». Wij lezen liever
de verzen van Mussche dan, zijn hier wat rhetoriek stukje over den
russchen-Messias -- Mooie studie van. Nico Rost over «De laatste Terrorist» , namelijk Victor Swanowitch Stepana, een legendarische figuur.
De Beiaard. (November) De gedichten van Jos Vermin M. S. C.,
J. A. Geuns en Cor Bouchette 'wedijveren in middelmatigheid. Alleen
Willem De Merode, van wie •wij er veel betere lazen, behoudt altijd de volheid en den staatsielijken zwier-vol-eenvoud die hem
kenmerken. Bij een artikel over valsch idealisme door L. Van
Bergen, merkt de redaktie aan dat «ofschoon dit opstel meermalen
van jeremiaden in boutaden overslaat, wil het een gezonde reactie
bepleiten» Onder de boutaden moeten dan, zeker zinnen als deze
worden gerangschikt : «Overal waar een «isme» opduikt is een
leugen, meestal een laagheid verborgen — Verder wijst G. Van
Poppel op de schoonheid in het werk van den ouden Homeros;
want «al kent iemand ook geen Grieks, de wereldtaal der poëzie
is verstaanbaar voor iedereen» en Kees Meekel laat zijn verhaal
van «De dwerg tussen Ezechiël Isaias» vervolgen.
De Gemeenschap (November) Flinke studie van Pater Van De
Kolk M. S. C. over «Katholiek Nederland en onze Oost» -- Aan
Raymond Radignet, wiens profielteekening door Jean Cocteau gereproduceerd wordt, wijdt Jan - Engelman een gedicht — Albert
Kuyle heeft •het over Henri Forot en Jan Engelman over Henk
Wiegersma (met 4 reproducties) onder titel Nieuwe Nederlandsche
Schilderkunst — Lou Lichtveld die druk de muziek aan 't vernieu-
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wen is, kritiseert den «vaderlandschen muziekstijl» - S. Van Ravesteyn heeft het over «Jonge Architectuur».
Vlaamsche arbeid (November) bevat cen gedicht» van Victor
J. Brunclair en daarmee is het gedeelte scheppende literatuur genoemd. Verder dus J. Muis studie over Moskou en de ironieken
De kronikeur Paul Van Ostayen heeft allen lof over voor den bruel «De dichter en zijn schaduw» door M. Gilliams - H. J. De
Vleeschhouwer schrijft voort aan «De voorgeschiedenis van het
Bergsonisme» --L. Speleers geeft een uitvoerig en gedocumenteerd
artikel over De ontgravingen in Egypte

d

De Bibliotheekgids (November) door L. B. een gedrongen documentatie over Amerikaansche Letteren. Door R. F. Apers een
verslag over De bibliografie in België na 1800 Uitgebreide ru
briek Boekennieuws,
La Renaissance dOccident Een zonderling stukje «Un inter
vieuw avec S. Exc. Pilate, door Vincenzo Lento, schrijver, tijdgenoot van... Pontius Pilatus, vertaald door Annie Lomi beiden ons
onbekend... Poèmes de Wallonie, door Camille Fabry - LAutonomie des races door René Declercque - La folle pensée door
Hyacinthe Henry - Vervolg van M. De Ghelderode's roman
Kwiebe-Kwiebus.
-

Revu des Jeunes (10 Nov.) Senex : l'Ambassade - La contradiction intérieure, La victoire; A. D. Sertillanges - La défense de
lOccident; Henri Cassis ---- Paul Valery, petits essays d'exégèse
Fréderic Lefèvre - Sous le signe des bisons d'Argile; Jean Brun
bes - Louis Artus et le roman theologique; Emile Baumann Hommage â Jean Angeli; Charles Silvestre - Poèmes; Jean Angeli;
Uitvoerige en bijgehouden kronieken.
.
(25 Nov.) Senex : L'Inquiétude monte - Ecce sto ad ostium et
pulso; P: Claudel - Charles Silvestre. poête et romancier; Fred.
Lefèvre - Un grand chef Lyauten; R. Garric - Le victorieux XXe
siècle; P. Moreau' - Divorces et fecondités; M. Theodore - L'Eu
charistie et l'Autorité; Abbé Thellier de Poncheville - Paul Valery;
L. Charvet - gewone kronieken.
Les Lettres (Nov.). Les fondements du droit; Louis Le For Le cardinal Lavigerie et la politique du Ralliement (avec des
documents inédits, F. Guesdon --- L'Illustration du livre â lexpo
sition des Arts décoratifs; Albert-Henri Besnard - Un baptême en
1986 (novelle); Paul Karel - Dedicace (poèmes); Fagus Bijgehouden krbnieken over letterkunde en Tooneel.
La terre Wallonne (Oct Nov, ) Het nummer wordt geheel in
beslag genomen door een hiographie van Le Bienheureux Hugues
de Fosses, door Mgr H. Lamy, abbé de Tongerloo.
Ons geloof (November) Een nog actueele studie over Ch
Maurras zijn persoon zijn werk en zijn invloed, door volksvertegenwoordiger Rubbens. - Pater Adjutus Drieghe, de geleerde minderbroeder schrijft een zeer interessante studie over het Fakirisme.
Besluit. «Men mag dus getuigen dat de echte Fakirs over krachten
beschikken die niet aan de natuur maar aan den vorst der duisternis moeten worden toegeschreven. .. Over «Biechtvader en
Roeping» door prof. De Jonghe. Tegen een artikel in «Onze Jeugd».

957 Onze Jeugd De beteekenis van Paulus Apostolaat, door Pater
Vosté, - Het gezag in de Kerk, door K. Cruysberghs. - Het ge
zag in het huisgezin, door Flor Fierens. - Soçiale geneeskunde en
studentenbeweging, Dr Alb, Van Driessche De aandacht bij de
studie, Pater Van Winckel. 0. P.
De Gids op maatschappelijk gebied (December) De kinderen, en
jonge lieden in het foorkramersbedrijf, door M. Roten. - Krediet
aan den landbouwin Spanje, door A. Giebens - Een uitgebreide
en belangrijke rubriek Boekennieuws.
De nieuwe Taalgids (Nov. Dec). Nogmaals de nominale klas
sificatie in het 4ederlandsch, Gerlach Royen 0. F. M. Een nieuwe
literatuurgeschiedenis, belangrijke recensie over het werk, van
Greshoff en De Vries, door W. L. M. E. van Leeuwen. Nieuwe
opvattingen over klankwetten, door M. Schönfeld.
Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift (Nov.) Nummer hoodzakelijk gewijd aan Plato met foto van den wijsgeer en keur bladzijden uit zijn werk. Godsdienstig leven in Indië. Godsdienstige
ontaarding in de nieuw-heidensche opvoeding in Europa, door Dr
A. Decoene - Catechisten-Onderwijzers, door A. Van, Den Bulcke
Het opstel in de moedertaal, door J. Van Der Linden, leeraar,. Vormingsprogramma voor Jufvrouwen, Zr M. Jozefa. - Iets over
klankleer, door Br. Phocas. - De eerste proefjes in 't zelfstandir
stellen, door E. Sneyers.
,
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Varia
Den 28 Augustus 1.1. stierf te Parijs, op 65-jarigen leeftijd, de
gevierde schrijver Adolphe Brisson, aan een smartvolle ziekte die
hem al sinds eenige jaren belette de letterkundige beweging te
volgen, waaraan hij zoo lang en zoo schitterend had meegedaan.
Hij was de zoon van den talentvollen journalist Jules Brisson,
stichter van de bekende « Annales politiques et littéra res ». In
1895 nam hij de leiding op zich van de « Revue des Cousins et
Cousines » waarvan hij, dapper bijgestaan door zijn vrouw Yvon
ne Sarcey -- dochter van Francisque Sarcey, den beroemden
criticus van de « Temps » -- het meest gelezen familietijdschrift
wist te maken. Met haar stichtte hij ook de 't Université des Aprnales » waar ieder jaar zooveel politieke en letterkundige beroemdheden, lezingen kwamen houden. In 1903 werd hem de feuilleton
der tooneelcritiek in de « Temps » toevertrouwd, tot dan toe door
zijn beroemden schoonvader geschreven, en dien hij zelf, voor
eenige jaren, overliet aan André Rivoire van wien hem, dezen
zomer weer overnam Pierre Brisson, de zoon van Adolphe : zoo
hebben elkaar, voor deze rubriek, drie generaties met glans opgevolgd in den dienst der dramatische kunst. Behalve een roman:
« Florise Bonheur » die nog graag gelezen wordt, laat Adolphe
B.risson eenige bundels kronieken na : Les Prophètes, -- 1'Envers
de la Gloire, — Portrails inuimes, -- Nos Humoristes, -- Pointes
sèches, — Scènes et Types de 1'Exposition ; daarbij nog negen
volumen tooneelcritiek : Le théátre en twee opera-libretto's, ir
samenwerking met Charles Foley : Caprice de Reine en Vendée.

De letteren- en tooneelwereld zal oprecht het heengaan betreuren
van dezen schrijver, die door zijn persoonlijk werk zoowel als
door zijn tooneelkritiek, ontzettend veel heeft bijgedragen tot de
verspreiding der fransche gedachte.
In Frankrijk is Ed. Schneider met de uitgave begonnen van
een belangrijke verzameling werken : « Les grands Ordres monastiques ». Het eerste deel ervan is : « Het Heures bénédictines »
door den uitgever zelf ; dit is de heruitgave van een sinds eenige
jaren totaal uitverkocht werk, door den schrijver met zorg herzien en verrijkt met een « Vie de Saint Benoit » dat de schoonste
bladzijden bevat die er ooit aan den beroemden Ordestichter gewijd zijn. Ieder werk zal een afzonderlijke Orde behandelen, en
er de eigen physionomie van aantoonen ; zoo zal Maurice Brillaut
de Karmelieten bestudeeren ; René Dumesuil de Trappisten ; M.
Beauffreton : de Franciskanen, enz. ; de schrijvers zullen er zich
vooral op toeleggen van hun onderwerp een historisch, zielkundig
en geestelijk_ tableau op te hangen. In onzen tijd van overproduktie der romanlitteratuur, zullen deze studies over de groote kloc.terorden als zooveel vreedzame ankerplaatsen zijn voor onzen
veelbewogen geest. Na het enorme succes van * Saint Paul » door
Em. Baumann, kan men gerust voorspellen dat de nieuwe verza meling * fureur » zal maken.
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Om elf uur in den morgen van den 21 November I.I. overleed
te Warchau, na dertig schitterende jaren van letterkundige werkzaamheid, de beroemde schrijver Stefan Zeromski, een der grootste figuren in de letterwereld van Polen. Geboren en opgegroeid
in een tijd, die voor zijn vaderland bovenmate hachelijk was,
heeft Zeromski dien op een wonderbare wijze in zijn werken
weten weer te geven. Maar toch dwaalde zijn geest liever weg
van de droeve werkelijkheid om zich te verlustigen in het heerlijk
verleden van zijn land met zijn prachtig-schoone droomen en zijn
gruwelijk-harden strijd ; want wat hem boven al interesseerde,
meer dan ideeën en meer dan gebeurtenissen, was de poolsche ziel
die hij ontwaarde doorheen de geschiedenis, nu .eens vrij en trotsch,
dan wanhopig strijdend, dan weer los van elke keten en van
allen dwang. De poolsche ziel, dat is de held, de eenige held,
altijd en overal, in al de romans van Zeromski. Groot van omvang en grootsch van inhoud is het werk van dezen schrijver.
In 1864 geboren gaf hij pas in 1895 zijn eersten roman, maar
sinds dien volgde er, haast elk jaar geregeld, een nieuwe. Onder
die meer dan dertig groote werken is : « Dakloozen » een der
voornaamste : 't is een hedendaagsche roman waarin de schrijver
tracht te bewijzen dat de helden van het menschdom, zij nl. die
zich hebben gegeven en geofferd tot het lenigen der menschelijke
ellenden, eeuwig alleen moeten blijven, zonder dak en zonder
« thuis ». Zeer bekend is ook zijn historische roman :. 4 De Asschen » ' n allerheerlijkst heldendicht op Napoleon, waarin tafe
reelen voorkomen van onbeschrijflijke kracht naast weerzinwekkenden gruwel. En vooral ook dat geheimzinnige : « Heldenlied
van den Hefman » waar Zeromski gansch de poesie en heel de
liefde van zijn land heeft neergelegd in de uitbeelding van den
prachtig-grootschen Hetman Zolkievski, den poolschen < ridder
zonder vaar noch vrees >.
Haast alle historische tijdvakken worden in de werken van
Zeromski behandeld, evenals alle maatschappelijke standen van
Polen. Opmerkzaam en meevoelend buigt hij zich neer over elke
ellende, bestudeert hij elk probleem. Zijn stijl, zijn schilderend
en uitbeeldend talent zijn onvergelijkelijk ; zijn beelden -- meest
symbolen --- zijn allerwelsprekendst ; zijne moraal kent geen compromissen, zijn satire geen erbarmen ; tendenz ligt overal vingerdik, al ontbreken ook zuiver subjectieve elementen, al spreekt b.v.
de schrijver ook niet van zich zelf.
Het is van de sterkste realistische kunst, gepaard met romantische opwellingen, ja zelfs met verbeeldingsfantomen van allerhande soort.
Heel zijn leven lang heeft Zeromski zijn best gedaan om te
doen kennen wat hij noemde « den poolschen schat » en dit was
geen gemakkelijke taak, want, zooals hij zelf gezegd heeft : « die
poolsche schat ligt diep bedolven ».
Den 19 November hadden ter fransche Academie de verkiezjn-

gen plaats van drie nieuwe leden om de zetels in te nemen die
open gekomen waren door den dood van Maurice Barrès, van
Anatole France en van den graaf d'Haussonville. Voor den zetel
van Barrès werd bij de eerste stemming gekozen Louis Bertrand
met 22 stemmen van de 32; voor den zetel d'Haussonville werd,
eveneens bij het eerste scrutinium, gekozen die hertog De la Force
met 17 stemmen; de zetel Anatole France is toegewezen aan den
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deze het noodig aantal' stemmen; de zetel werd hem fel betwist
door Léon Bérard, die bij de eerste stemming 16 stemmen behaalde tegen 9 aan P. Valery ; bij het tweede scrutinium gingen
er 15 op Léon Bérard en 14 op Valery, bij het derde 15 op
Bérard en 16 op Valery en bij het vierde eindelijk haalde Valery
er 17 terwijl er 14 op Bérard. bleven.

De fransche letterwereld heeft in den laatsten tijd heel wat
slagen gekregen. Op 12 November overleed de 73-jarige Elemir
Bourges, een romanschrijver en artist van allereerste gehalte,
doch die door ons. Katholieken, met heel veel omzichtigheid dient
ter hand genomen :_ hij is pessimist en belijder van het absolute
metaphysisch nihilisme. Een paar zijner voornaamste werken zijn
de volgende : a Le Crépuscule des dieux », 'n historisch mengelmoes dat hemelhoog geprezen werd docwh maar matig kan in.teresr
seeren. « Sous la hache », 'n romantisch verhaal van tijdens de
revolutie, waarin . Bourges reeds heel zijn voorliefde blijken laat
voor de tragische en bloedige tooneelen, de groote volksbewegingen en gewelddaden en voor het lyrisme. « La Net » waaraan
hij 28 jaren lang gewerkt heeft, 'n werk dat zoozeer buiten onzen
tijd staat --- zooals een bewonderaar van Bourges getuigt --- dat
al wat we ervan kunnen zeggen, vormloos is en duister. La Ne[
is een van die mythische poëma's die een samenvatting geven
én van de bestemming van den mensch én van het konflikt dat
rondom hem ontbrand is tusschen alle godsdiensten en al wat
bovennatuurlijk is. Gansch de tragedie van het « kennen » wordt
hier afgespeeld; het drama van den mensch gewikkeld in een
strijd op leven en dood met - de goden die hij niet missen kan en
die hij voortdurend smeekt om wat ze hem niet kunnen geven.
Alle philosophische systemen trekken daar voorbij, niet meer in
ijdele discussies maar onder den vorm van hartroerende en verscheurende konflikten. Ook dient nog vermeld : * Les oiseac.x
s'envolent et les fleurs tombent » waarin weer, evenals in de drie
vorige, hetzelfde _grondthema : <K de ziekte om het oneindige » behandeld wordt.
In de fransche letterkunde is Elémir Bourges een heel vreemde
verschijning ; de literatuur was voor hem een wezenlijke godsdienst, dien hij getrouw is gebleven tot aan zijn dood. Van toen
hij het leven inging, wijdde hij zich aan zijn werk met een strenge
en wilde hartstocht : alle uiterlijke voordeelen stiet hij van zich
af, hij wilde noch roem. noch fortuin noch eenige voldoening
van ijdelheid. Niets van dat alles ; enkel wenschte hij van het
noodlot den noodigen tijd te bekomen om eenige volmaakte wer
ken te kunnen afmaken, buiten elke mode om, en die in zijn
oogera, konden staan naast de groote dooden die hem zijn voorafgegaan en waarvan hij de traditie wilde heraanknoopen. Iets ascetisch zat er in hem ; zoo hij het geloof had gehad, zou het hem
gemakkelijk zijn geweest een heilige te zijn... Hij was geboren
om te lijden : zijn zenuwachtig gestel dat overgevoelig was, deed
hem harder dan wie ook, gewaarworden en aanvoelen de duizen-den beleedigingen van den kant der menschen; tegenslaan - , deed
hij niet, maar hij werd in zich zelf gekeerd en sloot zich op in
de eenzaamheid. Toen zijn eerste werken verschenen, was het
naturalisme aan de orde van den dag : Bourges had gemakkelijk"
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plat realisme en wilde den mensch niet anders zien dan in een
poëtischen spiegel. Toch had « Le Crépuscule des dieux » een
groot succes ; Bourges had met alle gemak meer zulke werken
kunnen in elkaar steken en hij zou r verslonden » zijn geworden.
Maar nog eens, hij wilde de volmaaktheid ; hij werkte tien jaar
aan 4 Les ois•eaux s'envolent et les fleurs tombent » en toen dit
werk verscheen, was hij zelf al vergeten en die groote roman
werd met de grootste onverschilligheid afgemaakt. Met < La Neƒ A
was het nog erger : het eerste deel werd door de meeste tijdschriften geweigerd, le Mercure de France nam het eindelijk op.
Toen het tweede deel in een tijdschrift verschijnende was, werd
de publikatie plots stop gezet zonder zelfs dat Bourges daarvan
werd verwittigd. In 1915 verloor hij zijn fel geliefde dochter en
geestverwante, Sita ; toen moest Bourges de wreede verrassing
slikken dat, ten gevolge van een journalisten-vergissing, in plaats
van deze dood zijn eigen dood werd bekend gemaakt, en evenals
Karel V woonde hij zijn eigen begrafenis bij ; hij smaakte de
bitterheid de doodsberichtjes te lezen die over hem de wereld
werden ingezonden : korte en onbenullige berichtjes -- want zijn
vrienden waren afwezig of met andere zorgen overladen -- geschreven door vijfcent-schrijvers die hem slechts van naam of
zelfs niet kenden. Maar dat alles heeft toch Bourges niet meer
pessimist gemaakt dan hij was: hij was het omdat hij geen
mogelijkheid zag het vraagstuk op te lossen van het kwaad.
Daarom ook is Bourges geen lektuur voor ons, want doorheen
vele bladzijden schitterend van heerlijken stijl en zoet klinkende
harmonie, komen maar al te veel wulpschheid, doodslag, eerzucht,
walging en levensmoeheid naar boven geborreld; en heel zijn werk
laat den droeven indruk achter dien de stervende Renan heeft
neergelegd in dit verschrikkelijk woord: a II n'y a rien, rien,
rien .

.op 14 November, vroeg in den morgen stierf Hugues Le Roux
in -1860 te Le Hávre geboren. Als senator had hij langen tijd
een zeer werkzaam aandeel in het politiek leven van zijn land.
Ook heeft hij vóór en tijdens den oorlog de wereld in alle richtingen doorkruist op propaganda-tocht om sympathie te winnen
voor de fransche zaak. Een veertigtal werken zijn er van zijn
hand verschenen, maar ze zijn zeer ongelijk van waarde en
mogen ook niet allemaal in ieders handen komen. Het meest bekend is echter zijn : t Epopée d'Afrique' waar de « globe-trotter > heel aardig weet te vertellen van al wat hij zag en hoorde
op zijn vele tochten, en dat in 't geheel zeven volumina omvat:
Chasses et' genas d'Abyssinie, — Ménélick et nous, -- je deviens
cokpn, -- Gens de poudre (avonturen-roman, waarin erg ruwe en
al te losse tafereelen voorkomen) ; -- « Le MaUre de rheure »,
dat gewoonlijk als Le Roux' meesterwerk wordt aangeduid en
inderdaad een zeer schoon en leerzaam boek is, over de muzelrnapsche genootschappen en den opstand der Kabylen in 1871; —
Rpjso uiers marocains ; — L'heureux et 1'heureuse i'au l'amour
"tgbe. - In . den grooten wereldbrand verloor hij zijn zoon, die
dapper zijn plicht deed op een zeer gevaarlijken post ; het sneu~
melen .van dien moedigen jongen heeft de fransche literatuur een
heerlijk werk rijker gemaakt: t Au champ d'honneur >, een zeer
ep treffend . en weldoend boek.
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En op 20 November verdween van het wereldtooneel de 62-ja-rige Graaf de Comminges, die ofwel onder zijn werkelijken naam,
ofwel onder de schuilnamen van Saint-Marcet en van Ginko-etr
Biloba een aantal romans en novellen de wereld inzond, die door
de critici wel hoog geprezen zijn, maar waar de zinnelijkheid zoo
dik opligt dat het volstaat den naam te onthouden van den schrji~
ver om de lezing van zijn boekwerken met gerust gemoed te kunnen afraden.
***
Den 14n November 1.1. was - het honderd jaar geleden dat te
Bayreuth, heel kalm {en zacht het levenslicht uitging van den
man, die de mededinger geweest was van Goethe en Schiller, en
een der grootste vertegenwoordigers van het duitsche romantisme :
Johann Paul Friedrich Richter, meer bekend onder zijn schuilnaam : Jean Paul, de groote humorist van zijn tijd. Hij was
slechts 63 jaar oud en werd zoo pas wreed geslagen door den
dood van zijn zoon Max, die stierf, uitgeput door een pijnlijk
zieledrama tusschen hem en zijn vader, die zijn religieuse roeping
met hand en tand tot het uiterste had tegengewerkt. Heel kort
erop stierf Jean Paul zelf, eveneens van vermoeienis. De uitvaart
waarmee Bayreuth hem vereerde, had iets fantastisch, iets ake
ligs en tegelijk iets komisch aan zich. Bij het invallen van den
nacht, terwijl alle torens der stad de doodsklok luidden, trok de
stoet naar het kerkhof ; met brandende fakkels in de hand vergezelden de rhetorika-studenten van het lyceum den doodenwag en. Voorop stapte de schooljeugd : een hunner droeg op een
kussen, een boek : een roman n.l. van Jean Paul ; een andere:
een pedagogisch traktaat, terwijl op de doodskist zelf, midden in
een krans van lauriertakjes, het onvoltooid handschrift lag van
een philosophische verhandeling over de onsterfelijkheid der ziel,
welk werk de dood zelf, met haar gewone spotternij, was komen
onderbreken. Die Jean Paul is een der sterkste koppen uit de
duitsche litteratuur, en de belangstelling die hij tijdens zijn leven
en na zijn dood, ook in het buitenland genoot, begint nu weer
opnieuw op te vlammen. Zijn volledig werk beslaat niet minder
dan 60 zware boekdeelen. Slechts eenige der allervoornaamste
mogen hier vermeld : « Die unsichtbare Loge, eine Biographie »
dat hem in eens beroemd maakte en waarin hij aantoont, dat deze
wereld voor ons heel best een teruggevonden paradijs kon zijn,
zoo we er slechts van wisten te genieten. Hierin komt ook voor
het meesterwerkje : « Leben des vergnügten Schulmeisterlein
Wuz in Auenthal » dat thans nog mee van 't meest gelezen
wordt. •Dan zijn groote hoofdwerken : « Hesperus » ; — « Ehestand » ; Tod und Hochzeit des Armenadvokaten J,. Se. Siebenr
kas » dat in drie dikke boekdeelen verscheen, en als thema uit-

werkt : de onverbreekbaarheïd der banden van het huwelijk. -Dan nog « t1legeljahre » die vreemde geschiedenis van 'n paar
tweelingbroeders — 'n dichter en 'n realist — op jacht naar een
erfenis, waarvan -men maar niet te weten komt "of zij ze krijgen
zullen of niet, want evenals zooveel andere werken . van den humorist, is ook deze roman, bij zijn vierde deel, onafgewerkt ge
bleven. — Vermeld dient eveneens : « Leben des Quintvs Fix~
lei » de geschiedenis van een eerzamen leeraar der 5e en van
zijn liefde voor de zachte Thiennette, adellijk van 'afkomst maar
hoegenaamd niet letterkundig (ze had niet eens . Werther gele.
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zen!) en die een uitstekende huismoeder wordt. Een fransche
vertaling van dit werk verschijnt binnenkort bij Stock in de « Bit
bliothèque cosmopolite ». Laten we hopen dat de mooie werken
van Jean Paul ook weldra in onze taal worden overgezet, opdat
hij die in de 19e eeuw gansch Europa geestdriftig maakte, ook
thans weer door zijn opgewekten humor ons het tragische van
dezen onrustigen en zwaarmoedigen tijd, ten minste voor eenige
oogenblikken, doe vergeten.
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Boekbespreking
IVANS. --- Onze groot onbekende. — Uitg. Bruna en Zonet,_

Utrecht.

Ivans is de schuil- of echte naam van den hollandschen detective-romancier die de eer geniet van de eereplaats in tallooze
boekuitstallingen. De verbazende fantasie die hij te werk stelt
bij de compositie van zijn verhaal, in verband stellen met zijn
succes en gij weet meteen wat de doorsnee-lezer van een boek
verlangt. Het gaat hier om een belangrijken diefstal van diamanten. De groote vrouwelijke detective, Miss Mac Neil is het, die
geleid door Ivans het avontuurlijke net ontwart dat Ivans zelf
heeft gebreid. Een eerbaar hollandsch dokter helpt haar, maar
men begrijpt dat Ivans' hulp afdoender is dan de zijne. Van
literatuur geen spraak tenzij dat een hollandsch volksboek dit
voorheeft op een vlaamsch : dat het ten minste onberispelijk gesteld is. En wie het doet om een paar uurtjes boeiende ontspan~
ning die grijpe toe. G. W.

GERTIE DE S. WENTWORTH JAMES. — Het huis van
mysterie, vert. uit het Eng^elsch door Dicky Wafelbakker.
Uitg. Bruna en Zonen, Utrecht.

Wij kunnen dit boek ontspanningslektuur minder aanbevelen.
Een zoo verachtelijk hoopje ploerten en schurken komt hier te~
saam die met God en gebod, eer en deugd, enz. zoo goddeloos
omspringen, dat het arme goede meisje, waardoor op slot van
zaken alles nog opgelost wordt, bepaald niet bij machte is om het
gezelschapaannemelijk te maken. G. W.
WILLIAM J. LOCKE. — S'tella Maris, vertaald uit het Engelseh
door Roldamus. -- (litg. Bruna en Zonen, Utrecht.

Op en top een engelsch boek. Van een verfijning die misschien
sentimentaliteit is en van een leuk-kalme geestigheid. Het verhaal
van een meisjè dat op het ziekbed zich van het leven een sprookjes-achtig-abnormale opvatting vormt. Waartegen te zoete verwanten zich na haar genezing niet durven verzetten tot het contact met de harde werkelijkheid haar droomen kaartenhuisjes met
haar zieltje erbij ineendrukt. Gelukkig redt haar de openbaring
van een onbaatzuchtige liefde. Vlotte vertaling. G. W.
Dr. C. G. N. DE VOOYS. — Taalkundige opstellen, tweede
deel. Wolters's uitgeverj, Groningen.

Het eerste deel van deze, ondanks hun betrekkelijke ouderdom
nog merkwaardige opstellen, werd in dezen jaargang van D. W.
en B. besproken.

Terwijl het eerste een schitterend pleidooi van ettelijke honderden bladzijden was voor de vereenvoudigde spelling is het
tweede boek een . verzameling opstellen van meer verscheiden en
uiteenloopenden aard.
In de eerste afdeeling handelend over Purisme en invloeden
van omringende talen op het Nederlandsch, is vooral het eerste'
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« Purisme » merkwaardig. Het zal ook wel voor Nederland uiterst
nuttig zijn, maar hier in den lande moest deze bijdrage in al de
kranten verschijnen ! Om te leeren hoeveel Purisme uit den booze
is. Aan de hand van Salverda de Grave die over het onderwerp
een uitvoerige studie schreef gaat hij de invloeden na van het
Fransch op het Nederlandsch. Uitgebreider zijn de studies op
Duitsche en Engelsche invloeden.
De tweede afdeeling over beteekenisleer : gevoelswaarde van
het woord, eufemisme, volksetymologie, figuurlijke taal, vergelijking, metafoor, synoniem, etymologiseeren van spreekwoordelijke
uitdrukkingen.
De « verscheiden onderwerpen » der derde afdeeling wekken al
evenveel belangstelling als de studiën over vreemde invloeden.
De studie over Nederlandsche versbouw mocht in afzonderlijk
boek worden uitgegeven om later in veler bereik te komen. Wat
neemt die ernstige, zakelijke geleerde een loopje met onze handboeken van prosodie « om de vele wanbegrippen op dit gebied
uit ons onderwijs te weren ».
Wij wenschen niet beters dan dat deze prachtige opstellen in
hun nieuwen bundelvorm weer vernieuwd worden voor de aandacht en de studie van al onze leeraars en germanisten, ja ook
(pium votum) voor al onze literatoren. G. W.
Nonni, Erleb n isse eines jungen Islanders, von JON SVENSSON;
Die Stadt am Meer, Nonni's neue Erlebuisse, von JON
SVENSSON. i n f te bis siebte Au f lage. Herder, Freiburg
im Breisgau.

r

In Persijns boek over Noorwegen krijgt Ysland ook zijn plaats
en in dat gedeelte valt een eereplaats te beurt aan Jon Svensson,
den Yslandschen Jezuiet waarover hier voor een maand wat uitvoeriger werd gesproken. En onder de werken van Jon Svensson
bekleedt Nonni op zijn beurt dan wéér een eereplaats.
Het is niet alleen door het zeer spannend verhaal dat Nonni
deze hooge eer verdiende. Het vertrek van Nonni naar het gymnasium nog verder dan het eenige Yslandsche gymnasium, naar
Kopenhagen n.l., en de vele wederwaardigheden van den armen
jongen op die reis, zijn ten slotte niet zoo uitzonderlijk te noemen. Het is het spel van stemmingen, zoo eenvoudig en zoo fijn
herweven met de taal, iets haast onbepaalbaars, iets streelends dat
stil en geweldig om beurten kan verrukken dat u, ingetogen lezer
hier van bladzij naar bladzij jaagt.
Die Stadt am Meer vertelt dan de verdere Lotgevallen van
Nonni in Kopenhagen. Daar was de jongen in 't vorige boek
pas aangekomen als we hem plots moesten verlaten. En zou dat
lieve, meer dan interessante kereltje, dat zoon buitengewone reis
had gemaakt, nu een banaalverblijf aan het Kopenhagensch gymnasium leiden ? Svensson stelt ons ten volle gerust. Die Stadt am
Meer is het waardig vervolg van Nonni's leven. Het ventje heeft
nog avonturen en alle slach van wederwaardigheden. Zijn gevecht
met Karl en zijn kordaat optreden, revolver in hand, tegen de
zeeroovers moeten voor geen heldenfeit uit zijn reisperiode onderdoen. We begrijpen en beamen ten volle Paul Bourget die
van dit werk getuigde c La lecture de ces récits a été pour mof
un enchantement >. G. W.

- 966 PIERRE KEMP. -- Limburgs Sagenboek. — Uitg. Gebr. Van
Aelst, Maastricht.

We meenden Pierre Kemp te kennen als medewerker aan modernste hollandsche tijdschriften, maar wisten; niet dat hij zoo
wetenschappelijk ernstig aan folklore doet. Limburg is anders
toch wel rijk genoeg aan fantastische en fijne en geestige vertelsels om een jong, literator voldoende te bekoren. Pierre Kemp
heeft een overrijke schat gebundeld. Hij heeft hem geordend in
verschillende kategorieen : van heiligen en vromen ; van kerken,
kapellen en wonderbeelden; historische sagen; van stichtingen en
oorsprongen; van profeten en voorteekenen; duivelssagen; van
verzonken klokken en kasteelen; van wilde jachten en spookwagens ; - van reuzen en dwergen; van spoken; van spokende dieren
en dingen; van weerwolven; van vuurmannen; van juffers en
gedaanten zonder kop; van verzuimde bedevaarten en ongeldige
missen; van zondagschennissen; van verkochte zielen; protestantensagen ; van onrechtvaardige vonnissen; varia.
Geen enkele nota - bij zoo rijken 'voorraad; geen vergelijkende
studie, geen verwijzing. De folklorist kan op deze gegevens een
uiterst leerrijke studie beginnen die door Pierre Kemp verzuimd
werd. G. W.
JEROME ,en JEAN THARAUD. -- Pogrom, vertaald door M.
J. Premsela. --- Uirg. Hollandia drukkerij, Baarn, Holland.

De twee bekeerlingen die dit boek schreven zijn Joden. Ik weet
nog steeds niet of Pogram een roman is. maar een der mooiste
boeken die er zooal verschijnen is het zeker en vast. En dat
de « proloog in den hemel » hier, een der machtigste brokken
lyriek in proza is die sinds jaren werd geschreven, dat is even
zeker.
Pogrom beteekent Jodenvervolging en dit boek is eigenlijk het
verhaal van een Pogrom die in het begin van het boek wordt
aangekondigd en waarvan in 't laatste oogenblik gemeld wordt
dat hij niet zal plaats grijpen. Men zou ook kunnen zeggen : het
boek is een relaas over de kampeering van kozakken in een jood..
sche dorpje, maar dan is vrijwel de eerste helft van 't getal
hoofdstukken overbodig. Eigenlijk is Pogrom dus heelemaal geen
verhaal, het is namelijk veel schooner en beter dan dat : het is
een boek lyriek, karakter-studie. zeden en gebruiken-studie, studie
op den godsdienst en godsdienstoefeningen der Joden in russisch
Polen, maar het heeft de allure en de schoonheid en de gespan-.
nenheid van een verhaal. En wat een beeldenrijkdom en wat een
mystieke oostersche gloed in die taal. een taal om t. kussen!
Behalve een paar, maar een paar feiltjes leverde de vertaler
G. W.
meesterlijk werk.
J. H. P. KOHLBRUGGE. --- Practische Sociologie. Deel 1. Sociaie opvoeding. -- J. B. Wolters, Groningen.

Er is vooraf, bij de recensie over dit prachtwerk een groot
voorbehoud te maken : schrijver erkent het bovennatuurlijke niet
als factor tot sociale opvoeding, erkent de kracht van den godsdienst maar neemt de toepassing ervan niet aan. Overigens staat
hij sterk op zedelijkheid in de sociale opvoeding.
Hij is volstrekt op de hoogte over al de sociale instellingen in
vreemde landen, in het eigen land, Nederland, vooral.
Sociale opvoeding is voor hem: dienen en opvoeden. Geen opvoeding zonder zelfbeheersching en zelfbeheersching heeft alleen
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beteekenis in verband met een hooger, leidend beginsel.
Hij behandelt speciaal de afzonderlijke sociale plichten van studenten, predikanten, geneesheeren, advokaten, officieren, ambten
naars, onderwijzers, handelaars, patroons, huiseigenaars, werk.lieden, hoogere standen.
Na de sociale kennis bespreekt hij de hoofdzaak : het sociaal
handelen en geeft een massa practische middelen en wenken aan:
onderwijs, lektuur, tooneel, bioskoop, enz....
Verschillende sociale instellingen als ,het werk der « Landpfleg eschwester », scholen voor Maatschappelijk werk, voor kinderverzorging, « Welvaartzorg in Duitschland », vrouwen,
eenigingen in Zwitserland en Duitschland worden besproken en
als voorbeelden voorgesteld.
Een schat van levenswijsheid ligt in dit boek besloten. Schrijver
laat feiten getuigen en hoe degelijk zijn redeneering ook weze,
zij blijft bij de werkelijkheid en wordt nergens droog getheoretiseer.
Het tweede deel, dat we na kennismaking met het eerste, met
des te meer belangstelling te gemoet zien, zal handelen over a De
zorg voor het kind ».
Een prachtwerk door de uitgeverij Wolters ons in pracht-uitDr. V. M.
gave bezorgd.
De Psychotechniek der beroepskeuze door Dr. J. L. PRAK. -Uitgeverij Wolters, Groningen.
De psycho- techniek, pas ontstaan als wetenschap, leverde reeds

meer dan proeven in de praktijk. De auteur zelf beoefent ze als
psycholoog aan de Philipsfabrieken in Holland. Vele andere instituten, als b. v. het zielkundig bureau van vakorganisatie onder
leiding van Dr Van Ginneken in Holland, bestaan in Duitschland,
Amerika, Frankrijk, Spanje, Engeland, Zwitserland, België, Noorwegen, Zweden, Italië, Japan. Verschillende groo-te nijverheids-

firmas hebben een psycho-technisch laboratorium ingericht voor
aanwerving van dienstkrachten. B. v. de Bell-Telephone CG en
de Philipsfabrieken. Aan gemeentebesturen (b, v. van Amsterdam)
is een psychotechnische dienst verbonden voor de aanwerving van
chauffeurs, electriciens, telefonisten, politieagenten.
De Bell Telephone Cy komt de eer toe in 1880 voor het eerst
de hulp ven de wetenschap voor de industrie te hebben ingeroepen:
Professor Munsterberg de eer ze voor het eerst den industrieel ten
nutte te hebben gemaakt.
Wat het doel is der psychotechniek zet schrijver uiteen in zijn
eerste hoofdstuk. Haar geschiedenis (ze dateert slechts van 1880)
in het 6e; de huidige stand van zaken in het 8e; de toekomst der
psychotechniek in het twaalfde.
Na een kritiek op de gronden voor het kiezen van een beroep
en op de tot nu toe meest gebruikelijke methoden om personeel
uit te kiezen, zet schrijver al te bondig wat ik zou noemen de
moeder-wetenschap uiteen, de psychologie. Hij vergist zich misschien door de psychotechniek voor te stellen als een vervolledigde
psychologie waar zij toch enkel een practische toepassing is van
psycho-physiologische waarnemingen of wetenschap. De psychologie van! Aristoteles en de scholastieken blijft onveranderd en
blijft bestaan. De psycho-techniek is er enkel een afgeleid en uiterst
ondergeschikt, niet philosophisch maar wetenschappelijk onderdeel
van. Schitterend is de weerlegging van de zwakke bezwaren tegen
de psyche-techniek.
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dat gerust als het standaardwerk in Nederlandsche taal kan door
gaan,
V. D.
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G. Hoornaert, S, 1, : De Strijd om de KUiscIsheid. Vrij uit het
fransch vertaald door Kan. Dr. J. Muyldermans, Lid der Kon
Vlaamsche Akademie. Brussel, Kath. Werking, Haechtschesteenweg, 79; 1924; 19x13; 438 blz. ; fr. 9.« Een boek voor onze twintigjarige jongelingen, » zoo luidt het
nog op den omslag. Daaruit blijkt dat E. P. Hoornaert volstrekt
niet bedoelt te schrijven voor jongeren die nog geen volkomen voorlichting behoeven ; ook niet voor studenten, die ongezond nieuwsgierig zouden zijn of zôô prikkelbaar dat het nog beter is alle lezing
dienaangaande daar te laten (blz. 94) . Maar aan jonge mannen die
kiesch onderricht of aanmoediging in den harden strijd noodig hebben, of die van de slavernij en de bedwelming der drift moeten
teruggehaald tot de werkelijkheid en tot het besef der schoonheid
van deugd en plicht, zal dit boek grooten dienst bewijzen. Het behoort te staan in de volksboekerijen en in de bibliotheek van
hoogere gestichten, soldatenkringen, enz., om onder zeker toezicht
van den priester uitgeleend te worden.
Achtereenvolgens wordt de strijd en de vijand gekenschetst;
wordt gewezen op de gevaren en de hulpmiddelen en geantwoord op
de drogredenen. We zouden wellicht nog meer gedrukt hebben op
het nut van een vasten biechtvader te hebben, een oprechten zieleleider (blz. 318).
Niemand minder dan de Z. E. H. Kan, Muylderrnans getroostte
zich het lastig werk van deze vlanmsche bewerking een schitterend
bewijs van zijn apostolische liefde voor onze jeugd. Daarvoor be
hooren onze jongens hem zeer dankbaar te zijn.
J. SALSMANS, S. I.
,

Dr. K. Elebaers, krijgsaalmoezenier

:

Lief en Leed uit dagen van

lijden. - 2e vermeerderde uitgave. Brussel, Alb. Dewit, Koninklijke straat, 53 ; 1925 ; 18x12 ; 216 blz. ; prijs : 7 fr.

Behalve « Ook vat verzen »' en eeniçje kanselredenen, hebben
we hier vluchtige schetsen uit het oorlogsleven waaronder eenige
puikstukjes, om den fijnen verhaaltrant in goed verzorgde taal, en
vora1 om de frissche kristelijke gevoelens. Gelukkig is het geen
bombastische oorlogs-litteratuur. Dit boek zal op verkwikkende wijze
goad stichten het vereenigt het nuttige met het aangename utile
dulci. Ook is het niet te verwonderen, dat het in betrekkelijk korten
tijd tot een tweeden druk kwam
J. SALSMANS, S. I.
« Verspreide Stukken ». - Taal en Kultuur uit
Vlaanderen. - II. Nederl. Boekh. Antwerpen.
De geduldige vorscher, de bevoegde conservator van het Plantijn-museum, die May Rooses was, heeft in dit 2e deel van de
reeks «Taal en Kultuur uit Vlaanderen », enkele van zijn
specifiek-wetenschappelijke' bijdragen saamgebundeld. Het gaat
over Vlaamderen's Kunstleven na 1830; De Vlaamsche Kunst
in de 17e eeuw; Een Libertijn uit de 16e eeuw. (Plantijn) ; Prö
vence en de Pélibres; daarbuiten een Congresredevoering en de
Lijkrede op Jan Van Rijswijck. Alleszins merkwaardig als synthe
Rooses Mag.
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tische sigrisatie van een wetenschapsmensch. Hier en daar
(o.a. in liet stuk over PIentijn en in de Lijkrede van Jan Van
l ijswijck) steekt de f Vrijdenkende » liberaal even liet hoofd op.
Te dien tijde had liet Iilbera.alisnriee nog iets te zeggen. waar het
nu neerligt :< faute de con:hr^tt;ints s. G. M. S.

M. E. Belpaire en Hilda Ram : Wonderland, Ve deel. --- Derde
druk, met kleurplaten van Felix Timmerman. ----- Uitg. Leeslust, Antwerpen.

Zoo geraakt de heele rcceks kornpleet. 't Is een schat voor de
V.

f eugd.

Stijn Streuvels 1 St-jan 11 De Boomen. --- Ui(g. L. J. Veen. Am-

sterdam, met teekening van J. Fonteine.
Twee van de allerbeste stukken uit Streuvel werk. Streuvels in
zijn kracht en Streuvels in zijn warinste gevoeligheid.
C.

Joost Omer Watten). ---- In den strijd voor Taal en Kultuur le

reeks. -- Nederl. Boekti. Antwerpen.
De eerste band van een reeks « Taal en Kultuur uit Vlaanderen » die beoogt te zijn een archief van de beste stukken uit bla-den en tijdschriften van voormannen uit onze beweging. Omer
Wattez opent de serie met een verzameling van voor~oorlogsche
(ik meen dat het werk in 1914 werd gedrukt) « Handelsblad »
artikels over kunst en literair leven. Hij was de trouwe, wekelijklijksche vertolker van het Vlaamsch-germaansch gevoel en wierp
op alles zijn oogopslag van dit standpunt uit. Vele lezenswaarde
zaken. Minder dan de verdieping van kunstinzicht dan als documentatie en bestendiging van plus nieuws historische momenten.

Gelegenheidsessays ten slotte van ----- te dien tijde voor Vlaanderen -- opmerkenswaardige beteekenis. G. M. S.
SCHOOLUITGAVEN.

. Dr. H. W. Rutgers en C. P. Dyksterhuis: Deutsche Prosa zum
ubersetzen; fur die hamheren klassen der H. B. S. Gymnasia Lehrersemnare und fur studeerende L. O. — Ultg. J, B. Walters,
Groningen, Pr. 0.80 fl. Een keuze uit het meest van een dertigtal
vooraanstaande duitsche letterkundigen
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