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Naar Nieuwe Middeleeuwen
(BERDIAEFF : tin Nouveau Moyen-Age) (I)
door M. E. Belpaire.
Naarmate de jaren voorbijglijden, na, den geweldigen schok van den
oorlog, schijnen de gedachten klaarder to worden. De nevelen trekken
op en weldra za1 er weer zonneschijn doorheen tintelen. Het boek van
den Rus Berdiaeff : « Un nouveau Moyen Age », is een voorbode
van de komende beterschap. Want het spreekt niet van verval, maar
van toekomst.
Het werk van Nicolas Berdiaeff, werd vertaald in erbarmelijk
Fransch, maar dat neemt niets weg van de grondigheid, de pittige
oorspronkelijkheid der gedachten. Treffend is de verschijning van
dat werk, haast bijna zoo merkwaardig als Joseph de Maistre's Soirees de St. Pêtersbourg.
Is dat eigen aan den Russischen oorsprong? gal uit de bloedige
omwenteling van ginder, een weldadige wind opstaan en kiemen van
herleving over onze gewesten waaien? Althans de lezing van het boek
bracht over ons als het gevoel van een voorlente.
De hoofdgedachte? De Renaissance heeft uitgediend; de wereld

staat voor eene nieuwe periode, die de schrijver betitelt : « Un nouveau
Moyen-Age. »
Vier deelen bevat het boek : I. La fin de la Renaissance. IL Le nouveau Moyen-Age. III. Reflexions sur la revolution russe. IV. La democratie, le socialisme et la theocratie.
La fin de la Renaissance. De Renaissance neeg ten einde; de wereldoorlog heeft haar voor goed geknakt : « L'on peut dire que la guerre
mondiale aura eu un role fatal sur les destinèes de l'Europe. L'Europe
civilisee, humanisee, s'est depouillie et elle est a present sans defense
devant rinvasion barbare, au dedans comme au dehors. Les bruits
sourds de la barbarie souterraine se faisaient entendre déjà depuis
longtemps, mais la deliquescente societe bourgeoise de l'Europe n'a
(I) Vertaald uit het Russisch door A.-M. F. Uitg. Le Roseau d'Or,
Plon-Nourrit, Paris.
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rien fait pour la sauvegarde des antiques et eternelles realites saintes
de l'Europe. »
Wat was dan die Renaissance, Wier ideaal de wereld voorgelicht had
zoo vele eeuwen door ?
« La Renaissance a commence par l'affirmation de l'individualite
creatrice de l'homme. Bile s'est terminee par la negation de l'individualite creatrice de l'homme. »
Telkens weer, onder steeds andere vormen keert deze leidende gedachte terug. Als alle sterke denkers is hij niet bang om bij herhaling
dezelfde waarheid te verkonden — niet meer dan de groote genies
(een Beethoven bij voorbeeld) schuw zijn eenzelfde schoonheid in
't licht te stellen. Heel het betoog komt neer op eene spreuk van
Hettinger, die mij in mijne jeugd diep trof en die ik enkel uit het geheugen kan citeeren, maar die hierop neer kwam : « Nachdem, Christus
Mensch geworden ist, ist alles echt menschliche christlich. » Hier
toont Berdiaeff omgekeerd dat, buiten het christelijke al het menschelijke ten gronde gaat. De toepassing die hij van deze gedachte op de
kunst doet, is echt oorspronkelijk.
« Le futurisme est bien symptomatique de la fin de la Renaissance...
Ce qui reste, quelle que soft la valeur propre du futurisme, c'est que
l'irnage de l'homm,e, l'ame de l'homme et le corps de l'homme perissent dans un tel art; ils sons dechiquetes... ii ne subsiste d'eux que
des lambeaux. Le cubisme... avait deja dimembre le corps de l'homme.
La peinture futuriste... pousse encore plus loin le dechiquettement de
l'identitë humaine. »
Vrij van God wilde de mensch worden en het woord van den Bedrieger in het Aardsch Paradijs verwezenlijken : zelf God worden. Het
einde kon niet uitblijven : zelfs het menschelijke in hem zou te niet
gaan.
En toch, hoe vreugdevol waren die eerste dagen der ter verovering
uittrekkende Renaissance ? Hoe prachtig de kunstwerken die zij voortbracht ! Dat oak toont de auteur voortreffelijk
« Pour en arriver a la Renaissance, it avait fallu que les forces creatrices de l'homme s'accumulassent a profussion. D'abord c'est une floraison magnifique, puis cela, se repand tout au long de l'histoire des
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temps modernes. Mais c'est a rascetisme medieval que l'homme etait
redevable d'une pareille profusion... L'histoire moderne a vecu sur
une profusion de forces crëatrices et les forces de l'homme avec le
temps se sont depensees. II appartenait a rhornme de 1'Europe moderne d'epuiser toutes les illusions humanistes jusqu'au bout. »
Dat is dus het einde der Renaissance. Zij heeft gefaald, omdat
zij het doel der menschheid heeft miskend « Tout porte a croire que
le chemin terrestre de l'histoire de l'homme ne constitue qu'une
e'preuve spirituelle pour lui, une preparation a une autre vie. ». Doordat hij God uit het oog verloor, verloor de mensch zichzelf.
« L'histoire moderne, issue de la Renaissance, a aveloppe l'individualisme, mais l'individualisme a ete en fait la ruine de 1'individualit6 de l'homme, la destruction de sa personnalite. »
Op sociaal gebied heeft dat geleid tot socialisme, tot collectivisme.
Doch hier ook kan men uitroepen Felix culpa
« L'apparition mime de l'humanisme ne peut etre consider&
comme une pure (Waite, comme un mal pur... L'experience humaniste
presente aussi une signification positive. Il etait dans la destine de
l'homme qu'il la vecut. L'homme devait passer par la libert6 et, dans
la liberte, accepter Dieu. »
wij komen van God; God moeten, wij in alles zoeken, willen wij
gelukkig zijn. God is onze oorsprong en ons einde. Dat is waar zoowel voor de maatschappij als voor den eenling.
Op die wijsgeerige gedachte is heel de bewijsvoering gebouwd. Verkeerd heeft de mensch het aangevat. Zich zelf zoekend heeft hij en
God en zich zelf verloren, zooals het Evangelie het voor alle tijden
verkondigde.
« A force de chercher son appui en lui-mime, l'homme etait conduit
a la ruine de sa propre image. » Dit voor de kunst. « L'homme sans
Dieu cesse d'être homme... La floraison de 1 humain n'etait possible
que taut que l'homme avait sentiment et conscience, au plus profond
de soi, de principes plus hauts que lui-meme...Pendant la renaissance,
l'homme avait encore ce sentiment et cette conscience, il n'y avait
donc pas encore pour lui de divorce absolu. Au long de toute l'histoire
moderne, l'Europeen n'a pas totalement rompu avec les bases religieuses... L'humanisme de Goethe avait un fondement religieux,
etait lie a la foi en Dieu... A notre époque, il n'y a plus rien du fibre
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jeu renaissantiel des puissances de l'homme auquel on dolt l'art
italien, Shakespeare et Goethe. »
In de kunst dus heeft de Renaissance gansch uitgeleefd. Ook op
ruaatschappelijk gebied.
« Ii eta fallu titre bien myope pour nier que la civilisation europeenne
etait sur le point de traverser une crise qui allait avoir historiquement
une importance mondiale... Nous ne pouvons plus croire aux theories
du progres qui ont seduit le dix-neuvieme siècle et en vertu desquelles
le proche avenir devrait toujours etre meilleur, plus beau, plus aimable
que le passé qui s ten yam La foi en l'homme et dans les forces autonomes qui le soutenaient est &rani& jusqu'au fond. Elle avait regi
l'histoire moderne, mais l'histoire moderne s'est chargee de la dimanteler. Le libre vagabondage de l'homme ne connaissant plus
aucune autorite sup6rieure n'a pas affermi la foi en lui-méme; bien
-1
au contraire. »
Vrij wilde de mensch zijn, onafhankelijk van alle banden, iedere
wet, zoo geestelijk als tijdelijk. Onder de ergste knechtschap is hij
gevallen
« Au dix-neuvieme siecle, en Europe, se produit tout a coup une des
plus terribles revolutions qu'ait essuyees l'humanite au cours de son.
histoire. Dans la vie de l'homme, la machine a fait son- entrée triomphale et Pon peut dire qu'elle a trouble tout son rythme organique. »
Hoe dikwijls kwam het ons voor, in de tragische oorlogsjaren, dat al
de wondere uitvindingen van den menschelijken geest enkel dienden
om de ontzetting te vergrooten ! Niet dat het zoo dient te zijn, maar
dat was een felt.
«Partout nous rencontrons le meme procede de destruction de nom me par lui-même, di a la confiance de l'homme en ses propres forces...
Les tendances socialistes caracterisent notre époque... Le socialisme
n'est que l'autre face de rindividualisme... En verite, l'homme s'etant
arrache du centre spirituel et des sources spirituelles de la vie, sa vie
n'a plus que des bases materielles, et les sommets de celle-ci sont des
m,ensonges. »
Alle denkende geesten, bij de socialisten, voelen heel goed hoe het
op een negatie uitkomt en ten doode is veroordeeld. Ook zijn zij, gelijk
H. de Man, op zoek naar een godsdienstigen ondergrond.
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« La Renaissance dtait aristocratique... Pour le socialisme, condamnant a mort toute espece d'aristocratisme, la vie de l'homme est fonction d'une lourde necessite et du travail collectifm Dans le collectivisme auquel a abouti l'humanisme en sa dialectique historique, on
voit tomber en ruines tout les droits de l'homme, et la liberte de la
pens& qui avait motive la Renaissance.
Geniaal zijn zulke gedaclaten en van zeer vruchtbare bedenking. Wie
heeft ooit met socialisten kunnen omgaan, zonder koud aan 't hart te
worden door het doodende hunner theorieen, het vreugdelooze hunner
levensaanschouwing?
Buiten het geloof, geen vreugd.
Buiten het terugkeeren tot den godsdienst, ziet Berdiaeft trou wens
geen redding
« Aujourd'hui l'homme en a fini avec une vie separee de son centre
religieux, et la recherche d'un nouvel 6quilibre religieux de sa vie,
c'est a dire un approfondissement spirituel, est imminente... A travers
cette époque de barbarie nouvelle, bien que civilisee, que nous pressentons, it sera urgent de porter la lumiere inextinguible comme autrefois elle fut port& par l'Eglise chretienne. C'est dans le christianisme
seal que se revele et se conserve l'image de l'homme. »
De grond van heel Berdiaeff's beredeneering is hier aangegeven en
op deze vaststelling kunnen wij deze vluchtige studie sluiten.
De lezing van dit grondig werk is sterk aan te prijzen. Wei blijft de
gedachte hier en daar in nevelen omhuld, maar dat is eigen aan de
werken van diepe geesten die sores niet vermoeden wat zij al bieden
aan de overweging van anderen. Het eerste deel van 't boek lijkt ook het
interessantste. Het is immers gemakkelijker te redeneeren over wat is
geschied, dan de toekomst te voorspellen. Laten wij hopen dat de
auteur gelijk heeft en dat wij staan voor eene nieuwe era in de geschiedenis van 't menschdom. Met hem mogen wij vertrouwen dat de Voorzienigheid alles leidt en nog schatten van barmhertigheid over heeft
voor den dolenden mensch.
Met het optimisme dat het geloof verleent, zullen wij dan deze
« nieuwe middeneeuwen » verwachten, die ons moeten brengen, tegelijk met een terugkeer tot geestelijke en zedelijke krachten, eene
nieuwe lente van schoonheid. Daaraan vooral hebben wij behoefte,
na de afschuwelijkhed en van het mecanisme.
25 April 1927.
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Gedichten
door U. Van de Voorde,
NOCTURNE.
Nu zwoegt een drang naar 't firmament,
nu geeft mijn ziel zich dronken over —
De nacht is een geweldge toover
en u heb 1 nooit zoo diep gekend.
Hoor : duizend merels slaan in 't loover !...
'k Heb nooit bevroed hoe ge als bevrijd
opzuchtte uit bangste borst altijd
wen 'k aan uw schoot liep dronken over...
Thans zwoegt een drang naar 't firmament
en komt me als 't kentrend tij weer over...
— En duizlend in den donkren toover
dien ademt nachtlijk 't hart der lent,
verga 'k in 't al L.. wiji doof en doover
words de angst alleen to zijn met 't bloed —
Nooit heb 'k u zoo van mij bevroed;
thans geeft mijn donkre ziel zich over...
— En duizend merels slaan in 't loover I..
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INZICHT.
Gij zijt mijn vloed en ebbe, en aan den wal
der eeuwen slaat uw gistende getij
de donkre maat van rythme en van getal
en de aamtocht van uw leven is in rnij.
Ilt richtte op u mijn ziel zooals een lens,
Maar 't stof der card heeft ze als een doom betogen...
— Ilt ben een naamloos, ontevreden mensch,
in jammerlijken trots onhoudbaar voor uw oogen I
Verloren glijd ik, een onttakeld wrak,
stroomafwaarts voor uw duistere oevers been;
en 't is me of hier 't spel mijner wereld brak
Maar 'k droom uw droom., zij 't na een droom van steen.
Straks is mijn vleesch maar wat vergeten lijden.
Maar over 't land waar 'k strand in laatsten nood
zie 'k uw versteend figuur een eeuwgen rusthoek snijden
een pyramide, kalm over den flood,
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Een Gedicht van Santa Teresa.
door Al. Walgrave, pr.
In zijn schrift : Heiligen van voorheen, zegt kardinaal Newman
0 Het woord doet de gedachte leven : een zwijgende heilige verwekt
eerder het geloof dan de liefde. Laat hem spreken, en daar staat hij
voor ons zooals hij is; anders moeten wij het doen met een namaaksel,
dat min of meer kunstig is, volgens den schilder... wanneer een heilige
tot mij spreekt, voel ik bij mij een werkend denkbeginsel, een eigen
menschelijken gemoedsaard die doordringt in alles wat hij bespreekt,
in alles waarmée hij zich inlaat ».
Wei zegt Newman daarbij, dat een heilige daarom niet schrijven
moet, mits hij maar spreke, en ik zijn eigen woord hebbe, vooral
wanneer het over hem zelve gaat. Maar dan is het toch nog sterker, de
geschriften van heiligen te lezen en te doorvoelen, die hun eigen ziel
uitspreken. Zoo is het met St-Augustinus in zijne ' Bellidenissen, in
zijne Overwegingen en Alleenspraken. Zoo voelde ik het deze dagen met
Ste-Teresia, nu niet de kleine, die toch ook geschreven en gedicht
heeft, maar de groote Moeder, « Teresa de Jesu ».
zij heeft vele werken nagelaten : de Kerk waardeert die zoozeer, dat
zij er zelfs van gewaagt in haar gebed : « coelestis ejus doctrinae pabulo
nutriamur dat wij mogen gevoed worden met de spijze harer hem,e1.sche leering, » zoo bidt zij.
Het kwam mij nogeens door Gezelle. Er bestaat een klein boekje,
dat hij in 186o verschijnen liet : Alcune poesie de' Poeti celesti, publicate
per cura di Guido Gezelle, professore di lingue. Het is onvindbaar geworden, en Stijn Streuvels zou het heruitgeven. 1k wees hem erop,
dat Gezelle twee van die gedichten vertaald had; Eugeen Van Ohre,
twee andere, en ik zelf ook twee, zoodat er maar twee meer overbleven. Een van deze laatste is de beroemde Cantico o glosa di Santa
Teresa. Over tijd van jaren was ik er Bens aan begonnen, hem in verzen
te vertalen, maar ik had het laten steken om, de xnoeilijkheid van het
werk. Maar ziet I Op Ste-Teresa's dag, dit jaar (i) haalde ik het liedweer
........
(I) October 1926.
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uit, om, de Heilige nog eens te hooren, en de bekoring kwaxn terug, om
ze na te spreken. Een beetje elken dag vorderde ik, en ik worstelde er
eindelijk door. Het was hard labeur, en ik voel zeer goed, hoe ver ik
onder de heilige dichteresse blijf. Toch beter dat, dan niet, en : beter
in verzen dan in proza. Ilt schrijf deze regelen, om het gedicht eerst te
verklaren door zijn ontstaan, en daarna in zijnen vorm zelf; aldus zal
de vertaling die ik gewaagd heb, best worden aangebracht.
*
**

De ziel die in staat van genade leeft, geniet de liefde van God;
haar leven is liefde, en zij is deelachtig aan het goddelijk leven. Zij is
met God vereenigd; God leeft in haar; al deze uitspraken komen op
hetzelfde neer. Elke christen heeft voor tack, dat goddelijk leven te
bewaren, ja, te doen aangroeien, dat is, meer en meer voor God te
leven, zich met Hem, reeds op aarde, inniger te vereenigen. Dit geschiedt door de sacramenten, vooral door de H. Communie, waar de
Godmensch wezenlijk met de ziel een wordt en haar in zich opneemt.
Dit geschiedt door de versterving, dat is het weren van alle zinnelijke
beletselen, waardoor het lichaam de ziel zoti bezwaren en hare vereeniging met God in gevaar zou brengen. Dit geschiedt door het gebed,
alle gebed, maar vooral het innerlijk gebed, of de overweging, die een
bewust en gewild onderhoud is tusschen God en de ziel. De heiligen
drijven de vurigheid van dat onderhoud zeker veel verder dan de
gewone menschen. Zij doorloopen daarin verschillende toestanden,
die het bier niet de plants is te beschrijven. In de hoogere trappen van
hun contemplatie of beschouwend gebed komen zij ertoe, God wezenlijk tot hunne ziel te hooren spreken, dit wil zeggen, dat zij, niet door
het gehoor, maar door de aandacht der ziel, bewust worden van goddelijke inspraken, zoodat bun gebed niet meer is een monoloog of
alleenspraak der ziel tot God, maar een waar dialoog of samenspraak,
waarin God meermalen grooter deel heeft dan zij zelf. Het gebeurt
sours ook, dat Hij de ziel ontvoert aan haar zelve, haar verrukt, haar
opneemt tot hooger leven, en grootendeels van alle licham,elijke en
natuurlijke werkingen ontheft. Die toestand is de exstasis, het buitenstaan der ziel uit lichamelijk, of enkel natuurlijk geestesleven, de
verrukking.
Ste-Teresa heeft dit alles langen tijd ondervonden en zij beschrijft
al die toestanden in klare woorden. Van de verrukking schrijft zij
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« De ziel voelt zich krachteloos worden en smaakt daarbij een zeer
sterk en zeer aangenaam genot. zij komt in een soort van bezwijming.
De bewegingen worden lastig, de oogen gaan dicht of, zijn ze open,
toch zien ze niet; men hoort, zonder te verstaan wat er gezeid wordt,
men kan niet spreken, « omdat alle lichamelijke vermogens buiten
werking gesteld zijn.De ziel echter voelthaar eigen krachten toenemen,
en kan beter genieten van hare zaligheid en haar geluk... zij verliest
zich in God : zij leeft niet meer; God leeft in haw.... Een allerzoetst,
onbeschrijvelijk gevoel komt de plaats innemen van alle natuurlijke
we rkingen en indrukken, en vervult het geheele bewustzijn : dat is
het gevoel van Gods tegenwoordigheid ». (leg der volmaaktheid).
Men kan wel begrijpen dat menschen die dat gevoel meermalen
ondervinden, geen andere zaligheid op aarde meer verlangen, en dat
die voorsmaak, des hemels hen, in de gewone toestanden, doet verzuchten naar de eindelijke en eeuwige vereeniging van hunne ziel in de
glorie, zoodanig dat het leven hun een pijn wordt, die zij slechts uit
liefde en versterving, geduldig verdragen.
Zoo hooren wij Ste-Teresa nog : « Er zijn dagen dat ik met geen
andere gedachte kan bezig zijn dan met die van St-Paulus : lic leef,
dock niet ik, maar Jesus-Christus leeft in mij ! Hoewel dit woord op mij
niet past in dezelfde mate als op St-Paulus, toch leef ik, zonder eigenlijk
zell te leven, en, zoo schijnt het mij, zonder te spreken of te willen;
maar 't is God die in mij leeft, die mij geleidt en versterkt. Dan geraak ik
als buiten mij zelve en is het leven mij een drukkende last. Niet te
kunnen sterven dat is me 't grootste offer, dat ik God zou kunnen opdragen... (I)
In zulken toestand onderging zij, niet eens, maar « meermalen »
— zij getuigt het zelf — eene wezenlijke doorboring des herten.
« Ziehier het visioen, waarmede de Neer meermalen zoo goed was,
mij te begunstigen : Vlak neven mij, aan mijn linkerzijde, stond een
Engel in menschelijke gedaahte; \niet groot, eerder klein, en schoon
bovenmate; met een vlammend 'gelaat... In zijne handen zag ik een
langen, gouden schicht, wiens scherpe punt van vuur scheen te zijn.
Stoot op stoot gaf hij mij daarmede door mijn hert, en toen hij den
schicht terugtrok, was ik geheel ontvlamd van liefde tot God ».
(I) Uit : Ontboezemingen der ziel tot haren God.
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Na een van die verwondingen zong zij geheel zonder rnoeite, deze
verzen
En las internas intranes
Senti un golpe repentino
El blaso era divino,
Porque obro grandes hazanas.
Con el golpe fui herida,
Y aunque la herida es mortale,
Y es un dolor sin igual,
Es muerte que causa vida.
Si mata, cOmo da vida?
Y si vida, cOmo muere?
Como sana quando hiere?
Y se ye con el unido,
Tiene tan divinas manas,
Que en un tan acerbo trance
Sale triunfando de lance
Obrando grandes hazanas.

In mijn binnenste ingewand
Voelde ik een steek, onverwacht.
De stoot was goddelijk,
Want hij deed groote dingen.
Door den steek werd ik gewond,
En al is de wonde doodelijk
En al is zij een pijn zonder weerga,
Zij is een dood die leven geeft.
Doodt zij, hoe geeft ze dan leven?
En is ze leven, hoe doodt ze dan?
Hoe heelt zij, daar zij verwondt?
En toch leeft men, met haar vereenigd,
Door de Goddelijke kunst van Hem
Die in zoo 'n bitteren steek
Overwinnend uit den strijd komt
Werkende groote dingen. (1)

Van die dichterlijke uitwellingen bekent zij : « Ik ken een persoon »
(zij spreekt van zichzelf) » met dit snort van gebed begunstigd, die
geen dichter is, en toch somwijlen verzen van gevoel maakt, om zich
bij God te beklagen over haar heerlijk martelaarschap. Dat is geen
werk van den geest, het is eene uitbarsting van hare ziel, die door
liefde gepijnigd wordt ». (Boek haars levens 16).
Onthouden wij dat, — en komen wij nu tot de onmiddellijke gelegenheid van het gedicht, dat aanleiding gaf tot ons onderhoud.
*
**

't Jaar 1571, toen Teresa omtrent 56 jaar oud was, en sedert vijf
jaren aan 't werk met hare stichtingen van Carmeluskloosters, was zij
met den Vasten te Salamanca, in het huis waar zij hare zusters sedert
het einde van 't vorig jaar had gevestigd. Zij wilde er een tijd wonen,
om alleen te Zijn met haren Heer.
In de Passieweek had zij nogmaals een lange poos van lijden door
« de afwezigheid van God ». Hoort hoe zij zelf daarover klaagt
(1) De bewoordingen van dit gedicht herinneren levendig aan die
van Jacopone da Todi's : In loco amor mi mise. Zie in Gezelle. Lied.
eerd. et rel.
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« Dat is een onverdraaglijke pijn ! Wij kunnen zoo jets niet uitvinden,
maar is het er, dan kan men het ook niet ontloopen. De ziel wordt
doordrongen van zulk een verlangen om God te zien, dat ze 't in
haar eigen innigheid niet kan volhouden, en maar alleen tracht naar
de dood als verlossing uit die verlatenheid : God, al schijnt hij zoo ver
van haar, openbaart zijne koninklijke Hoogmogendheid op eene wijze
die wij geenszins beseffen kunnen : niet als een troost voor die ziel,
maar integendeel om haar beter te doen voelen dat zij wel terecht
bedroefd is om de afwezigheid van haar opperste goed, het Goed dat
alle goed bevat. Dit is eene goddelijke verlichting, doch met haar
neemt de droefheid der ziel gedurig toe; haar verlangen wordt zoo
sterk en pijnlijk, het gevoel van hare eenzaamheid zoo diep, hare pijn
zoo bitter en scherp, dat zij geheel woordelijk met David roepen kan
Et heb gewaakt, en ben geworden als de eenzarhe musch op het
dak. » (Kasteel der ziel).
Fen dier avonden kan zij van verdriet niet eten, doch Jesus verschijnt haar aan tafel, en biedt haar een stuk brood aan. « Eet, mijne
dochter, uw lijden doet mij zelve leed, maar zoo is 't goed voor u. »
In de Communie van Palmenzondag wordt zij getroost. zij voelt en
smaakt in haren mond Jesus' Goddelijk Bloed. Aldus versterkt, hield
zij het door de Goede-Week uit, in beschouwing en versterving.-Doch
op Paschen genoot zij niet eens de gewone vreugde der christenen op
het Feest der Verrijzenis van hunnen Heer. Integendeel : niets dan
dorheid en troosteloosheid in hare gebeden, en zwaarder drukte op
haar de last van het bannelingsgevoel : verre van God. Zooveel te
zwaarder nog, daar zij, om de zusters niet te bedroeven of hunne
Paaschvreugde te storen, niets mocht zeggen noch toonen.
's Avonds komt zij aldus, ‘ innerlijk doodbedroefd, uiterlijk glimlachend en vriendelijk, den vrijen tijd met hare dochters doorbrengen.
Thar is een novice, Isabella van Jesus, die een lieve stem heeft en
schoone geestelijke liederen ke pt. « Zing eens, kind, » zegt Teresa.
Isabella heft een lied aan, — Wonderlijk samentreffen ! — Het zingt
Moeder's zieleleed. Helderklagend luidt de herhaalzang na iedere
schakel':
0 hoe lange ik naar uw aanschijn
Gij, mijn allerhoogste Goed !
0 laat me, laat me sterven,

Kom toch spoedig I
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Na een paar xnalen was het Teresa 'te veel. Weenend en zuchtend,
weeklagend en jammerend valt zij, bleek en bezweken in de armen
barer kinderen, die ze te bed brengen. Daar ligt zij, den heelen nacht,
overdood, in benauwde liefdepijn.
Toen zij weer beter was, dichtte zij de weeklacht : Vivo sin vivir
en mi : 1k leef zonder te leven in mijzelve. Een oud onderschrift zegt
« 1571, in die Paschae concept= fuit hoc carmen, et post aliquos dies
scriptum. Deze zang werd op Paaschdag 1571 opgevat, en na eenige
dagen geschreven D.
Het gedicht draagt gewoonlijk in 't Spaansch voor titel : Cantico o
glosa di Santa Teresa. « Glosa », dat weet iedereen, , beteekent « uitleg »
of « verklaring » van een woord of eenen zin. Er moeten in dien tijd in
Spanje nog zulke gedichten in zwang zijn geweest, waarin op een
gegeven of vrij gekozen zinspreuk, een dichterlijke omschrijving of
verklaring wordt gezongen. Iedere stroof sluit dan met hetzelfde vers,
dat de hoofdgedachte van den « tekst » bevat.
Ste-Teresa's oorspronkelijke verzen luiden als volgt
GLOSA 0 CANTICO,
Text°.

Vivo, sin vivir en mi,
Y tan alta vida espero,
Que muero porque no muero.
Glosa.

Aquesta divina union
Del amor con que yo vivo,
Hace a Dios ser mi cautivo,
Y libre mi corazOn.
Mas causa en mi tal pasiOn
Ver a Dios mi prisionero,
Que muero porque no muero !
Ay ! Que larga es esta vida !
Que duros estos destierros,
Esta carcel, y estos hierros
En quel el alma esta metida !
Solo esperar la salida
Me causa un dolor tan fiero,
Que muero porque no muero !
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Ay ! Que vida tan amarga
Do no se goza el Senor !
Y, si es dulce el amor,
No lo es la esperanza larga.
Quiteme, Dios, esta carga
Mas pesada que de acero,
Que muero porque no muero I
Solo con la confianza
Vivo, de que he de morir,
Porque muriendo al vivir
Me asegura mi esperanza.
Muerte, do el vivir se alcanza,
No te tardes, que te espero,
Que muero, porque no muero !
Mira que el amor es fuerte,
Vida, no me seas molesta;
Mira que solo te resta
Para ganarte, perderte.
Venga ya la dulce muerte,
Venga el morir muy ligero,
Que muero porque no muero !
Aquella vida de arriba
Es la vida verdadera;
Hasta que esta vida muera
No se goza estando viva.
Muerte, no seas esquiva,
Vivo muriendo primero,
Que muero porque no muero !
Vida, que puedo yo darle
A mi Dios que vive en mi,
Sino es perderte a ti,
Para mejor a el gozarle?
Quiero muriendo alcanzarle
Pues a el solo es el que quiero,
Que muero porque no muero !
Estando ausente de ti,
Que vida puedo tener,
Sino muerte padecer
La mayor que nunca vi?
Lastima tengo de mi
Por ser mi mal tan enter°
Que muero porque no muero !
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El pez que del agua sale
Aun de alivio no carece;
A quien la muerte padece
Al fin la muerte le vale.
Que muerte habra que se iguale
A mi vivir lastimero ?
Que muero porque no muero !
Quando me empiezo a aliviar
Viendote en el Sacramento,
Me hace mas sentimiento
El no poderte gozar.
Todo es para mas penar,
Por no verte como quiero
Que muero porque no muero
Quando me Bozo, Senor,
Con esperanza de verte,
Viendo que puedo perderte
Se me dobla mi dolor.
Viviendo en tanto pavor
Y esperando como espero
Que muero porque no muero !
Sacame de aquesta muerte,
Mi Dios, y dame la vida,
No me tengas impedida
En este lazo tan fuerte
Mira que muero por verte,
Y vivir sin ti no puedo,
Que muero porque no muero !
Llorare mi muerte ya,
Y lamentare mi vida,
En tanto que detenida
Por mis pecados esta.
0 mi Dios, quando sera
Quando yo diga de vero
Que muero porque no muero !

De eigen woorden der Heilige, waarmede zij haar heimwee naar
God en het eeuwig leven uitdrukt, hebben wij uit verschillende plaatsen van hare werken hooger aangehaald. Die woorden verklaren volrnaakt het gedicht.
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St-Paulus' uitroep : « Ik leef wet, doch niet ik, maar Christus leeft
in mij », (Rom. 7. 24) is het uitgangspunt. Wij hoorden de Heilige
zeggen hoe, joist uit dat woord, haar gevoel van droefheid om het
aardsche leven ontstond. Andere heiligen ondergaan dat pijnlijk verlangen. Wij hooren St-Paulus elders zeggen : « 0 ik ongelukkige 1 Wie
zal mij verlossen uit het lichaam dezer dood? » (Gal. 2+ 20). Zulke
zielen vinden, — heel anders dan wij — het leven te fang; zij roepen
met David : (( Wee mij, omdat mijn inwoonst hier verlengd is I » (Ps.
I19). St-Augustinus, in zijne Meditationes komt tot driemaal toe op die
verzuchting terug, en hij herneemt ze nog in zijn Soliloquia en zijn
Manuale, En St-Gregorius de Groote vraagt : « Is dit tijdelijk leven,
vergeleken bij het eeuwige leven, niet eerder een dood te noemen dan
een leven? » (Homil. 36 in Evang+)
Al zulke uitdrukkingen komen onder de pen onzer Heilige Dichteresse terug. Een wonder beeldenspel speelt zij met die e( muerte » en
« vida » dood en leven I.
Reeds in haar gedicht over de Doorboring, zal men hooger dat spel
beraerken : « Es muerte que causa vida. Si mats, como da vida, y si vida,
como muere ? » Nu echter is het haast niets anders. Hoort
« 0 Dood, waaruit mij het Leven toekomt » — Tot mij dit leven
sterve geniet ik niet van het leven ! — « 1k leef, zoo ik eerst sterve. »
-- « Welk leven kan ik houden, zonder de dood te lijden? » —
« Verbs mij uit deze dood, o God, en schenk mij het leven ! » — Ik
ween om mijn dood, hier, en ik beklaag mijn leven ! »
— Ik sterf omdat ik niet sterven kan ! »
En nog veel andere trekken meer moeten wij bewonderen, al
schijnt dit alles de wereld eene dwaasheid.
De kerkelijke zangen laten hier en daar zulke tegenstellingen hooren,
al is het niet altijd geheel in dezelfde beteekenis als bij Teresa. Maar
't spel van Mors et vita is er
« Mors et vita duello
conflixere mirando,
Dux vitae, mortuus
regnat vivus. »

zegt de Sequentia van Paaschdag, en de Prefatie
... « Qui mortem nostram, moriendo destruxit, et vitam resurgendo
reparavit. »
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Wonder genoeg, die Paaschklanken schijnen weergalm nit den pas
verleden Passietijd, toen 't Vexilla Regis-lied zong :
(( Qua vita mortem pertulit
Et morte vitam protulit. »

en toen de Prefatie luidde
...« Qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, ut unde
mors oriebatur, inde vita resurgeret.
Teresa nu had die klanken van Passie en Paschen nog in 't oor, toen
zij haar lied van Dood en Leven zong, als verzuchting naar 't einde
van deze levende dood, om in te gaan door de dood, tot het verrezene
leven.
De verscheidenheid en rijke afwisseling, waarmee deze Dichterziel
gedurig dat zelfde beeld bijbrengt en uitdrukt, is wezenlijk geniaal.
« Vox turturis audita est in terra nostra. Op onze aarde mochten wij
hooren het gekir der hemelsche tortelduif ! »
In welken kunstvorm deed zij zoo ? Wij vernemen van haar, « dat
zij geen dichter was. » Daarmede wil zij zeggen, dat zij geen verzen
had leeren waken; over de dichterlijkheid harer minnende ziel heeft
het nageslacht geoordeeld met vurige bewondering. zij had dus geen
verzenkunst geleerd, en zie,0 om, zich bij God te beklagen over haar
heerlijk martelaarschap » schrijft zij, in dit geval alleen, dertien heerlijke strophen met de meest ingewikkelde rijmenstelling. En toch,
« dat is geen werk van den geest, het is een uitbarsting van hare ziel,

die door liefde gepijnigd wordt. « Wij kunnen er diet buiten, deze
verklaring te gelooven, maar dan blijft er ook niets over van de meening zulker estheten, die beweren dat verzenkunst, in streng gemeten
maat, en regelmatig rijmwerk, met levende zieletaal onveteenigbaar
is. Ilt hoor geern NEWMAN, die zelf dichter is, zeggen (1) : 0 Een metrisch kleed is in alle talen de poesie aangepast geworden. Het is niets
antlers dan de uiterlijke ontwikkeling van innerlijke muziek en harmonie. Het fivers, verre van een belemmering te zijn voor den waren
dichter, is de passende uitbeelding van zijn gemoed, aangenomen door
zijn vrije en besliste keuze ».
Wel, Ste-Teresa heeft gekozen. En wat een fijn gevoel moest zij
(I) Essays critical and historical.
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hebben voor het deinen van de taal en het « helmen en weerhelmen
van den stafwoorde en den rijmklanke », om strophen to bouwen als
deze
Men ziet dat de verzen hoofdzakelijk stappen op 3 sterke slagen :
Y fibre mi corazon.
De loop der maat is stijgend, dat is, de sterke toon volgt op de
zwakke. Deze zijn echter niet geteld, zoodat er 1 of meer staan
Y tan alta vita espero...
...Esta carcel, y estos hierrosm
Zoo deed Gezelle in 't Kindeke van de Dood.
De rijmen staan streng in deze orde
abbaacc
maar a of b zijn loopende of staande rijmen naar 't valt; cc, de twee
eindrijmen, zijn natuurlijk overal loopende, omdat immer een van
beide muero is.
Streng getelde slagen, streng gehouden rijmen, maar vrijheid in de
zwakke bestanddeelen en in den uitgang van 't rijm. In dien band loopt
deze ongeoefende dichteres zoo los en zoo behendig dat men waant :
het kon niet anders dan zóó.
*
**

In de aanteekeningen die hij voegt bij Butler's Levens der Heiligen,
leert ons Mgr. De Ram
« M. d'Andilly n'osa traduire ce morceau vraiment poetique, parce
que la Sainte declare elle-méme, au chapitre 16 de sa vie, que c'ëtait
une production de son amour, et non de son esprit.Neanm.oins on peut
savoir gre a M. de la Monnoye, d'avoir au moins essaye de rendre en
vers francais l'energie de ce célèbre cantique ».
Die M. d'Andilly is Robert Arnauld d'Andilly, de beroemde- en
beruchte — Jansenist van Port Royal, boezemvriend van SaintCyran, Vertaler van vele geschriften van Heiligen, onder meer van de
werken der H. Teresa en van den H. Joannes a Cruce. Zijne vertaling
van St-Augustinus' Beltidenissen words nog heden in Frankrijk als de
beste aanzien.
Deze meester-vertaler dierf dus niet de Glosa in zijne taal overbrengen. Zijne reden- of voorwendsel — is een Jansenist weerdig, maar
482

hoe brengt hij dat overeen met den liver der Port-Royal-Heeren, om
zelfs het werk van den H. Geest, de Schriftuur, te vertalen?
M. de la Monnoye (wie hij is, weet ik niet), oordeelde er anders over,
en dichtte een vertaling in verzen. Zij staat voor 't eerst te lezen in
Mêmoires de Trevoux, September 1702, p. 85, met den Spaanschen
tekst. Later komt zij voor in Villefores « Vie de Ste-Therese, en in
1775 in « 1'Esprit de Ste-Therese » door den zaligen Emery, van
St-Sulpice (i). 1k vermoed dat dit dezelfde vertaling is, welke werd
overgenomen in Bouix, CEuvres de Ste-Therese, III, 582. Hoe het zij,
deze laatste, hoewel zij den algemeenen zin van het oorspronkelijke
overal weergeeft, is veel te vrij. Vooreerst staat zij in strophen van
8 verzen in plaats van 7; en de rijmen volgen eenvoudig : ababcdcd,
ac loopende, (rimes feminines) en bd staande (rimes masculines).
Dan, de gedachten zijn er te veel uitgewaterd, en verliezen hun kernige tegenstellingskracht.
Als voorbeeld diene de 2 e strophe
0 ciel I Que longue est cette vie !
Exil I Que tes maux sont amers !
Quelle prison I Je meurs dtenvie
De voir enfin, briser mes fers.
Mais, 6 dechirante pensee,
Cet exil est loin de finir !
De quel glaive je suis percee !
Je me meurs de ne point mourir !

In 't spaansch is er geen spraak van « maux amers », noch van « mourir d'envie » noch van « briser », noch van « dichirante pens& », noch
van « percer d'un glaive »,. Er staat, letterlijk, dit
Ei t Hoe lang is dit leven !
Hoe hard deze ballingschap,
Deze kerker en deze ketenen
Waarin de ziel geworpen is I
Alleen het afwachten der verlossing
Veroorzaakt mij een lijden zoo wreed
Dat ik sterf omdat ik niet sterf.

Zeker is het meestal onmogelijk, in verzen, zoo nauw den dichter
(I) Zie De Ram bij Butler, ibid.
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te volgen, dat er niets of of bij zijn woordenkeus gedaan wordt, maar
dan moet het toch zoo weinig mogelijk zijn.
Naar het staaltje der letterlijke vertaling, zooeven geleverd, zou men,
zeer gemakkelijk het heele gedicht overbrengen. Ofwel zou een vloeiende prozavertaling, min of meer rhytmisch, ook haar voordeelen hebben.
Toch blijf ik van meening, dat noch de eene noch de andere vorm voldoet, om een denkbeeld te geven, hoe zwak ook, van de oorspronkelijke kracht en pracht. Ste Teresa, hoewel geen verzenbouwster van
beroep noch uit lange oefening, heeft, in een buitengewoon bewogen
zieletoestand, als door innerlijke ingeving, dezen strophenbouw verkoren. De her- en weergalm dier talrijke rijmen, de stoot en weerstoot
dier maat hebben de beweging harer ontroerde ziel uitgedrukt. Wil
een Vlaamsch lezer daar een beeld van krijgen, dan moet de Vlaamsche
weergave ook in dezelfde beweging, zoo getrouw mogelijk, gedreven
worden.
In het « Leven van de H. Theresia, naar de Bollandisten, haar verschillende geschiedschrijvers en haar eigen werken, uit het Fransch
vertaald door Th. Kwakrnan, pr. » lees ik op bl. 263 :
« Haar hart en haar genie zouden noodig zijn om het te vertalen,
zonder dat wonderbare lied te bederven; de vrome pazie heeft
niets mooiers ».
Deze schrijver verzaakt aan de vertaling om een andere reden nu :
het geniale van den oorspronkelijken zang. Indien het zeker was, dat
het hart en het genie » van Ste Teresa noodig zijn, om haar gedicht te
vertalen, dan, natuurlijk, moest iedereen het maar voor lief nemen.
Maar men kan er anders over denken. Wanneer men de lezers van het
'even der Heilige doer watertanden naar dat allerschoonste gedicht,
dan is het toch nogal wreed, hun te zeggen : wilt ge er jets van smaken,
leert Spaansch. 1k meen dat men, nits alle voorbehoud voor het
lastige van een dergelijke vertaling, het wagen mag om alles weer te
geven wat men eenigszins kan. Daaroni juist is het beter, den versvorm, zou trouw mogelijk over te nernen, op gevaar, jets of wat gezocht
te schijnen. « Le vers est déjà une chance de beaute, provenant,
non d'une difficultd vaincue, mais de l'expression sensible du nombre »
zegt onze diepzinnige kunstsmaker Delescluze.
Daarom heb ik het aangedurfd. De vertaling die ik hier geef heeft
dus geenszins de verwaandheid, haar voorbeeld te gelijken. Zij wil
eenvoudig, in 't Vlaamsch, in bouw en vorm Teresa's weeklacht
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weerspiegelen. « In speculo et in aenigmate », zal de lezer dan toch een
vermoeden hebben van de eerste schoonheid.
Eenig voorbehoud dus : die zuidertalen hebben het voordeel, in de
toonlooze lettergrepen toch nog klankrijk te zijn vivo-cautivo; vidametida; amarga-, larga-, carga; muerte-, fuerte-, verte. Deze rijmen
vertoonen in de laatste, zwakke greep, klanken die niet dof zijn
0, a, êe. In onze taal zijn meest al de zwakke eindlettergrepen dof
leven, geven; smaken, staken; wonder, zonder. Enkele uitgangen zijn
wat beter : vroom,heid, loomheid; belooning, vertooning; maar zij
komen niet te pas wanneer men wil.
Daar het laatste rijm van iedere stroof in 't Vlaamsch het woord
sterven zijn moet, heeft de vertaler 13 rijmen op -erven noodig. Men
zal 't mij dan gewillig toestaan, zoo ik een paar malen geput heb aan de
volksuitspraak of de volkstaal. Dit is het geval in stroof 8 en stroof 9.
Daar leest men snerven, dat een woord is uit Loquela 1891, bl. 86, en
zooveel te zeggen is als snerpen (van de pijn). De volgende stroof geeft
tloorscherven wkw. van 't enkele scherven, dat scherden, schrijden, of
stappen bediedt, zie Loquela 1891, bl. 79. Overigens, wil men den
zwier en de losheid van Teresa's taal ook maar van verre benaderen,
dan kan er van streng-algemeene taal geen spraak zijn. Verkiest men
voor snerven, te lezen : snerpen, en voor scherven terden, dan bekomt men toch nog een klankrijm of assonantie; ik laat dat aan ieders
keuze over (i).
Dit gezegd, geef ik mijn vertaling voor wat zij is. Die 't beter kan,
doe het.
SINTE TERESA'S GODMINNENDE WEEKLACHT.
Ik leef, maar ik leef niet in mij,
en zoo hoog wil ik leven verwerven
dat ik sterve van niet te sterven.
(1) In stroof 8 zal men op 't woord pijn het woord mij hooren
rijmen, wanneer men het verbindt met het volgende vers ...mij
naarmate ik...
In de vertaling is Z. E. H. Kan. De Schepper, van Brugge, mijn
onkunde in 't Spaansch ter hulp gekomen.
Hij weze bedankt I
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Dit Goddelijk samenzijn
uit liefde — mijn eenig leven —
maakt dat God Hem gevangen wil geven,
en bevrijdt dit herte mijn;
maar dit doet me zoo'n. liefdepijn :
— een God die zijn vrijheid wil derven ! —
dat ik sterve van niet te sterven !
Ach, hoe is dit leven toch lang !
Hoe hard mij te voelen verbannen,
in een kerker te voelen omspannen,
mijn ziele met kluisterendwang 1
De smert waar ik 't eind mee verlang
komt zoo scherp mijn ziele doorkerven,
dat ik sterve van niet te sterven !
Wee, wat leven vol bitterheid,
waar ik niet mijnen Heere mag smaken !
Zelfs geen liefde 'n kan zoetheid maken
waar hope al te lange verbeidt !
O God, zij dit juk mij ontleid
nog zwaarder dan food honderdwerven,
dat ik sterve van niet te sterven I
Aileen door het blijde vertrouwen
zoo leef ik — da 'k sterven moet,
want stervende 't leven me doet
gerust mijn verwachtinge bouwen.
O Dood die mij 't leven laat houen,
en laat niet te lang om u werven,
want ik sterve van niet te sterven I
Zie wat vurige liefde kan maken :
O leven, bezwaar mij toch niet !
Al wat mij nog overschiet
is u winnen door u te verzaken.
zij kome, die zoet me zal smaken,
die Dood, zoo verlokkend van verven,
dat ik sterve van niet te sterven I
Het leven omhoog, bij den Heer,
voorwaar, is het echte leven !
Tot de dood mij zal hebben ontheven
elk genot ik in 't leven ontbeer.
O Dood, en vergeet mij niet meer,
want stervende moet ik hier zwerven,
wijl ik sterve van niet te sterven I
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0 leven, wat schenk ik aan Dezen
mijnen God, die leeft binnen mij,
tenzij ik u schenke daarbij
om meer Hem genietend te wezen?
lc Bereik Hem, na tt sterven verrezen,
want Hem alleen wil ik erven
Wien ik sterve van niet te sterven !
Ach, zoo verre van U te zijn !
Wat kan zulk een leven mij maken,
dat mij doet eene dood gesmaken
veel erger dan de ergste pijn?
a zelve beklage mij
naarmate ik mijn wonde voel snerven,
en zoo sterve ik van niet te sterven !
De visch, het water ontsmeten,
is dra van smachten bevrijd;
aan wie er de doodsmerte lijdt
doet de dood het lijden vergeten.
Maar wat dood kan er worden gemeten
aan 't leven dat ik moet doorscherven
wijl ik sterve van niet te sterven !
Als 't mij te troosten begint
in tt Sacrament U te aanschouwen,
dan ga ik al meer het berouwen
Dat U mijn oog niet en vindt,
Al pijn is 't die nijpender bindt
U niet zien zoo 'k het zoek te verwerven,
en ik sterve van niet te sterven !
O Heere, soms wil mij verblijden
de hoop dat ik eens u zal zien...
maar ach, ik verlieze u misschien,
en dat denken verdubbelt mijn lijden.
Met zulk eene vrees moeten strijden,
U dervende zoo ik U derve,
dat is sterven omdat ik niet sterve !
Ontruk mij uit deze dood,
mijn God, en schenk mij het leven !
O laat me toch hier niet gebleven
in kluisters zoo zwaar ende snood !
U te zien is mijn zielenood;
bestaan zonder U is bederven,
is maar sterven van niet te sterven !
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1k ween om mijn dood hier op aard
en ik wil mijn leven beklagen
dat mij in boeien geslagen
om mijn zonden hier bezwaart.
Wanneer vlieg ik Hemelwaart
en zeg waar, o mijn God, dezen werve :
dat ik sterve opdat ik niet sterve !

Et hoor al van, hier de menschen mompelen die v6Or alles actie en
business achten : « Wat tijdverlies en wat verspilling van kracht ! Kan
zulk een vrouw nog lets nuttigs met een leven aanvangen, dat ze
gedurig als een last betreurt en waaruit zij wil ontsnappen ! »
Wacht een oogenblikyilleeren en Dames, die toch zoo gemakkelijk
met woorden schermt, en, hoe menigmaal, uw zielekracht verspilt in
jacht naar geld, om te genieten, of in sport, om u niet te vervelen I
1k moet u geen lange historie vertellen, om u te antwoorden. Aileen
wat ik in mijn Bre vier lees op St-Teresa's dag (15 October) in de les
van haar leven, is al genoeg : « Twee en dertig kloosterhuizen vermocht zij, maagd zonder eenig geldelijk vermogen, te stichten, en
dat, buiten alle menschelijke hulp, ja, meest altijd tegen dank van de
wereldlijke machtvoerders ».
Dat wil wat zeggen, in die tijden ! Wat een volhoudende inspanning
moest die « zwakke » vrouw dan niet ontplooien, om, niettegenstaande
de vurige verlangens barer ziel naar eening met God, toch op aarde
te lijden en te werken?
Ten andere, God gaf haar nog hooger genade, dan die vervoering.
In het latere deel van haar leven schrijft zij :
« Vroeger, toen de ziel hevig verlangde, met God vereenigd te
worden, was de minste aanleiding : een vroom gezang, de eerste
woorden van een preek, een heiligenbeeld, reeds genoeg om ze aan
haarzelve te ontvoeren. Nu hebben die omstandigheden en voorwerpen..+ zulken grooten invloed niet meer. Hetzij dat ze rust hebbe gevonden, hetzij dat ze niet meer zoo licht verbaasd is na zoovele
wonderen, hetzij dat Jesus haar nooit meer alleen laat, of door andere
oorzaken die ik niet ken; zij Mat vrij van die groote zwakheid, die
haar des te meer hinderde, daar zij zoo geregeld terugkwam. » (Boek
haars levens).

Dezelfde ziel, die klaagt « over haar heerlijk martelaarschap » wil
echter lijden en strijden om anderen nuttig te zijn, en dat, zoolang het
God belieft. Haar lijfspreuk is : a Of lijden, of sterven ! »
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1k zou U zulk leven van kommer, tegenkantig, reizen in de ongemakkelijkste voertuigen en over de lastigste wagen, en dat te midden
van ontbering, versterving, boete en gebed, trots ziekte en lichamelijke
ellende, — ja ik zou U zulk een leven eens 15 jaar aan ea, stuk willen
zien volhouden, Madame, of Miss, al is 't dat gij zwemmen kunt of te
peerde rijden, 'k en wete hoe lang of hoe ver, — voor uw eer en glorie,
of voor veel, veel dollars, om daarna veel dagen... uit te rusten I En
wat heeft dan nog het menschdom aan uw zwem- of rijtoeren?...
Maar wij kunnen malkaar toch niet verstaan. Wij noemen heiligheid,
wat gij dwaasheid noemt. Er Mat echter toch een voordeel voor de
heiligheid : haar glorie begint met de dood, de uwe eindigt daarmee.
Ste-Teresa is nu gestorven sedert 1582, en duizenden christenen
kennen haren naam en zingen haren roem; duizenden, en de besten,
hebben haar nagevolgd en zip, als zii, groot geworden in vernedering
en leefde. Hoevele duizenden zullen, binnen 40o jaar, uwe toeren
kennen, prijzen en er levensbelang van maken?
*
**

De Heiligen, al door de tijden heen, kennen en beminnen malkaar
spijts afstand van eeuwen of kilometers. Het is schoon, de latere Godminnaars over Ste-Teresa te hooren. En wat haar Cantico betreft,
dat wij hier bespraken, is het schoon den weerklank daarvan te vernemen en te genieten, verwekt in dien anderen Poeta celeste, St-Alfonso
da Liguori, die leefde in Italie, van 1696 tot 1787. Hij leest het gedicht,
en zijn eigen dichterziel ontroert erbij. Dat liefdeleed der Seraphijnsche Maagd moest hij begrijpen, en alsof zij nog leefde, dicht hij haar
ter eer
IN ONOR DI S. TERESA.
sopra le sue parole : Moro, perche non moro.
0 Angeli amanti, the in cielo piit ardete,
Da cielo venite, e voi soccorete
Quest 'anima eletta
Ch' e sposa diletta
Del vostro adorato diletto Gesit.
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L'Amante dell' alme, ramore, la vita,
Con dardo di fuoco cosi 1' ha ferita,
Ch' 1 nobil suo core
Gia spira, gia more
Amando, languendo per chi la fed.
E troppo l'offanno d'un core piagato
Amar, et trovarsi lontan dall'amato !
Vol dunque venite
E almen compatite
Teresa che geme lontan dal suo Ben.
L'ardor di videre l'amato Signore,
Nel mentre l'infiamma, ia strugge d'amore,
Quel dolce desio,
D'unirsi con Dio
Perchê non l'uscide, la morte le da.
Ma s'altri non viene, tu vieni o Diletto,
Que fiamma si cara accendesti in quel petto.
Sta infermo it suo core
Piagato d'amore;
Tu che lo piagasti, tu sanalo encor.
La sposa in piacerti fedele t'ê stata,
E tutto lasciando a Te tutta s tê data
Or troppo ella t'ama,
Sospira, ti brama;
A Te vuol venire, contentala Tu I
Volgens den ouden regel, « Accessorium sequitur principale », ben
ik nu wel verplicht, ook dit gedichtje in verzen to vertalen. Het zij zoo
TER EERE VAN DE H. TERESA.

op hare woorden : Ik sterve omdat ik niet sterve.
0 minnende Geesten, gij vurigste in 't blaken,
komt neer tilt den Hemel met hulpe genaken
de ziel die, verkoren
tot braid, wil behooren
Aan Jesus, d'aanbeden Beminde van U !
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Die Minnaar der ziele,n, haar liefde en haar leven
heeft z66 zijnen vuurschicht in 't hert heur gedreven
dat 't edele herte
aan 't kwijnen van smerte,
van liefde bezwijmt voor den Heer die ze trof.
Te groot is 't verdriet voor een hert dat doorboord is
te minnen als 't ver van den Minnende voort is.
zoo komt dan, o Englen
met deernis omstrenglen
Teresa die zucht naar 't afwezige Goed !
De zucht om te zien heur Beminde, den Heere,
ontvlamt haar intusschen van liefde, zoo teere,
dat 't zoete verlangen
God eindelijk te omprangen
haar &arm doet sterven omdat zij niet sterft.
Maar komen geen andre, Gij, vurig Begeerde,
Kom Gij dan, Wiens vlamme dat herte verteerde,
want kwetsend doorgriefde 't
de wonde der liefde;
Gij die het gewond hebt, genees het dan ook !
Uw Bruid, U behagende is trouw u gebleven,
en alles verliet ze om haar gansch U te geven
te zeer doet het wachten
haar zuchten en trachten.
Bij U wil zij komen, bevredig ze, Gij !

Alfonso zal wel, bij die twee laatste strophen, meer op zijn eigen
minnende ziel gedacht hebben, dan op die van de reeds lang verloste
Teresa. Hoe eerbiedig-vertrouwelijk zijn die heilige zielen toch met
Jesus, hun goddelijken Minnaar I
Poeti celesti, bidt voor ons, arme dichters der garde !
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DOSTOIEVSKY
door Dirk Vansina.
(Vervolg).

XV.
Dostolevsky's vrouw verlangde al zoozeer als hij zelf naar Petersburg. De zaken van haar familie gaven haar veel zorgen en zij voelde
zich nu sterk genoeg om, ter plaatse, met de oude schuldeischers van
haar man te onderhandelen en het gekuip der familieparasieten te
trotseeren. Zoo kwamen ze terug in Rusland waar hun een zoontje
Theodoor, geboren werd. De door veel ontberingen gestaalde vrouw
bond daarna dadelijk den strijd aan tegen de woekeraars, liep rond bij
uitgevers en boekhandelaars, bezorgde ten slotte zelf een uitgave van
de werken van haar man en wist het zoover te brengen dat in betrekkelijk korten tijd de zaken in orde kwamen en Dostoievsky self ongestoord kon voort arbeiden.
Aldus wercrze
„ ook schadeloos gesteld voor het verlies van haar eigen
persoonlijk bezit en dit harer moeder dat, ten gevolge een samentreffen
van eigenaardige bepalingen van de russische wetgeving, tijdens het
verblijf in Europa was verloren gegaan.
Onlangs gepubliceerde brieven geven ons een kijk op het echtelijk
geluk van den schrijver. In een brief gedagteekend Ems 76 roept hij
uit : « Wie is z(56 met mij sam.engegroeid tot een lichaam en den ziel. —
In dit zelfde schrijven vinden we ook een apologie van het onschatbaar
vrouwtje dat den onpractischen dichter zoo wonderlijk uit al zijn
moeilijkheden had gered « vreugde van mijn leven waar hebt ge 't
vandaan dat gij de gulden middenweg bent. Gij zijt een zeldzame
onder de vrouwen behalve nog dat ge beter zijt dan allemaal samen. Ge
vermoedt zelf uw talenten niet. Gij bestuurt niet alleen ons heele huis,
niet alleen mijn zaken maar ons alien; met onze grillen en drukten,
van mijzelf of tot Ljosja (I) toe trekt ge achter u aan. Maak u maar
(I) Het tweede zoontje Alexis.
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koningin en geef u een heel koninkrijk, ik zweer het u, gij zult het
regeeren als Been ander; zooveel geest hebt ge, zooveel gezond verstand, en hart en praktiese zin ».
Dostoievsky wien zijn vrouw een tweede zoontje Alexis had geschonken leidde in die jaren een zeer teruggetrokken leven. Hij zag slechts
enkele vrienden. Tevoren had hij eventjes omwille van den broode het
hoofdredacteurschap waargenomen van het dagblad « De Burger »
wat hem een gelijkaardige verzuchting als deze van den man uit « Het
Donker » had ontlokt : « hier ook is het beter niet Al te intelligent te
zijn ». Gelukkiglijk werd hij al heel gauw van die karwei verlost
vooraleer ze hem al te drukkend was geworden. « Ilt geloof dat mijn
vader die eerste jaren na zijn terugkomst te Petersburg gelukkiger was
dan later in den tijd van zijn groote successen die zoo vol kwellingen
was. Zijn vrouw hield van hem; zijn kinderen die nog klein waren
amuseerden hem door hun gelach en hun kinderlijke vragen; oude
vrienden kwamen hem dikwijls opzoeken om met hem over zijn
lievelingsdenkbeelden te praten. Zijn gezondheid werd steeds beter;
de aanvallen van epilepsie bleven hoe 'anger hoe meer uit en de doodelijke kwaal die hem ten grave zou steepen had zich nog niet geopenbaard » (i).
Dostoievsky had een zeer eigenaardige manier van werken aangenomen. Sinds « De Speler » dicteerde hij al zijn romans aan zijn
vrouw die ze opteekende. Hij hield er van 's nachts te werken als
iedereen sliep. Hij schreef tot 4 of 5 uur 's morgends en stond dan rood
II uur op. Hij sliep op een sofa in zijn studeerkamer (het was een
soort turksch divan met een la erin waar men overdag kussens, lakens
en dekens wegborg) (2). Hij had een waren hartstocht voor reinheid;
begon zijn dag met gymnastiek. Was altijd correct gekleed; droeg
altijd keurige kleederen; borstelde zelf. Na klaar te zijn met toilet en
gebeden kwam hij ontbijten. Gedurende the tijd werd zijn studeervertrek gelucht. Op zijn bureel had alles zijn vaste plaats. De minste
wanorde prikkelde hem. Na 't ontbijt kwam zijn vrouw en begon hij
haar de hoofdstukken te dicteeren die hij 's nachts had uitgedacht.
Deze stenografeerde en schreef over. Dostoievsky corrigeerde de
copie; voegde er een en ander aan toe, waarna zijn vrouw definitief
over schreef en naar - de drukkerij zond.., indien de schrijver het bij
(I) Aimee Dostoievsky. (2) idern.
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het herlezen niet naar de scheurmand verwees en het hoofdstuk
herwerkte.
Van zijn vroegere verdwazingen zooals zijn speeldrift ; zijn verkwistingen was hij geheel genezen. Daarvan was enkel zijn voorliefde
overgebleven om . zelf het dessert te bestellen of, op refs, het beste
hotel van de stad uit te kiezen. Maar in Ems waar hij jaarlijksch, heen
moest, is hij nooit een speelzaal binnen gegaan. Dat hij, die urenlang op
ziin, bureel zat te werken, daar kleine versnaperingen bij de hand had
zooals vijgen en dadels en vruchtenkoeken en er wel eens sigaretten
rookte zal niemand ontstemmen ; zijn verstrooidheid was natuurlijk
met de jaren niet gebeterd, bij zooverre dat hij niet eens Polina
herkende toen de vroeger geliefde hem, na jaren, onverwachts kwam
opzoeken; erger nog : tijdens een wandeling gaf hij tot tweemaal toe
een aalmoes aan zijn eigen vrouw die zich, voor de grap, langs den weg
als een bedelares had opgesteld.
Dit gebeurde te Staraja Roussa, een kleine badplaats in het gouvernement Novgorod dicht bij het Ilmenmeer waar het gezin den zomer
kwam doorbrengen. Dostoievsky vond het er zoo rustig, dat hij er
ook doorwinteren bleef, om zijn « Groeijaren » ongestoord te kunnen
schrijven. Maar het jongste knaapje, het lievelingskindje, Alexis, stierf
er twee jaar en half oud. Dit was een zware slag. zou aan de beproevingen dan nooit een einde komen?
Minder pakkend dan de groote romans die waren voorafgegaan is
« Groeijaren » buitengewoon goed verzorgd van kompositie, technisch zeer knap en bijna geheel vrij van vroeger gebreken (i). Als
kunstwerk misschien wel het gaafste van wat Dostoievsky schreef.
Maar het is lets minder rijk aan textuur, heeft minder dramatische
spanning dan de vorige boeken die ons daardoor, trots hun chaotisc her uitzicht, zooveel meer gaven.
Het werk doet zich voor als het dagboek van de jongeling Dolgoruki,
(I) Door het commentaar dat hij in dit boek geeft van Claude
Lorrain's : Acis en Galathea mogen we hem niet alle, belangstelling in
schilderkunst ontzeggen. In « de Idioot » had hij reeds een kruisafneming beschreven die voor de beschrijving van een werk van Servaes
zou kunnen doorgaan. Nochtans kan niet worden afgeleid dat hij oog
zou gehad hebben voor zuiver picturale waarden. zijn onbegrip voor
al wat niet litteratuur is is kenschetsend; architektuur echter uitgezonderd.
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illegitieme noon van den grondbezitter Wersilow. Van of zijn kindsheid is hij uitbesteed geweest. Nu heeft hij zijn studien voltooid in
een goede fransche school waar hij de « souffre-douleur » van meesters
en makkers is geweest en wordt in het gezin van zijn vader opgenomen.
De jonge knapenziel met haar grooten honger naar teederheid en haar
behoefte naar vereering; met haar warm idealisme ; met haar droomen
en begoochelingen, die het toch alles z(56 door en door ernstig opneemt
en toch zoo kwetsbaar en onbeholpen is door haar prikkelbare fijngevoeligheid, wordt tot in haar fijnste roerselen ontleed. Het lijkt wel
dat Dostoievsky hier veel herinneringen en impressies uit zijn eigen
jeugd heeft verwerkt (i). Er zijn ongetwijfeld vele bladzijden autobiografie. Ook vinden we verwantschap met vele vroeger reeds verwerkte motieven : zoo de platonisch schuchtere jongelingsliefde van
den verhaler die ons voorkomt als een oudere broer van « Een jonge
held ». De oude prins die geschaakt wordt door de jonge dame die
huwen wil om de lieve centen herinnert aan « Oompjes droom »; de
tooneelen uit de speelclub zijn verwerkingen van wat hij zelf in
Homburg beleefde ; Alfonsine de francaise doet ons aan de francaise
van de « Speler » terug denken; terwiji de talrijke stuurlooze, ontredderde jongelingen uit dit werk van dezelfde generatie zijn als deze
van « Demonen » al zijn er geen samenzweerders onder hen.
Geen schrijver heeft als Dostoievsky gevoeld en weergegeven de
schrijnende tragiek van den jongeling voor het leven; de flood begrepen
van die edele dorstige zielen die niets vinden om zich te verzaden;
die zoo ontzettend ernstig zijn in hun probleemstellingen; een duidelijk antwoord begeeren en een practisch, dadelijk uit te voeren programma. Zij willen geen halfheid, zij willen geen laagheid, noch
gemeenheden en zoo zij God niet vinden en met Hem, licht en kracht
en genade, grijnst de zelfmoord hun gekwetste moegestreden ziel toe
als de eenige uitkomst. De steeds aanwezige zelfmoordidee (2) geeft
iets geweldig-beangstigend aan dit werk. Dostoievsky kon niets anders
meer schrijven dan zijn « Atheisten ». Enkele kleinere werkjes uitge(1) Even wordt herinnerd aan de episode van boer Marei; de
Fransche school; bij de zelfmc ord van een knaap staat ook op den
achtergrond de goudglanzenden koepel van een kerk zooals op de
plaats van zijn terechtstelling, enz.
(2) Plegen zelfmoord : Krafft; de grand Dadais; Olga; de knaap uit
het verhaal van Makar.
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zonderd heeft hij niets anders gedaan sinds « Schuld en Boete » en het
« Donker » dan fragmenten uitgewerkt van dit ongeschreven epos...
Want ook « De Idioot » de « Demonen » en na deze « Groeijaren » de
« Droom van een belachelijk mensch », de « Zachte »; de « Gebroeders
K:aramazoff » zijn brokstukken van een grootsche symfonie en moeten
als zoodanig worden beschouwd. Zij vormen samen het deel dat aan
Dante's Commedia ontbreekt de Aarde die aan diens Hel, Vagevuur
en Paradijs kon voorafgaan.
Zooals in de vorige werken is er in deze « Groeijaren » een grondeloos levenswee dat met geen woorden is uit te spreken; daar is levenslaagheid waarvoor men walgt, maar daar is steeds ook — en het zou
geen Dostoievsky-werk zijn indien het er niet was — een matelooze
kinderlijk-zuivere liefde die is een bloeseming van zon en lente. Hoe
diep menschelijk die liefde van Mamma; hoe worden we tot in onze
diepste vezelen ontroerd door bladzijden als waar het bezoek aan het
pension verhaald wordt.
Bijzondere aandacht verdient de figuur van Makar Iwanowisch de
pelgrim. Als schepping van een volkomen goeden mensch is zij
levendiger en overtuigender dan Prins Myshkin. Nu Dostoievsky
opnieuw Rusland bewoonde en in nauwe voeling leefde met het yolk
heeft hij daar in de « pelgrims » menschen ontmoet die er niet ver van
waren zijn oorbeeld te incarneeren. « De liefde voor het pelgrimschap,
het geestelijk nomadendom is een typisch Russische karaktertrek,
inhaerent aan de russische gedachte. Het uit het yolk gesproten type
van den pelgrim is het sterkst uitgesproken Russische type. In het
diepst van zijn ziel is de Rus, noch onherroepelijk aan bezit, noch aan
familie, noch aan den Staat gehecht ; 'hij voelt het ijdel en voorbijgaand karakter van alle aardsche goederen en rijkdommen. Alles moet
voorbijgaan en eerst als alles volbracht is, zal een waarachtig leven
beginnen, dat van het Koninkrijk Gods. Aldus heeft het Orthodoxe
geloof het russische yolk opgevoed. Het heeft in den Rus geen aardsche
deugden, als onontbeerlijk ter verkrijging van wereldsche macht en
behagelijke inrichting van het aardsche leven aangekweekt. Het
russische yolk kon op deze wereld bestaan en zijn historie beleven
omdat, in zekeren zin, door de macht der Tzaren hare aardsche taak

wend volbracht ». (I).
(I) Berdaieff. De russische religieuze idee.
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Prachtig in hun volkschen eenvoud zijn de leeringen en gezegden
van Makar. Al het geschapene weet hij een goddelijk geheim en dit
maakt de schepping nog schooner. Hij spreekt van de heerlijke natuur,
van de grashalmpjes en vogeltjes als een Sint-Franciscus.
God loochenaars heeft hij nimmer tegengekomen « de mensch kan
niet bestaan zonder zich voor iets to buigen; zulk een mensch kan zich
zelf niet uitstaan, geen mensch kan dat. En als een mensch God verloochent zoo buigt hij zich voor een of god, een houten of een gouden
of een die louter gedacht is ». Hij prijst het gebed aan; zelfs voor de
zelfmoordenaars moet men bidden al is « de zellmoord de grootste
menschelijke zonde, maar rechter is enkel God den Heer want Hem
alleen is alles bekend, ieder grens en ieder maat. Aan het avondgebed
zal men toevoegen « Erbarm U, heer Jezus, ook over al dezen, voor wie
niemand bidt ! » IJverig verdedigt hij de levenswijze van den eremijt.
Scherp teekent hij de dwaling van de wereldlingen. « Zij vergeten
het groote en bemoeien zich om het kleine ». Als een evangelieparabel
luidt het « Is niet het leven enkel een spel van verwachtingen. Neem
een handvol zand en zaai het op een steen; indien het geel zand op den
steen opschiet zoo zal ook uw hoop in de wereld werkelijkheid worden».
Hij haalt het Christuswoord aan « Ga, en deel uw rijkdommen uit
en wordt een knecht van alien »; rijker zult ge worden, want « niet door
kostelijke spijzen ; niet door prachtige kleederen; niet door trots en
nijd zult ge gelukkig zijn maar door m qteloos vermeerderde liefde.
Liefde dit is de uitkomst van alles ; liefde moet heerschen in de
menschen « dan sullen zij de waarheid niet meer zoeken in boeken,
maar zij zullen met God self omgaan van aangezicht tot aangezicht;
de aarde zal heiler stralen als'de zon ; daar zal geen treurnis meer zijn
en geen zuchten, enkel een eenig heerlijk paradijs ».
Tegenover de orthodoxe Makar staat Wersilow de vrijdenker, de socialistische droomer; de door zijn hartstochten overm,eesterden mensch.
Hij ook droomt van een « gouden eeuw » zooals we reeds vroeger
aanteeken.den; hij ook weent tranen van ontroering en kent « de liefde
tot de gansche menschheid ». Door hem laat Dostoievsky voor 't eerst
een gedacht uitspreken dat hij in 't vervolg xn,eermalen met klem zal
herhalen : De hoogste russische gedachte is de algeheele verzoening
der Gedachten. Rusland kent geen overdreven egoisme. Een franschman is niets anders dan een franschman; een duitscher niets dan een
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duitscher ; geen enkel is West-Europedr. Maar de rus kan en Rus en
Europeeer zijn.
Opmerkelijk is het ook dat we, nu Dostoievsky zooveel ouder is
geworden, weer en meer psychologische opmerkingen aantreffen
waar deze in vroegere werken maar zelden voorkwamen. Wat hij
in den beginne slechts kende bij intuitie is hem nu ook geestelijk
bewust geworden al bliift hij in zijn scheppingsarbeid even jong en
frisch,
*
**

Ten tijde dat Dostoievsky « De Burger » bestuurde had hij in dit
dagblad een rubriek geopend : « Het dagboek van een schrijver. In
76 begon hij met de uitgave van een eigen trjdschriftje onder diezelfde
hoofding. Van meet of aan kende het een groot succes. Het eerste
jaar werden 1982 abonnes aangeworven en werden gemiddeld 2500
losse nummers verkocht Volgend jaar steeg het tot 3000 abonnes en
3000 losse nummers De uitgave bood aan Dostoievsky het dubbel
voordeel en van hem finantieel voort te helpen en van hem toe te laten
zijn gedachten; zijn « leer » waar hij heel van vervuld was, onder het
yolk te propageeren Vooral de jeugd regeerde sterk en schaarde zich
om hem (I), Hij werd opnieuw, als voor zijn europeesche ballingschap
omringd van een schaar jonge dweepers en droomers, studenten en
studentinnen al had hij hen met Raskolnikof maar vooral met « Demonen » zulke harde waarheden gezegd. Maar hij kon hen iets geven
« voor het leven ». Hij was hen veel meer dan een politiek leider. Hij
was de drager en zelf de uitdrukking geworden van de russische Idee.
Hij had met zijn eigen gelouterde persoonli;kheid de mogelijkheid
bewezen, aan de sterke aspiratie van het chaotisch russisch wezen te
voidoen : zichzelf tot een volledig zelfstandig man te herscheppen.
Met Dostoievsky was de door eeuwen slavernij ontredderden russischen intellectueel Mensch geworden. Aan de jeugd die dorst naar
he roisme gaf hij niet de klein burgerlijke wijsheid van West-Europa
maar de groot menschelijke van het Christendom. En d'oude waarheid
klonk nieuw uit zijn mond. In zijn levenswandel gaf hij het voorbeeld.
zijn leer en zijn leven waren een. Hij begon zijn dag met gebed. Boven
(I) o. a. Soloviev, die zijn vriend werd. De i5jarige Merejkowsky
kwam hem bezoeken.
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de sofa die hem tot bed diende, hing een afbeelding van de Sixtijnsche
Madonna. 's Avonds gaf hij den zegen aan zijn kinderen, zegde met
hen een kart gebed aan de Heilige Maagd, dat zijn ouders hem lieten
opzeggen toen hij Mein was. « Hij hield ervan zijn godsdienstplichten
met het heele gezin te vervullen » (I).
In zulk een m,ensch nit een stuk kon de jeugd gelooven. En was hij
niet deze die alles begrijpen kon. Had hij zelf niet alle beproevingen
doorgemaakt ? Het lijden had zijn aangezicht gemerkt zoo tragisch
aangrijpend dat de Vogue getuigen kon : « Jamais je n'ai vu sur un
visage humain pareille expression de souffrance am,assie ». Hij wist
dat zijn, yolk leed aan een overmaat van kracht ; kracht die zich
zelf, blindelings voort hollend, moest vernietigen; maar die geleid in
de strakke banen van een geestelijke tucht de wereld vernieuwen kon.
Aan hen die dolen met hun liefde roept hij « niet wanhopen ». Wie
zoekt zal vinden. Enkel levenskracht hebt ge noodig om vol te
houden tot ge 't doel bereikt. Zelfmoord is een ziekte der zwakken.
Het is het vertwijfelen aan het leven en aan, God. Het is de groote
zonde. Gij moet uw lijden op u nemen, hoe zwaar het ook zij, want
uw lijden is uw redding. Door het lijden en de vermorzeling moet ge
heen om de bevrediging te vinden van uw oneindig weidsch verlangen
dat U, bewust of onbewust, toch steeds bij God voeren zal. En hij
zingt zijn hymne aan het lijden — hij de mensch die door alle lijden
en beproeving was heengegaan — dit hymne dat hij had aangeheven
in de gedenkenissen uit het bagno, dat ruischt door « Schuld en Boete »
en dat straks in de Karamazoffs uit de diepten der aarde zal opklinken
als de Eroica der bevrijding. Hij stelde vooral zijn hoop op de
russische vrouw omdat zij, met nog lijdzamer berusting, het lijden
dragen kan. Hij waarschuwde voor de logika omdat hij wist dat ze
niets bewees tegen de diepere waarheid der ziel en een jonge rus niet
aarzelt konsekwent de dood in te gaan om de logische gevolgtrekking
van een verkeerd gesteld probleem. En hij predikt de liefde; de liefde
ander al haar vormen, in al hare uitingen; de liefde, de goddeliike
bloem aan den stengel van lijden ontsproten, de liefde die alles goed
maakt.
Tot aan zijn dood groeit de dagelijksche karwei van brie ven beantwoorden. Hij antwoordt aan ieder. Hoe doorschottwt hij dadelijk
(I) Aimee Dostolevsky.
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den ongekenden schrijver en weet hij hem het woord toe te sturen dat
hij-voor zijn hell noodig heeft. Hoe vloeien al zijn brieven over van een
schoone menschelijkheid, van een ongemeene levenservaring. Aan
een jonge twijfelaar schrijft hij : « Elk organisme is op de aarde om te
leven niet om zich te vernietigen...» Hii raadt de lektuur aan van den
Biibel, van Sint-Paulus' epistelen. Aan een ongeduldige studentin die
hem om raad en leiding vroeg schrijft hij — en zijn leven was toch een
ongehoorde aaneenschakeling geweest van beproevingen en ellenden
« ge hebt nog al den tijd; kwel u niet, het leven is lang; en als alles
weer zal in orde zijn, zult ge zeggen dat het leven schoon is ».
Aan de meisjes raadt hij aan vooral te betrachten een goede vrouw en
een goede moeder te worden « het is het verhevenste doel voor een
vrouw ». Aan studenten en professoren verwijt hij specialisten te zijn
maar geen geleerden en nochtans algemeene ontwikkeling is voor alles
noodzakelijk. En de geleerdheid mag niet het voorrecht blijven van een
elite. In het « Dagboek » schrijft hij, dat hij nooit zal aannemen
dat i/io der menschen maar hooger ontwikkeling mag betrachten
terwijl de negen andere tienden hen tot voetschabel zouden dienen.
In het 0 Dagboek » toont hij zich steeds bekommerd om de mysterie's
der menschelijke psyche. Meerdere opstellen handelen over moorden
en zelfmoorden. Elk moordenaar, elk zelfmoordenaar is een enigme
dat moet ontcijferd worden.
« Neem een doodgewoon geval van het dagelijksch leven een feit
zonder groot belang bij het eerste zicht. Indien ge echter zien kunt zult
gij er een diepte in vinden waarvan het werk van Shakespeare zelf geen
gedacht geeft; maar we kunnen niet zien ».
In « Groeijaren » in « De Zachte » in menig opstel uit het « Dagboek »
van 76, zien we hoe hij geobsedeerd blijft door de zelfmoord-epidemie;
hoe hij tracht te begrijpen. Meerdere romanepisoden ( by. uit GroeiJaren) zijn klaarblijkelijk gebeurde voorvallen, die hij heeft trachten
te ontraadselen door ze « in te leven ».
In het « Dagboek » verscheen de novelle « De Zachte ».
« 1k heb dit verhaal fantastisch geheeten alhoewel ik het als werkelijk beschouw. Maar daar is een tantastische- kant aan, bijzonder
door den vorm, en hier wil ik uitleg over geven.
Eigenlijk is het geen novelle ook zijn het geen « rnemoires. »
« Beeld u in, een man bevindt zich thuis voor een tafel op dewelke
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het Ilik van zijn gezelfmoorde vrouw ligt. Zij is enkele oogenblikken
te voren uit het venster gesprongen.
« De man is verdwaasd. Hij kan zijn gedachten niet bijeen houden.
Hij loopt op en of de kamer trachtend te begrijpen wat er gebeurd is.
Daarbij komt dat het een neurasthenieker is, van dezen die met zich
zelf spreken. Hij spreekt dus luid op; zich zelf het ongeluk verhalend
trachtend het te verklaren. Het komt voor dat hij met zich zelf in
tegenspraak komt met gedachten en gevoelens. Hij wascht zichzelf wit,
klaagt zich zelf aan, verward zich in zijn pleidooi en zijn rekwisitorium
Soms lijkt het of hij zich tot denkbeeldige toehoorders richt. Stilletjes
aan begint hij te begrijpen. En een reeks herinneringen die hij oproept maken hem van de waarheid bewust. Ziedaar het thema. Het
verhaal is vol onderbrekingen en herhalingen. Maar indien een
stenographe hadde kunnen schrijven, terwiji hij sprak zou den tekst
nog hortender nog minder bewerkt zijn geweest dan degene die ik u
voorleg. 1k heb getracht te volgen wat ik meende de psychologische
orde te zijn. Het is de veronderstelling van de stenographe die al de
woorden van den ongelukkige opteekent die mij het fantastisch element van het verhaal lijkt. In « Le dernier jour d'un condamne » heeft
Hugo een dergelijke techniek gebruikt ».
In « De Zachte » is dus alle litteraire opsmuk geweerd. Het is 'outer
een psychologisch document maar des te treffender door zijn abruptheid. Een onder alle opzichten volniaakte novelle. Hier kunnen we nog
eens opmerken dat — in tegenstelling met de groote romans — de
novellen van Dostoievsky bijna alien evenwichtig uitgewerkt zijn.
Hoe meer Dostoievsky de psychologie van den zelfmoordenaar
indiept, hoe meer hij overtuigt geraakt van « de noodzakelijke onsterfelijkheid der ziel ». In een artikel uit het Dagboek heeft hij duidelijk
zijn gedachtengang uiteengezet. « Zonder deze opperste gedachte van
de onsterfelijkheid der ziel kan noch een mensch, noch een natie
bestaan. Alle ander gedachten komen uit deze voort. Het is maar
met het geloof in zijn onsterfelijkheid dat de mensch tot het besef
komt van het werkelijk doel van zijn leven op aarde. Zonder de overtuiging van zijn onsterfelijkheid vermindert de gehechtheid van den
mensch aan zijn planeet en het verlies van den oppersten zin van het
leven leidt regelrecht tot zelfrnoord. En indien dit geloof in zulke mate
noodzakelijk is volgt hieruit dat dit wel de normale toestand der
nienschheid is en een bewijs dat de onsterfelijkheid een feit is. »
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In een brief aan N. L. Ozimidov, heeft hij nog eens zijn opvatting
omtrent de noodzakelijke onsterfelijkheid der ziel uiteengezet. « Zonder onsterfelijkheid is mijn eenigst doel tot mijn einde te geraken.
Laat al 't overige vergaan ! Indien dit zoo is (en indien ik vertrouwen
heb in mijn handigheid en mijn vernuft om aan het wetboek te ontsnappen) waarom mijn naaste niet vermoorden , hem plunderen en
uitrooven, of eenvoudiger gezegd, waarom niet leven op de kap van
d'andere en maar enkel acht geven op mijn eigen bulk »... a leder heeft
het recht aldus te spreken maar dan is er geen maatschappij m,ogelijk.
Daar is dus een hoogere wet ».
Onder welke voorwaarden een zelfmoord zich ook voordoet; als
daad van opstand of als gevolg van een totale uitputting van levensenergie; zelfmoord beteekent altijd : weigeren verder te lijden, want
leven is lijden. Indien er een God is die het ons oplegt tot een hooger
doel kunnen wij en moeten wij het met liefde aanvaarden; indien er
geen God is heeft het lijden en het leven geen zin. Waarom dan verder
leven en lijden. Dit is het vreeselijk dilemma dat Dostoievsky ons voorhoudt : Geloof of zelfmoord. Indien uw uitkomst zelfmoord is maakt
Dostoievsky in bovenvermelden brief de opmerking Bat « enkel het
organisrne menscheid zou afwijken van de algemeene wet. Het zou
slechts leven om, zich te vernietigen waar al de andere leven om zich
zelf te bewaren en te vermenigvuldigen ».
Dostoievsky is door zijn onverbiddelijke logiek even goed een wegwijzer tot nihilisme als tot orthodoxie voor wie zich enkel houdt aan
het door hem gestelde dilemma en het geloof niet bezitten zou. Maar
wie het zoo meenen zou, verliest een ander uitzicht van Dostoievsky
uit het oog : zijn betrouwen in het leven dat — voor wie er zich, aan
overgeven wil — toch steeds eindigen zal den zwalpenden drenkeling aan wal te voeren (i). Wie niet gelooven kat]. moet zich niet
zelfmoorden maar « zijn ongerustheid behouden » (2), want zij is het
die hem tot God brengen kan. « Zoek misschien zult ge vinden » (3).
In 77 wend in het « Dagboek » gepubliceerd : « De Broom van een
belachelijk mensch ». Alhoewel het een grove vergissing zijn zou den
( c) « Wees zonder zorg, het leven zal u ook dan wel dragen en opnieuw op de beenen zetten » Schuld en Boete.
(a) Brief Ozimidow.
idem.
(3)
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verhalenden persoon voor den schrijver zelf te aanzien toch heeft
Dostolevsky hier veel van zijn intiemste zelf in uitgedrukt. « 1k ben
een belachelijk mensch, » wordt door al te veel personnages van den
romancier gedacht dan dat deze meening niet deze van den schrijver
over zich zelf zijn zou. Is het overigens niet meer dan waarschijnlijk
dat de meeste menschen hem in zijn jeugd en mannenjaren voor een
((belachelijk mensch » zullen aanzien hebben; zoo niet zijn leven lang.
Maar hij zal er zich niet meer om ergeren. « Nu zal ik zelf met hen
meelachen, niet zoozeer over mijzelf dan uit liefde tot hen ».
Een twintig jaar te voren heeft Dostoievsky de meening geopperd
dat men de mensch kennen kon aan zijn lach. Wat een schoon mensch
was hij nu niet na zooveel lijden geworden nu hij zelf lachen kon
over zich zelf uit liefde tot anderen.
Treurig stemt hem toch de dwalende dwaasheid van zijn medemenschen. «Ach, wat een schrikkelijk gevoel, is het de eenige te zijn die de
waarheid kent ». Het is de klacht van de zeer grooten die de waarineid
het allerdichtst hebben benaderd. 0 de gruwelijke eenzaamheid der
heiligen en der genian.
Maar nu het verhaal. Als jonge man wordt zich de verteller zoozeer
van zijn belacheliikheid. bewust dat zijn trots zich buitensporig ontwikkeld heeft om een tegenwicht voor zijn schaamtegevoel te vormen.
Tot zijn ikheid tot het besef kwam dat alles onverschillig was; tot
een vreemde moeheid hem overviel en hij niet meer op de prikkels van
buiten reageerde en hij tot het besluit kwam dat het beste toch maar
was zich zelf van kant te maken.
De nacht dat hij zijn voornemen zal uitvoeren ontmoet hij een klein
meisje dat van huis is weggeloopen op zoek naar hulp om moeder die
op sterven ligt. Hij jaagt het kind weg. Waarom? Uit ergernis om het
medelijden dat in hem opkomt. Want door dit gevoel gaat hij zich weer
aan 't leven interesseeren op het oogenblik dat het leven hem zoo
onverschillig is geworden dat hij het verlaten wil. Thuis gekomen
roept het voorgevallen zooveel vragen in hem op die hij niet afwerpen
kan. Het lijkt hem ten slotte onmogelijk de dood in te gaan zonder
voorafgaandelijk de gedachtenproblema's te hebben opgelost die hem
kwellen en ten langen laatste dommelt hij in zijn zetel in slaap met de
geladen revolver naast zich. Hij droomt.
Hij droomt dat hij zich doodschiet. Hij ziet de beroering die zijn
dood verwekt; hij voelt zich in den grond begraven liggen. Maar daar
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komt een wezen dat hem optilt en meemeent door de ruimten naar een
ander planeet die aan de verlaten aarde gelijk is. In een paradijsachtige
omgeving ontmoet hij wezens aan menschen gelijk, maar zoo bovenmenschelijk schoon zijn deze kinderen der zon dat hij begrijpt : dit
is de aarde door geen zondeval ontwijdt. Hier is het niet als op onze
aarde waar we enkel « met en door kwalen beminnen ». Hier leefden de
menschen zonder jets te wenschen en « waren rustig in hun ziel ».
« Onze wetenschap die de verklaring zoekt van het leven, die zelfs
naar deze kennis streeft om anderen te leeren hoe te leven was er onbekend want hier wist ieder, van nature it, hoe hij te leven had. Zij
wezen naar hun boomen en bekeken ze met een liefde, die me in zulken
hevigen graad, onbegrijpelijk vocrkwam. Het leek me wel of zij er
tegen spraken en zij elkaar verstonden. ZOO was hun verhouding tot de
gansche natuur tot de dieren die met hen samenleefden en door hun
liefde waren overwonnen. Zij dwaalden door hun schoone velden en
bosschen en zongen hun schoone liederen. zij voedden zich met
lichten kost; van de vruchten hunner boomen; den honing hunner
wouden, de melk hunner getrouwe dieren. Liefde heerschte ook bij hen
en er werden kinderen geboren. Zij verheugden zich om de kinderen
die hen geschonken vverden als om nieuwe deelnemers aan hun gelukzaligheid... Hun kinderen waren de kinderen van alien daar zij een
enkel groot gezin uitmaakten » (i).
Als ze oud waren gingen die menschen zi.chtjes aan flood; zij gingen
naar een ander leven over en hun nabestaanden bleven met hen in
verbinding. De Broom ging door; jaarhonderden vervlogen. Maar van
den man die van de zondige aarde kwam leerden de paradijsmenschen
de zonde. Eerst de leugen. « Het begon als een scherts, een koketterie,
een verliefd spel, tot ze de leugen hadden lief gekregen. Dan ontstond
de zinnelijkheid; zinnelijkheid kweekte ijverzucht; ijverzucht gruwzaamhei.d.., en toen vlood het eerste bloed. Zij begonnen zich van
elkaar of te zonderen; elkaar te mistrouwen. zij leerden schaamte
kennen en het werd een deugd. En het begrip : eer ontstond. Zij
begonnen de dieren te kwellen; de dieren vioden van hen weg in het
woud en werden hun vijanden ».
« Zij leerden lijden kennen en kregen het lief. zij dorstten naar lijden
(I) Het is wel teekenend. voor Dostoievsky dat hij zich geen paradijsstak zonder kinderen kan voorstellen.
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en zeiden : « de waarheid kan maar door lijden bereikt worden ». En
de wetenschap ontstond. Als ze slecht waren geworden begonnen ze
van broederlijkheid en menschelijkheid te spreken en verstonden deze
gedachten. Als ze misdadigers waren geworden kregen ze het begrip
gerechtigheid, en om dit begrip te verdedigen werd de guillotine op-getimmerd. Hun vroegere heiltoestand noemde ze een sprookje. En
hoe ze ook wenschten hurl vroegere onschuld en geluk te heroveren
toch steld.en zij het weten hooger. Door hun wetenschap zouden zij
de waarheid hervinden en zij zouden niet meer als vroeger kinderlijk
gelukkig zijn in onbewustzijn maar mannelijk bewust. «De wetenschap
zal ons wijsheid geven, de wijsheid zal ons de kennis der iwetten van
het geluk bezorgen en de kennis der wetten van het geluk staat hooger
dan het geluk ».
Iedereen werd om de vrijwaring zijner persoonlijkheid zóó bezorgd,
dat hij rich bemoeide de persoonlijkheid der anderen te vernederen.
Zoo kwam de slavernij in voege. En de gevolgenketen gaat haar gang
Tot er eindelijk menschen waren die al hun zinlooze bemoeiingen
moede den lof van het lijden aanhieven. Toen werd het den verhaler,
den onheilstichter van wien al het kwaad oorspronkelijkwas uitgegaan
te sterk. Hij wou wel lijden voor zich zelf maar niet voor dezen die
hij lijdenloos had gekend. Maar zij begrepen niet eens zijn zelfbeschuldigingen. Was lijden hen dan niet onontbeerlijk ? fladden ze
niet enkel hun eigen wenschen en begeerten nagejaagd en had alles
zich niet ontwikkeld naar de wet eener innerlijke noodzaak ?
De man schiet wakker in zijn leunstoel. In begeestering wil hij tot
de menschen gaan en de waarheid verkondigen die hij komt te aanschouwen.Maar verkondigen gaat ook zoo gemakkelijk niet. Hij zal
fataal missingen begaan « tot hij zal gevonden hebben hoe men verkondigen moet; dat is met welke woorden en met welke daden want
deze taak goed uit voeren is lastig ». Maar toch hij zal de waarheid
verkondigen want hij heeft gezien en weet « dat de menschen schoon en
gelukkig kunnen zijn, zonder dat ze daarom de vaardigheid om op aarde
te Leven dienen te verliezen. Ilt wil en kan niet gelooven dat het booze de
normale toestand der menschen zijn zou ». Hij weet het nu : op een
enkelen stond kan alles in orde komen.
En de practische leer? « De hoofdzaak is : bemin elkander als uzelf;
dit is de hoofdzaak, dit is alles; verder is niets meer noodig; dan zult
ge dadelijk weten wat ge te doen hebt. En daarbij is dit een
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Dude waarheid die billioenenmalen herhaald en gelezen werd;
maar die de menschen niet in vleesch en bloed is overgegaan i » De
erkenning van het leven staat hooger dan het leven; de kennis der
wetten van het geluk staat hooger dan het geluk », dat is de aanschouwing die moet bekampt worden. En ik zal ze bekampen. Als we maar
alien eens wilden, dan zou alles ook dadelilk in orde komen ».
Men voelt het bij de lezing. Deze bladzijden werden geschreven door
iemand die het leven beleefd en beheerscht heeft. Uit deze beheersching
werd dit werkje geboren. Want als een groot schrijver dit hoogtepunt
bereikt heeft moet hij ook op zijn beurt het oude Genesisverhaal
herschrijven, het aloude verhaql naar eigen aanschouwing herdichten
met andere beelden en met andere woorden. Maar de diepere zin zal
steeds dezelfde zijn. Hoe d'eerste zondestem die zich verhief de stem
was van de leugen; hoe het paradijsleven was het leven der liefde dat
door de kennis werd verstoord.
*
**

Tusschen de losse opstellen die in « Het dagboek van een schrijver »
werden opgenomen moeten wij aanstippen : « De begrafenis van den
al-mensch ». Dit is geen verdichtsel. Het verhaalt de begrafenis
van een oude duitsche dokter in een groote goevernementstad
in het Westen met zeer gemengde bevolking Russen, Joden,
Duitschers, Polen en Lithauers. De oude dokter die straatarm
gestorven was had zich zijn leven lang opgeofferd om de arme
behoeftige zieken te verplegen en bij te staan, om ze voort te
helpen met zijn kunde en zijn geld, zonder eenig onderscheid te maken
van nationaliteit en godsdienst. Voor de arme Joden vooral was hij een
weldoener geweest. Dat de oude man eens zijn hemd uittrok om luiers
te scheuren voor een arm jodenkindje, dat vond Dostoievsky de ware
oplossing van het Jodenvraagstuk hetwelk, in de siavische landen van
pogroms en jodenhaat, steeds zeer acuut is geweest. Eerst en vooral
« goed » zijn. Bemin uw evenaaste zooals u zelven ongemerkt welk zijn
godsdienst is of zijn afstamming. Rond het graf van den weldoener
hebben zich alle rassen vereenigd ; over den ouden man worden al
legenden vertelt. Voor zulke menschen als dezen dokter staat de
schrijver in bewondering. Dat zijn de ware « wereldoverwinnaars »
wien de wereld behoort. « Deze al-menschen overwinnen de wereld
wanneer zii zich vereenigen ». Zulke menschen zijn een levend voor5o6

beeld en Dostoievsky looft ze zonder voorbehoud al was, zooals ire dit
geval, de dokter een duitscher en een protestant. Het radicalisme van
den schrijver was geen fanatisme geworden dat verdraagzaamheid en
liefde uitsluit; dat hem beletten zou de evangelische liefde te loven
indien zij zich bij een ander dan een rechtgeloovige voordeed. indien
al de menschen maar eens waarlijk van deze liefde doordrongen waren
dan waren de vraagstukken van rassen en nationaliteiten ook dadelijk
opgelost en zou de universeele Kerk m,ogelijk worden; want de helderziendheid van het hert zou ten slotte over de verblindheid van den
geest zegevieren.
**

In het « Dagboek van een schrijver » verscheen zoo wat van alles
dooreen. Naast novellen ook korte verhalen; losse krabbelingen; opstellen over allerlei onderwerpen; politieke beschouwingen die heel
wat meer zijn dan journalistieke overzichten van historisch gebeurtenissen. Hoe stond Dostoievsky tegenover zijn tijd? Vooreerst in fel
kontrast met de « intellectueelen » die alle heil van de wetenschap verwachtten. Tegenover een verafgoding van de wetenschap staat
Dostoievsky met zijn fel spiritualisme vierkant gekant. Hij ke pt « la
valeur de la science » en weet intuitief dat zij denmensch niet « redden »
kan. De mensch heeft minder behoefte aan « kennis » dan wel aan
« liefde ». De wetenschap wordt al te vaak tot bekrompen materialisme
en het materialisme bestrijdt hij in al zijn uitingen.
Dostoievsky bekommerde zich enkel om de « redding » van de
m,enschheid, hij wou de m,enschen helpen leven. zijn gebied is dat der
m,oraal. Men heeft er zich over verwonderd dat hij zich zoo weinig
voor wetenschap interresseerde maar « La morale et la science ont
leurs domaines propres qui se touchent mais ne se pënêtrent pas (i).»
Tot dit inzicht waren voorzeker zijn tijdgenoten nog niet gekomen die
de wetenschappelijke waarheid in de plaats van de moreele waarheid
wilden stellen; die den God-Mensch wouden verdrijven om de komst
van een Mensch-God voor te bereiden.
De karakterlooze naApers die de « Westerlingen » waren vonden in
Dostoievsky een felle en onbarmhartige tegenstander. Het waren de
« liberalen » uit die dagen; de renegaten die zich van hun yolk
(I) Poincare La valeur de la science.
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hadden afgezonderd en van Rusland verlangde dat het zijn « ziel »
verloochenen zou. Menschen die zich blind staarden op Europa
en hun eigen yolk, dat ze niet kenden, minachtend voorbijgingen.
Hevig hekelt hij hun maniem bij voorkeur fransch te spreken; hun
kinderen lijk Engelschen te kleeden; zich zelf als boven en buiten hun
yolk staande te beschouwen. Ook onze franschkiljonsche burgerij
kon deze bladzijden van den grooten Rus met vrucht mediteeren
« er bestaat nam,elijk zoolets als een natuurgeheim, of liever een
natuurwet, volgens dewelke men enkel die taal volkomen machtig
kan zijn, in welk taalgebied men geboren is, ofwel, die het yolk
spreekt, waartoe men behoort » (i).
« De ontleende, de aangeleerde taal is niet bij machte het in,tiemste van ons gedacht uit te drukken omdat ze ons vreemd is gebleven, spijts al » (2). Hij doet opmerken dat er in het russisch maar
een en 't zelfde woord is otn « yolk » en « taal » uit te drukken.
Tegenover de Westerlingen stonden de « Slavofielen » en in de oogen
van deze behoudsgezinden zal Dostoievsky waarschijnlijk wel al te
radikaal en vooruitstrevend geweest zijn. Maar naast de leidende
kringen stond het yolk, het gewone yolk ; het yolk dat spijts de hervormingen van Peter de Groote steeds zich zed is gebleven en wiens
Dostoievsky met een geniale intuitie weet bloot te leggen en te verklaren. Niet zonder fierheid legt hij getuigenis of « 1k ken ons yolk.
Tk ben er mee samen geweest in de gevangenis.1k heb er mee gaten,
geslapen, gewerkt. Het yolk heeft mij Christus teruggegeven dien ik
had leeren kennen in mijn ouderlijk huis, maar dien ik later verloren had toen ik, op mijn beurt, een europeesch liberaal werd ». Men
heeft hem verweten dit « yolk » op een onzinnige wijze te hebben
geidealiseerd. Maar noemde hij zelf het yolk niet « een barbaar die
uitziet naar licht ». Enkel vraagt hij het niet te beoordeelen naar zijn
gebreken maar naar zijn groote heilige idealen.
De leidende kringen, de intellectueelen moeten zich de vraag stellen.
« Wie is beter, wij of het yolk? Zullen wij ons naar het yolk schikken of
het yolk naar ons ?» zijn antwoord luidt «dat wij ons voor het yolk moeten buigen en daarvan alles verwachten; onze gedachten en voorstellingen ; dat wij ons moeten buigen voor de waarheid van het yolk en ze
(I) Vroeger landbouwer; toekomstige diplomaten. 1877.
(2) Russisch of fransch 1876.
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als onze waarheid erkennen; zelfs indien zij gedeeltelijk uit het leven
der volksheiligen stamt ».
« In een woord : wij zijn de afgedwaalde kinderen, die tweehonderd
jaren van huis verwijderd waren, maar toch als Russen terugkeerden,
wat onze eenigste verdienste is? » (I)
Wat Dostoievsky voorstaat is wat hij in « Vremia » en « Epoha »
steeds voorstond; een totale verandering van orientatie. Peter de
Groote dwong Rusland naar Europa te kijken; nu moet Rusland zich
opnieuw in zich zelf terug trekken want « niet wij hebben van Europa
maar Europa heeft van ons te leeren. Want wij hebben, als yolk, wat
geen ander yolk van Europa nog bezit : het geloof ». Rusland is daardoor in wezen verschillend van de andere landen. Het heeft zijn eigen
roeping. Dostoievsky aanziet Rusland meer als een kerk dan als een
staat (2); in elk geval krijgt het zijn beteekenis als staat door zijn optreden als hoeder der Kerk. Het begrip van de verhouding Keizer en
Kerk is bij Dostoievsky hetzelfde als in de eerste eeuwen der Christenheid (3) met dit verschil dat de Kerk voor hem de orthodoxekeik is
en Konstantinopel (het tweede Rome) Rome vervangt. Het program=
dat Dostoievsky voor Rusland heeft afgestippeld groeit logisch uit de
vooropgestelde « waarheid ». Rusland moet de westelijke slaven van de
Turksche onderdrukking verlossen; het moet Konstantinopel veroveren en het oude Byzantium doen herleven. Het moet zich -dan
verder naar Azie wenden en er de Christi-waarheid dragen. Laat
Europa intusschen maar betiien. D'afgeleefde avondlanden spoeden
naar hun ondergang. Zij zullen dan eens naar Rusland opzien als naar
den bevrijder die hen tot nieuw leven kan opwekken. Zoo zal Rusland
in de wereld de groote broederschap der volkeren in Christus stichten;
ze vereenigen en Een maken in zijn Kerk, en alzoo zijn keizerli)ke
roeping vervullen (4),
(I) 1896.
(2) Cfr. de uiteenzetting van Iwann Karamazoff omtrent kerk en
Staat. ,
(3) Men vergelijke ze ook met deze van Dante.
(4) Merejkowsky hee ft zeer terecht doen opmerken dat politiek voor
EuropeeErs een wetenschap is voor Russen echter een godsdienstvraagstuk. Deze oogenschijnlijke absurde mengeling van politick en
metaphysiek beantwoordt echter aan de intiemste aspiraties van de
russische ziel.
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Het woord van Dostoievsky vond ingang tot bij het hof. Eens werd
hij bij den Czarevitch op bezoek uitgenoodigd en besprak met den
toekomstigen keizer vraagstukken van buitenlandsche politiek. De
toekomstige Alexander III, nam er vrede mee dat de oud-terdoodveroordeelde, de vroegere Siberische galeiboef, weigerde zich aan het
hof etiquette te onderwerpen en zich gedroeg als bij een bezoek aan
vrienden. Maar was Dostoievsky niet geworden een der sterkste stutten van den keizerlijken troon?
**

Dostolevsky's gedachten omtrent Rusland's roeping werden gedeeltelijk omslachtig uiteengezet bij gelegenheid van den Balkanoorlog
(78). Door Ruslands deelneming, onder drukking der volksopinie leek
het of aan de plannen van Dostoievsky een begin van uitvoering werd
gegeven. Door de overwinning van Skobeleff in Azié scheen Rusland
ook langs die zijde de taak voort te zetten die den schrijver het als zijn
ware historische taak had aangegeven. Maar hoe stond Dostoievsky de
heraut van medelijden en Alliefde dan tegenover het militarisme, het
bloedvergieten en het bruute geweld. « Nuttig alleen is de oorlog, die
om een verheven gedachte begonnen wordt, en niet om materieele
belangen, niet om hebzuchtige verovering, niet om hoogmoedige
verkrachting (i).
De bevrijdingsoorlog der Balkanvolkeren was in zijne oogen een
kruistocht, een heilige plicht, het bevrijden van gefolterde broeders uit
de handen van den turkschen beul.
De algemeene beschouwingen over oorlog en vrede schijnen ons
minder persoonlijk en kiaarblijkelijk aan anderen ontleend. Dostoievsky zelf heeft nooit een oorlog m8e gemaakt. Waar hij niet bij ervaring
spreken kan, kon hij geen getuigenis afleggen en enkel boekenwijsheid
merle deelen. Hij was geen wetenschappelijk onderlegd historicus en
kan dus ook geen bevoegde algemeene inzichten geven.
Maar langs een zekere zijde past zijn opvatting van het nut van den
oorlog toch in zijn levensopvatting. Een gezond organisme kan de
heerlijke vrede verdragen, kan in de vrede gedijen. Maar een ziek
organisme moet voor alles gezond warden en de vrede kan het niet
genezen, integendeel het laat de kwaal toe dieper en dieper door te
(1 ) 1877.
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dringen (i). Volkeren moeten zooals individuen gelouterd worden.
'T ergst van al is in te slapen in de zonde. Dan is het beter, een ramp
die een prikkel wordt tot verdere evolutie, dan een sussende' vrede.
Dostoievsky als romancier is een tragieker. Wat hij vooral vraagt aan
zijn personnages is een sterke levensdrift.Waar deze levensdrift te slap
wordt doet zelfmoord zich voor. Al wat die levensdrift aanwakkert is een
goed want eindelijk brengt hij toch eens de moest verdwaasde doolaard
aan wal. Wie er niet geraakt heeft niet tot 't einde toe doorgeleefd. Op
een gegeven oogenblik is een verstarring ingetreden en de verdere
evolutie werd gestremd en onmogelijk. Het toepassen van deze wet op
het leven der volkeren moet Dostoievsky er toe brengen den lof van
den oorlog (in sommige gevallen) te maken. Het heil van den enkeling
wordt dan ondergeschikt aan het heil van de collectiviteit. Maar eens
moet er komen een gezonde collectiviteit van gezonde individuEn en
dan za1 kunnen heerschen vrede en liefde.

Het geloof in het russisch yolk was bij Dostoievsky z(56 diep ingeankerd dat hij in geen geval aan de toekomst kon vertwijfelen. Wat
nu indien zijn y olk toch door de verrotting van Europa zou worden
aangetast ?
— 0 1k geloof ook dat ons yolk een zoo reusachtige grootte en diepte
bezit, dat alle troebele en orireine stroomingen die het opneemt er
zullen in te niet gaan en enkel reine en klare stroomingen er weer
zullen uit voortvloeien » (2).
Meermalen reeds hebben wij aangestipt hoe hij best besefte dat
moest de ongodsdienstigheid van Europa ook Rusland aantasten de
gevolgen hiervan, ' uit hoofde van de mystieke natuur van het yolk,
bier veel erger en vreeselijker zouden zijn. De gebeurtenissen der
laatste revolutie en naoorlogsche jaren die Dostoievsky niet voorzien
heeft, hoordzakeli;k omdat hij op de opkomst van de nijverheid en het
daar uitvolgend ontstaan van een nieuwe klasse : de fabriekarbeiders
(in zijnen tijd slechts zeer gering in aantal) niet gedacht had. Zoo
(I) « Dat de heel-hike vrede schadelijk is voor een ziek organisme. »
1877.
(2) 1876.
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ontstond immers ook een klasse « ontwortelden » in het yolk zelf
waarop nu eindelijk de intellectueele « ontwortelden », die het yolk tot
dan toe misprijzend had uitgestooten, vat konden krijgen.
In de russische ziel is er dan een omzwenking gebeurt : de plaats
van de orthodoxie werd ingenomen door het nihilistisch communisme;
in plaats van Christus, de anti-Christ. Maar al vertoont zich Rusland
nu aan de wereld onder een ander gedaante, de diepere aspiraties van
de russische ziel zijn dezelfde gebleven : de messianische verwachting;
de apocalyptische verwachting van « een nie u.we aarde en een nieuwe
menschheid » is even levendig als voorheen ; —Rusland's voorbestemming op te treden als verkondiger van de reddende waarheid; Rusland's taak in Azle als verbindingsteeken tusschen Oost en West dit
alles heeft het bolche visme overgenomen. En sterker dan ooit de overtuiging dat Rusland stichten zal het groote broederschap onder alle
volkeren. In dit opzicht heeft Lenin niet anders gesproken dan Dostouievsky. (I).
Zal nu echter Dostoievsky's verwachting dat de onreine stroomingen
in de reusachtige russische diepte zullen te niet gaan bewaarheid
worden? (a).
**

Wij hebben vroeger reeds opgemerkt hoe Dostoievsky met de diepste
aspiraties van zijn edele ziel geheel gekeerd stond naar de toekomst hoe
de groote betrachting van zijn levee was : het heil der menscheid en
het heil der individual.
Dostoievsky's gedroomde heilstaat zou slechts ontstaan als vooreerst alle volkeren, onderling verzoend, zouden samengebracht worden
in een wereldstaat onder de opperheerschappij van een keizer die
voor het tijdelijke zorgen zou terwiil anderzijds de geheele menschheid vereenigd zou zijn tot een kerk.
(I) « Wat de Rus begeert is niet de verbetering van sociale of
politieke toestanden maar de absolute en volmaakte verwezenlijking
van een ideaal ». Zdziechowski.
(2) Volgens de laatste gegevens is de russische boerenbevolking getrouw gebleven aan zijn oud geloof en is het procent ongeloovigen,
ondanks de officieele propaganda onbeduidend. Ook is er sinds eenige
maanden een wending gekomen in de « godsdienstige politiek, van
Moskou.
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De toekomststaat die de heilstaat zijn zou en die eens zal gesticht
worden is voor hen in feite de Kerk geworden.Door haar zal de menschheid zich met Christus vereenigen (buiten Christus geen eenheid en
geen wijsheid). Maar dan eerst zal de Kerk waarlijk Kerk zijn als ze
de geheele menschheid zal omvatten. Als individu moet de mensch,
mensch worden; dat is jets edelers en lets hoogers dan een «bourgeois»
een wezen dat een ziel is waarin Christus werkdadig leven zal. Dat is
Dostoievsky's Uebermensch en de vereeniging Bier menschen zijn
gouden Eeuw. Tot deze evolutie wordt de menschheid opgeroepen.
Het gaat er om het stichten op aarde van het Koninkrijk Gods,
Waar Dostolevsky verklaart dat de russische Monarch geroepen, is
het wereldrijk te stichten kan deze opvatting op betrekkelijk aanneembare gronden verdedigd worden; logischer wijze zou naast de keizer de
Paus komen te staan ; zooals de taak die de Kerk werd toebedacht
klaarblijkelijk deze is die sinds alle eeuwen voor de Kerk van Rome
werd weggelegd. Dostoievsky jaagt ten slotte hetzelfde oorbeeld na als
Dante. Zal hij nu tot het besef komen, dat hij met zijn drang naar een
universeele kristenheid niet in de inzichzelf begrensde orthodoxie
maar in de roomsche katholieke kerk thuis hoort ?
Mair in zijn oordeel en veroordeeling van het katholicisme was hij
al te zeer verstard. Al de vooroordeelen van de schismatieken had hij
tot de zijne gemaakt en, gedurende zijn verblijf in Europa, was hij
zoozeer getroffen door de ontchristelijking van de westervolkeren dat
hij niet meer gelootde in de vitaliteit van de roomsche kerk. Het problema dat zich onontkoombaar gesteld had heeft hij dan op een al
te gemakkelijke wijze opgelost door het catholicisme « zieltogend of
dood » (1) te verklaren.
Weliswaar moet hij er zich wel ongerust gemaakt hebben of het
Pausdom wel werkelijk zoo dood was als hij het verklaard had; hoe
anders uit te leggen dat hij, in tegensteliing met zijn landgenooten,
zooveel aandacht aan Paus en Vatikaan en katholicisme zal blijven
wiiden.
Dostolevsky heeit nochtans nergens onderzocht hoe het problema
zich stellen zou indien hij zich omtient de leefbaarheid van het catholicisme zou vergist hebben,
\Xt at dan indien het werkelijk ievenskrachtiger mocht blijken dan de
(I) Drie vraagstukken.
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orthodoxie en even zoo niet zuiverder orthodoxe, indien het catholicisme alleen was de Kerk; de Christi Bruid. Maar aan, Dostoievsky
komt de groote verdienste toe deze vraag onontkoombaar te hebben
gemaakt. Hij heeft de orthodoxe kerkgemeenschap opgeroepen tot
vervulling van haar goddelijke taak als Kerk en haar daardoor geplaatst voor de keuze of aan deze taak verzaken maar daardoor meteen
erkennen dat zij slechts een kerkelijke organisatie is en het idee van
Kerk prijsgeven of... de hereeniging. (I).
**

De religieuze opvattingen van Dostoievsky zijn de algemeen-gangbare der russische theologen (2). Nochtans bracht hij door zijn optreden
nieuw levee en scherpere belangstelling en zijn naam beteekent een
schakel in de ontwikkeling van het religieuze denken van zijn yolk (3).
Hij heeft de ingesluimerde orthodoxie gesteld voor de problemen van
den modernen tijd en haar de taak aangewezen die zij te vervullen had
of beter hij heeft opnieuw vooropgesteld de eeuwige taak van de
Kerk, die is de heele menschheid in zich te vereenigen en te opvatten
en in zich te vergoddelijken. En elk individu heeft hij opgeroepen tot
de heiligheid. Wij alley moeten heiligen worden en de kerk de vereeniging van al de heiligen.
Het lijkt bijna ongelooflijk dat in de tweede helft der negentiende
eeuw een groot en gevierd schrijver zich tot taak gesteld heeft het
verkondigen van deze waarheden; dat er een man geweest is die met de
resoluutheid van een Sint Paulus Christus gesteld heeft tegenover het
heidendom en met de konsekwentheid der kerkvaders al de gevolgen
aanvaard heeft van zijn hooding; dat hij even vurig en beslist als zij, met
(1) Stippen wij hier terloops aan dat de russen heel anders de
hereeniging opvatten dan wij. — Met hun mystieke opvatting van
de Kerk is de primauteit van den paus bijzaak ; hooldzaak echter
de mystieke eenheid door het sacrament der eucharistie,
(a) De plaats ontbreekt me om de filiatie aan te toonen Chomiakov
— Dostoievsky — « De Kerk is niet een, instelling, een gezag de
Kerk is charitas » is een leis motiv van Chomiakov's geschriften.
(3) Laatst nog verklaarde het tijdschrift « Poutj » de traditie te willen
volgen die verbonden is aan de namen Chomiakov, Dostoievsky,
Soloviev.
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hetzelfde doel voor oogen, zijn landgenooten heeft opgeroepen om, de
wereld in Christus te hervormen en even hartstochtelijk heeft uitgezien naar zijn tweede komst..+ en dit spijts negen eeuwen ontgoochelingen waarna de Kerk verdeeld en afgebrokkeld schijnbaar verder
afstaat van het aangewezen doel; spijts de sinds de Renaissance al
maar wassenden vloed van heidendom en ongeloof, spijts de fransche
omwenteling en de wijsgeeren; de herbergpolitiekers en de nuchtere
burgers; de Baalaanbidders en de practische afgodendienaars van
Wetenschap en Beschaving.
Hij is geweest de prophetische verkondiger van het keerend getij ;
niet de laatste paladijn van een verzonken geslacht maar de fiere
heraut van den nieuwen Tijd. Eens zal men inzien dat aan de voeten
van Dostoievsky den stijgenden vloed der Hervorxning is stil gevallen
en uitgestorven dat hij de Voorlooper is geweest van de nieuwe christen
Eeuw. Wij willen de beteekenis niet verminderen van wat gepraesteerd
werd door katholieke eenlingen die als hij geweest zijn : eenzame roepers in de woestijn, maar er dient erkend dat Dostoievsky van alien de
eerste was en de geniaalste dat geen van dezen die optraden in het
openbaar, heeft gehad een ruimere Hoop en een grootere ziel.
Daarom zullen wij, katholieken, hem geen wrok toedragen om zijn
spijtige verblinding waar hij al het goede van de roomsche kerk voorbijziet om, met welgevallen stil te staan bij haar menschelijke tekortkomingen en gebreken; omdat hij in haar niet, als Soloviev, het goddelijk merkteeken heeft kunnen erkennen. Als de groote dag der hereeniging zal aanbreken zal niet vergeten worden dat de eerste impulsie
mede is uitgegaan van dezen man die de Kerk voor alles dienen wou
die ze gewild heeft katholiek en apostoliek en zoo heftig als de heftigsten roomsch gevoeld heeft... zonder het te weten.
*
**

Na Dostoievsky's dood sprak in drie opvolgende jaren (1881-82-83),
de jeugdige wijsgeer Soloviev, (die werd uitgebeeld in Alesha Karamazoff), een rede uit tot herdenking van den schrijver. In deze drie
toespraken ontwikkelt hij Dostoievsky's opvatting van het begrip der
Kerk; en bespreekt hij Rusland's roeping. Hij bouwt voort op de
grondslagen door dezen gelegd die verklaarde dat de menschheid
enkel in Christus het princiep vinden kan van zijn eenheid en vrijheid;
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die gezegd had : « Christus kan enkel gekend worden door de Kerk;
bemin voor alles de Kerk, « In het plan van God moet de Kerk de
menschheid zijn vergoddelijkt door Christus, want volgens het woord
van de H. Athanasius: « Christus is mensch geworden om den m,ensch
God te maken » (i). Maar Soloviev had een nuchtere kijk op de werkelijkheid, een wetenschappelijke scholing, was de zoon van een historicus. In zijn derde rede handelt hij over 0 het schandaal der scheiding
in Oost en West ». Deze scheiding is de groote zonde. Toen ze in
Byzantium voltrokken werd heeft God Rusland gesticht om ze te
herstellen. Nu Rusland volgroeid is moet het de vraag onder oogen
nemen : « zal Rusland de historische zonde van Byzantium voortzetten? »En
Soloviev die onbevooroordeeld waarnemen kan komt tot
_
de verklaring « Rome is werkelijk kristelijk want zij is universeel ».
De taak van Rusland blijft deze door Dostoievsky aangegeven :
Oost en West te verzoenen en te vereenen in de harmonie van
goddelijke waarheid en m,enschelijke vrijheid.
XVI.
Dostoievsky schorste de uitgave van het « Dagboek » om ongestoord
aan zijn laatste groot werk « De gebroeders Karam,azoff » te kunnen
werken. Deze zware driedeelige roman (12 boeken en een epiloog) is de
bekroning van een leven dat rijkelijk geleefd werd en geeft ons een
synthese van den geheelen Dostoievsky. Dat de roman flink in elkaar
steekt heeft Copean bewezen die er een tragedie uit na geschreven
heeft (2). Het verhaal laat zich in enkele regelen samenvatten : Een
oucle liederlijke vader heeft drie volwassen zonen, Dmitri, Iwann en
Alesha en een onwettigen zoon die bij hem dienst doet als kok
Smerdiakoff. De oude is smoorlijk verliefd op een deerne op dewelke
ook Dmitri hartstochtelijk verliefd is, alhoewel hij met een zeer movie
jonge dame verloofd is. Daarbij is Dmitri volop in ruzie met zijn
vader om een erfeniskwe'stie. Het loopt zoo hoog op tusschen vader en
(.) Naar de samenvatting van Soloviev's rede gegeven door d'Herbigny : Vladimir Soloviev.
(2) Als we dit skelet leggen naast den overbundig weelderigen roman beseffen we pas wat we er aan zouden verloren hebben zoo de
auteur ziin roeping van tooneelschrijver had gevolgd,
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zoon dat deze in verzoeking komt zijn vader te vermoorden maar het
echter niet doet door een innerlijke macht weerhouden. Dit geeft
echter aan Smerdiakoff de gewenschte gelegenheid om zijn meester
straffeloos te vermoorden en te berooven daar alles schijnt te bewijzen
dat Dmitri de werkelijke dader is. Deze wordt dan ook aangehouden
en veroordeeld+ Op dit gegeven kon evengoed een roman teuilleton
geschreven ,worden zooals er feitelijk ook een melodrama uit « De
Idioot » kon gehaald worden.
Wie zou meenen dat dit de roman is kan natuurlijk veel beter het
boek ongelezen laten liggen.
In de gebroeders Karamazoff heeft de schrijver de drie groote
machten uitgebeeld die de menschelijke psyche bewonen. In zijn
vorige werken hebben wij reeds kunnen opmerken hoe hij vier dieptezonen onderscheidt die elk hun eigen stroomingen hebben tot een
deter vier zoo geweldig beroerd wordt dat ze de anderen te niet doet
of in zich opneemt. Wij hebben het leven van de ziel het edelste leven
van den mensch en het diepst verborgene het overheerscht bij Alescha
de jongste der drie gebroeders. Wij hebben het Leven van den geest dat
bij Iwann overheerscht. Wij hebben ons leven van hartstochten en
driften dit is het leven van het wilde mensch-kind Dm,itri. Wij hebben
ten slotte het touter zinnelijk leven en dit overheerscht bij den ouden
verdierlijkten vader Karamazoff. De andere hoofdfiguren uit den
roman geven schakeeringen aan. Sosima is de oude hartstochtmensch
gelouterd tot een heiligen grijsaard; de zondaar die de zonde heeft
overwonnen naast de nieuwe mensch de onbezoedelde van nature
uit heilig en goed : Alescha. Naast Iwann de intellectueel, de diepe
denker op zoek naar waarheid, de amoralist die zich stelt boven
het goede en het kwade en aldus wordt de hooge incarnatie van het
kwaad Smerdiakoff de primair, voor wie de geest is sluwe berekening; die dadelijk practische besluiten treft uit een voor hem geuit
gedacht waardoor zijn primitieve hebdrift kan worden bevredigd.
Smerdiakoff de man van de daad is hier een moordenaar, dus ook een
abnormaal wezen, een op zich zelf staand geval. Merken we op dat
hij evenals Prins Myshkin een epileptieker is.
De beide meisjesfiguren Gruschenka en Catharina Iwanowna
geven ons eene alhoewel niet scherpe tegenstelling Gruschenka die
beminnen kan en spijts haar avontuurlijk leven toch een tamelijk gaaf
hart heeft behouden en Catharina de kuische trotsche jonkvrouw,
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wiens leven door haar gekwetste trots vergiftigd werd, zoodat het haar
onmogelijk is eenvoudig weg te beminnen (I). Een andere vernederde
en beledigde is Sujegireff de ellendige stadskapitein die echter roerend
schoon wordt door de liefde van zijn zoontje Iljuscha. Met deze
knapenfiguur heeft Dostoievsky als uitbeelder van kinderfiguren zich
zelf overtroffen. Het schrijnend kinderverdriet, het lijden van dezen
onschuldigen « kleine held » doorschrijnt u bij de lektuur dermate dat
het werkelijk is of al het leed tier wereld samengebold werd in dit
simpel lijden van een kind. Een heele zwerm kinderen huppelt en
stoeit door het verhaal ; van die kinderwereld wordt de « reine Thor »
Alescha de engelachtige apostel. In dezen kinderwereld, we voorvoelen
het, « kan » het rijk Gods gesticht worden. Dostoievsky doet ons beter
begrijpen de diepe waarheid van Jezus' woord « zoo ge niet gelijk
wordt aan deze kleine kinderen... »
Toen hij de Karamazoff concipieerde schreef hij aan een briefwisselaar: «Daar zullen veel kinderen in voorkomen. 1k bestudeer ze en heb
ze mijn leven lang bestudeerd .en ik bemin ze zeer en heb er zeif ». Hij
vraagt om mededeeling van de observaties die zijn correspondent zou
waken, al de gegevens zijn hem welkom; niets wat de kinderen aangaat is onbelangrijk. Voor de kinderjaren van de kleine Karamazoffs
die door hun ontaarde vader volkomen verwaarloosd werden heeft
de schrijver zich waarschijnlijk geinspireerd op het geval Djounkowski waarvan sprake in zijn dagboek. Deze ouders werden gerechtelijk vervolgd om, slechte behandeling van hun kinderen en dit geval
scheen Dostoievsky sterk te hebben getroffen. Dit vraagstuk van het
onschuldig lijden der arme gefolterde kinderen heeft hem smartelijk
gekweld en hij heeft er geen bevredigend antwoord voor gevonden
zooals blijkt uit het gesprek, tusschen Iwann en Alescha waar dit ontstellend probleem onbarmhartig in al zijn schrilheid wordt gesteld.
Om Sosima en heel de kloosteromgeving te beschrijven heeft de
schrijver een bezoek gebracht, in gezelschap van Soloviev aan het
klooster Optina Poustine in de omgeving van Moskou. Hij vond er de
modellen voor pater Paissi en pater Josef. De staretz Ambrosius
maakte grooten indruk op hem; we weten van vroeger hoe hij Tikhon
in zijn hart droeg. Uit al deze indrukken met eigen autobiographische
(I) Het geval van Catharina is eenigszins verwant met dit van den
verteller in « Natte Sneeuw. »
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gegevens verwerkt, sneer nog door zijn hartstochtelijke drift naar
heiligheid is Dostoievsky er in gelukt d'ontzachlijke figuur van
Sosima te scheppen, de eenige heiligenfiguur in de romanletterkunde
die volkomen voldoet. Hoe armzalig hiernaast de Santo van Fogarazzo;
hoe onvoldaan ziet men op naar den gefolterden heilige van Bernanos;
hoe onverdragelijk wordt de prekerige redder met prophetische
allures uit Van Eeden's vervolgen op « de kleine Johannes ».
Al worden de personnages van Dostoievsky vrijelijk geconcipieerd
toch zien we hoe dezen teugelloozen fantast voeling houdt met de
realiteit; zich van de wereld doordringt orn hem in zijn wereld over
te zetten. De volksmenschen en boeren die optreden in dit boek had
hij in Siberie door en door leeren kennen. Een nieuwe groep menschen
rechters en advokaten brengt hij op het tooneel en wij weten dat hij
ook dezen zorgvuldig bestudeerd heeft en gadegeslagen; hoe hij deze
beroepsdienaars van de gerechtigheid doorzien heeft. Hij kom,t op
tegen de cynische leggen die door prOcureur en advokaat gehuldigd
wordt. Hij wijst op hun eigenliefde die ze op 't spel zetten; op heel die
theatrale doening waarmee het gerecht zijn prestige zoekt te verhoogen.
Schreef hij reeds niet in zijn dagboek : « Men dorst daar niet meer naar
waarheid maar naar talent ». Hij sluit zich klaarblijkelijk bij de schampere uitspraak van het yolk aan die een advokaat « een gehuurd
geweten » noemt.
Zoo steunt Dostoievsky tt allenkante op de realiteit al is deze realiteit beslist onvoldoende om het meesterwerk uit te leggen uit de ongehoorde scheppingskracht van zijn genie ontstaan. Zoo kwam hij er
toe, door een wonderlijke intuitie, ook dat met ontstellende juistheid te
evoceeren wat niet rechtstreeks door een waarneming van hem zelf
kon worden gecontroleerd maar dat later door de wetenschap werd
juist bevonden. Ter gelegenheid van « Schuld en Boete » gaven we
daaromtrent het oordeel van Enrico Ferri. Voegen we er hier aan toe
dat een dokter aan Dostoievsky schreef om hem de juistheid te bevestigen van Iwann's duivelhallucinatie.
De ervaring van een veel bewogen leven kwam bij de verwerking van
de Karamazoff te pas; zooals de vorige groote romans werd ook weer
dezen niet in een gent geschreven. « 1k werk haast altijd zenuwachig
met moeite en kommer. Als ik wat veel werk wordt ik lichamelijk
ziek... » « Sommige hoofdstukken worden opzij gelegd zoohaast ze
geschreven worden; herschreven voldoen ze al evenmin en tot een
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derde versie toe werd somwijlen geweerd ». Enkel de plaatsen door een
werkelijke inspiratie ingegeven-komen ineens.
Zooals altijd dins was het schrijven van de Karamazoff ook weer een
worsteling. In 8o schreef hij : « 1k bestatig met leedwezen dat ik letterlijk niet het twintigste gedeelte heb uitgedrukt van wat ik had willen
en misschien wel had kunnen uitdrukken... »
Maar toch het leven kan geen grooter vreugde bieden aan den schepper dan de daad van het scheppen. In die dagen dat Dostoievsky de
Karamazoff schreef heeft hij het mysterie van zijn eigen wezen doorziert en het onbewust in een paar briefregels neergeschreven. In hem is
steeds geweest een ontdubbeling en dit werd zijn groot leed en zijn
groot genot. Het was eenerzijds een drang om klaar te zien in zich zelf,
drang om te begrijpen en te ontleden; anderzijds een drang om zijn
moreele plicht te vervullen tegenover zichzelf en tegenover de menschheld (I) In hem bleven nog strijden de kunstenaar en de aposteL Dit
was de laatste phase van zijn innerlijken strijd; den strijd zijner
mannenjaren, toen in hem streden Iwann en Alesha : de geest en de
ziel; de geest die analyze wil en de ziel die synthese wil; de geest die
wil bezitten en de ziel die wil bezeten worden; de geest die wil het voile
bewustzijn der kennis; de ziel die wil het groote onbewustzijn der
extaze ; de geest die zich, om een vertrouwd waarnemingsapparaat te
kunnen worden, van het leven wil afzonderen, zich aan het leven wil
onttrekken ; de ziel die zich aan het leven wil overgeven; de geest die
het leven wil begrijpen; de ziel die het leven wil beleven; de geest die
zichzelf wil behoudeii.; de ziel die zichzelf wil verliezen; hoogmoed en
deemoed; dood en leven; Satan en God. Aan Iwann verschijnt de
duivel; aan Alesha verschijnt Christus. Dostoievsky lijkt ons bij een
eerste beschouwen een sphynx; hij is enkel een mensch. Maar voor
het mysterie Dostoievsky beseffen wij eindelijk het mysterie mensch.
Wij begrepen niet hoe de denker en dichter die schreef « De herinneringen uit een doodenhuis » er zoo plots met een liefje kon van door
trekken en zich aan het waagspel vergooien. Maar bracht den stormachtigen hartstocht, door zijn beroesdheid, geen tijdelijke bevrijding
van de pijn der innerlijke verscheurdheid; vaart ook het menschelijk
hart niet eens los in een jachtige vlucht naar klein menschelijk aardsch
geluk dat het bovenmenschelijk waant. Dmitri Karamazoff is de dichter
(I) Briefwisseling 1880.
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op zoek naar de liefde zooals Iwann zoekt naar de waarheid en Alescha
naar God. Hij wil ontsnappen aan het lijden van het leven en hij wil
de vreugde. « Ik wil beginnen mijn biecht met het hymne aan de vreugde van Schiller ? : An die Freude ». Maar aan hem wordt vervuld de
paradoxale wet van het leven wie ontsnappen wil aan het lijden vind
het lijden. De wijze grijze Sosima knielt voor het toekomstig lijden dat
Dmitri onontkoombaar, in kinderlijke onbewustheid tegemoet holt.
Dmitri zal ook leeren hoe de vreugde veroverd wordt door het lijden
heen. Wie het lijden vlucht vindt geen vreugde; vreugde is de kern van
het lijden; door lijdensvlammen moet men heen schrijden om, haar te
bereiken, En Mitja zal ze ook daar vinden waar Markel ze gevonden
heeft, de jong gestorvene broer van Sosima, die onvergetelijke tegenhanger van Ippolyt. Want vreugde is het gevoel der eeuwigheid; het
opgenomen worden in een cosmische harmonie ; het volkomen een
zijn met het Al. Waar het verlangen uitsterft in de groote bevrediging
daar is vreugde. Vreugde is waar God is.
En waar Markel de teringlijder zijn borst kapot hoest in afwachting
dat de dood hem komt halen en zegt: «ween niet, het leven is een paradijs
en wij alien zijn in het Paradijs, ja, en wij willen het enkel niet weten.
Indien wij het maar enkel weten wouden zoo zou ook morgen het
Paradijs ontstaan op de gansche aarde » daar laat hij ons de wonderzuivere vreugde aanschouwen die slechts gekend kan worden door hen
die zijn geworden louter ziel.
Alescha, Sosima zoeken niet naar de vreugde zij dragen de vreugde
in zich zelf, zij kennen geen persoonlijk lijden meer ; hun lijden is
niet alle menschen deelachtig te kunnen maken aan hun vreugde.
Iwann zoekt niet naar de vreugde. Er is geen vreugde. De geest
zoekt de heerschappij der kennis. Iwann wil geen verzoening. Iwann
wil opstand. In Iwann grijnst de wanhoop. Hij neemt Gods wereld niet
aan. Hij heeft geen vrede met Christus' laden, Want Christus heeft
de menschheid de vreugde gebracht, niet de vervulling van waanzinnige begeerten. Iwann wil dertig jaar leven uit nieuwsgierigheid; in hem
is de Karamasoffsche levensdrift, zoo niet zou hij dadelijk den beker
wegsmiiten. Hij wordt verpletterd onder het wee en het lijden en voor
hem is er geen uitkornst. zijn nuchtere helderziendheid geeft hem een
oppervlakkige feitenkennis. Hij mist de kennis van het hert ; de kennis
van de ziel. Hij kent slechts de kennis van den geest en deze alleen is
onbekwaarn om, de wereld te verklaren.
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In tegenstelling met Markel zal hij zeggen, al zegt hij het in het boek
in andere woorden en op een andere wijze : « De wereld is een hel en
wij alien zijn in de hel en wij willen het enkel niet weten •» (I). Iwann
wil de wereld in harmonie met zichzelf maar niet zichzelf in harmonie
met het Al. Iwann wil niet zichzelf verliezen in God maar God verliezen in zich zelf. Maar God kan hij niet kwijt geraken. Dat is het
luciferisch noodlot der verdoemden.
*
**

Er zijn mysterieen die te groot zijn voor de menschelijke bevatting,
maar er zijn uren in het leven dat men genoodzaakt wordt ze peilend
te doorschouwen en,al duizelt ook de zwakke geest,er sterkte te putten
voor de kranke zieL Voor zulke noodzakelijkheid heeft Dostoievsky
Alescha gesteld na den dood van zijn heiligen leidsman Sosima toen
het ontbindings proces onloochenbaar begonnen is aan het geliefd en
geeerbiedigd lichaam. In Alescha was een groote vertwijfeling; scheen
het niet of alien den geliefden meester hadden verlaten; had hij dan
werkelijk gedwaald en had God een teeken gegeven om de onwaardigheid van Sosima te beduiden, Zooals Iwann roept Alescha uit : « 1k
neem Gods wereld niet aan » die wereld waarop de wetter der natuur
zich voltrekken... Maar Alescha handelt barmhartiglijk met de schuldige vrouw Gruschenka en noemt haar zijn zuster. 's Avonds komt de
bekommerde knaap bidden in de cel van den afgestorvene. Hij is
alleen met den pater die luidop uit het Evangelie leest het wonderlijk
gebeurde van de bruiloft van Cana, toen Christus de vreugde van de
menschen bezocht heeft en zijn eerste wonder deed om hun vreugde te
vrijwaren, en bij de lezing flitsen gedachten door zijn hoofd, eigenaardige, nieuwe gedachten samen met herrinneringen aan vroeger gezegden van Sosima en begeleiden den tekst als een paraphrase : « Wie
de menschen liefheeft bemint ook hun vreugde ». « ...Inderdaad is Hij
werkelijk op de aarde nedergedaald om den wijn te vermeerderen op
de bruiloft der armen. »
De wanden der eel wijken voor Alescha's verwonderden blik. Hij
ziet de groote tafel, de nieuwgetrouwden, de feestvierende gasten en...
maar hij ligt toch in de lijkkist.., tusschen de gasten Sosima en hij
(I) Alescha roept uit : « Hoe kunt gij leven met die hel in uw borst » !
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komt naar Alescha toe : « Ook ik, mijn geliefde, ook ik werd geroepen
en hij noodigt hem uit « waarom hebt g'u hier weggestoken dat men
niet ziet. Korn gij ook met ons mee ». En hij neemt Alescha bij de
hand : « Laat ons vreugdig zijn ; laat ons nieuwen wijn drinken, den
wijn nieuwer, grooter vreugde. Allen die hier aanwezig zijn hebben
het verstaan een daad van liefde te stellen en gij hebt daareven ook uw
liefdetaak aangevangen ». En hij vraagt aan Alescha « Maar ziet gij
onze tonne; ziet gij Hem? » en voor Alescha's vrees « Vrees hem
niet Vreeslijk is Hij door zijn hoogheid maar genadig is Hij zonder
einde; uit liefde heeft Hij zich met ons gelijk gesteld en verheugd zich
met ons ; water veranderd Hij in wijn daarmee de vreugde der gasten
niet verdoove; nieuwe gasten verwacht Hij, nieuwe noodigt Hij uit,
zonder ophouden en in alle eeuwigheid. »
Toen Alescha weder tot bewustzijn kwam was het hem te eng in de
cel. Hij trad buiten. Het was een overheerlijke sterrenhemel. « Het was
of de stilte der aarde samenvloeide met de stilte der heemelen; het
geheimenis der aarde vervloeide in het geheimenis der sterren en hij
valt neder « als weg gemaaid » en hij kuste de aarde in vervoering en
hij deed de gelofte ze te beminnen, te beminnen in alle eeuwigheid.
Het cosmisch gevoel komt over hem « of al de draden deter tallooze
werelden zich vereenigd hadden in zijn ziel »; een gedacht neemt eens
en voor altijd de heerschappij over zijn geest; in zijn ziel was iets nedergedaald dat daar vast en onwankelbaar staan zou « als het hemelgeweif
zelf ».
Dit oogenblik was het beslissend oogenblik in Alescha's leven. Op
dit oogenblik werd het tweede gezicht hem gegeven; openden zich op
Gods wereld de oogen zijner ziel. Alescha zal nu gaan in de wereld en
door het leven en kan nu gaan zonder twijfelen en zonder falen, want
voortaan is hij een van dezen die reeds op aarde leven in de eeuwigheid.
De menschen die leven in den tijd zien hun blikken begrensd door
die twee muren van geboorte en dood en zij wanhopen en vertwijfelen
en « nemen Gods wereld niet aan » die zij niet kennen. De mensch
moet gaan over alle grenzen heen; ook over de grenzen van zijn geest;
ook over de grenzen van den kleinen waarneembaren wereld zijner
zinnen. Zooniet jammert hij kortzichtig om zijn dood..... en hij is
onsterfelijk en wil het enkel niet weten. Hij treurt en kreunt in zijn
bekrompen wereld en meent het 'even is droefenis... en het leven is
vreugde; enkel weet hij het niet; is goddelijke vreugde om goddelijke
harmonie.
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Alescha zoent de aarde, de groote moeder uit wier stof hij getrokken
is en voelt zich een met haar die eens zal « hernieuwd » worden zooals
hij zelf eens zal verheerlijkt worden in zijn stoffelijk lichaam en hij weer
dit geheim van de verrijzenis des vleesches niet grooter dan dit van de
geboorte, zooals het mysterie van Christus' geboorte niet grooter was
dan dit van zijn verrijzenis en beide mysterieen enkel verschillende
uitzichten van het eene mysterie der liefde. zooals Dante heeft hij ook
aanschouwt die goddelijke zon « die de zon beweegt en de andere
sterren. »
De Liefde die alles een maakt kent geen antithesen. Met Christus
gebeurde de groote verzoening der goddelijke en menschelijke natuur;
de verzoening van geest en stof in Hem die was waarlijk God en waarlijk mensch. Dostoievsky heeft ons dit beter dan welk ander kunstenaar ook duidelijk gemaakt. zijn hevig spiritualisme heeft er hem niet
toe verleid het contact met de materie te verliezen evenmin als een
Franciscus er aan dacht Gods heerlijke natuur te negeeren. Voor hem
die heel en al ziel is geworden is de antithese zielewereld, zinnenwereld
opgeheven. Zulk een mensch kan weer « adamisch » voelen want hij
« ziet » Gods schepping opnieuw verheerlijkt in Gods liefde. Maar ziel
kan geen van ons, zondige menschen, met de erfzonde belast, worden
heel en al; zien zooals ik hooger schreef kan hij niet, tenzij misschien
in een bliksmend oogenblik van Godsverrukking, maar raden, voorvoelen, dit inzicht benaderen dat kan ieder van ens die 'niet doof blijft
voor Gods wekroep. Hebben de engelen Christus' wachtwoord , niet
uitgebazuind bij zijn geboorte : « Vrede op aarde aan al de menschen
van goeden wil. Vrede op aarde, niet vrede in den hemel in het verre
hiernamaals, maar vrede op aarde reeds, op deze aarde, waarop wij
leven en sterven ; deze aarde met dewelke wij geen vrede kunnen
hebben, zoo wij ze niet zien verheerlijkt in het goddelijk licht van Hem
die is het licht der wereid.
*
**

Het verhaal van Iwann : « de groot Inkwisiteur » rnag niet uit zijn
verband worden gerukt zooals het wel eens werd gedaan. Sommige
uitgevers aarzelden niet het afzonderlijk uit te geven. Het werd geschreven van het standpunt uit van Iwann, wat niet het standpunt is
van Dostoievsky (zooals we hooger gezien hebben) en dient om ons de
mentaliteit van Iwann te onthullen. Het problema van het kwaad kan
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niet door den denkenden geest opgelost worden. Hij kan het stellen
en dam, ontzet stil blijven staan bij die wet die ook in Sint-Petersburg
door de Maistre werd geformuleerd : de vreeselijke wet van de gewelddadige uitroeing der levende wezens.
Maar « de Groot Inkwisiteur » is ook een zeer scherp rekwisitorium
tegen de katholieke kerk (I). Hoe Dostoievsky over het katholicisme
dacht is ons' bekend. Uit dit verdichtsel blijkt eens te meer dat hij
het niet kent en niet verstaan heeft. Het is hier onze taak niet de uitspattingen van de spaansche Inkwisitie historisch te verklaren. Enkel
kunnen wij de vraag stellen waarom Dostoievsky zijn verdichtsel niet
geplaatst heeft in Rusland zelf ten tijde van Peter de Groote.
Zooals in « de Groot Inkwisiteur » het problema gesteld wordt is het
niet door feiten uit de geschiedenis der kerk te illustreeren; want
nooit heeft de kerk gelijk willen hebben tegen Christus.
Als kunstwerk is Dostoievsky's Inkwisiteur een geweldige schepping
moeten naar El Greco's portret (collectie Haberm,eyer NewYork)
terug om een even sterken indruk te ondergaan. Maar was de schilder
van « de begrafenis van Graaf d'Orgaz » van « De uitdrijving uit den
tempel » de verbeelder van apocalyptische vizioenen de meester van
« het Pinksterfeest » en de « Verrijzenis » niet de kunstenaar wiens
ziel het meest (2) aan die van Dostoievsky verwant is?
De gebroeders Karamasoff waren het laatste werk van Dostoievsky
en zijn geestelijk testament. Sinds «Schuld en Boete » en « De Idioot »
had zijn wereldaanschouwing zich nog verder ontwikkeld en voiledigd, was zijn humanitarisme en zijn liefde tot de geestelijke eigenschappen van zijn yolk tot een bewust christendom geworden. Het
lijkt of uit het innig verkeer met zijn godsdienst zijn geest nog stouter
en vrijer ; zijn ziel nog grooter en dieper was geworden. Het boek der
liefde dat hij driemaal heeft herschreven — eerstens met « Schuld en
Boete », tweedens met « de Idioot » vond nu in deze derde versie « de
gebroeders Karamazoff », hare volmaakste uitdrukking. Hij plaatste
vooraf als motto Jezus' woorden volgens Joannes 12.24. « Voorwaar, voorwaar ik zeg u : Indien de graankorrel niet in de garde valt
en sterft, blijft zij alleen; loch indien ze sterft brengt ze rijke vruchten voort » en hij had geen motto kunnen kiezen dat in zoo lapidaire
(I) « Al wat Dostoievsky de groot inkwisiteur zeggen laat is geschreven onder invloed van Khomiakov's geschriften ». Zdziechowski.
(2) Sanien misschien met Moessorgsky.
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bewoordingen zijn levensinzicht kon vertolken. Voor Demonen had
hij als motto gekozen het verhaal der duiveluitdrijving. Nu durf ik
niet nederschrijven dat Dostoievsky zou geevolueerd hebben van
Vader Therapont de exorciceur tot Vader Sosima de heraut der
liefde ; met Therapont heeft hij immers nooit de minste gelijkenis
vertoond. Therapont is een kind van het bijgeloof dat meer is kwade
vrees dan hijgende Heide. Therapont blijft geobsedeerd door de vrees
voor den duivel. Maar gaven « Demonen » niet de revelatie van de
macht van den Booze. En is er nu niet over Dostoievsky gekomen een
sereniteit; een bewuste vred.e; een rust door niets te verstoren; een
rustige zekerheid waarddoor de woorden van Sosima verkrijgen een
prophetischen klank.
Maar was Dostoievsky niet geworden de profeet van de tweede
komst ? Heeft hij in elk geval niet, en aldus in zekeren zin,' het voorbeeld gegeven aan ons christene kunstenaars, het werk voortgezet
van den grooten Voorlooper, de Dooper die hij zag afgebeeld in de
Deisis zijner russische bazilieken; de vriend van den Bruidegom wiens
taak het was Hem te veropenbaren aan de wereld — taak die slechts zal
volbracht zijn de dag dat het mystieke lichaam zijn volheid zal bereikt
hebben en het verlossingswerk werd voltooid (i).
XVII.
Dostoievsky leefde bescheiden voort, gelukkig in den intiemen huiskring waar hij in de opvoeding zijner beide kinderen ook een taak zag
die hij niet zou verwaarloozen : « Een vader zou zijn eigen opvoeding
moeten herbeginnen alvorens zich met deze zijner kinderen in te
laten », heeft hij in zijn Dagboek geschreven. Na de publicatie van de
« Gebroeders Karamazoff » was Dostoievsky's roem nog geweldig
gestegen. Nog meer brieven van geestelijk ontredderden stroomden toe
en hij nam, zich voor de uitgave van het Dagboek te hernemen meer
dan ooit bewust van het groote gewicht dat zijn woorden hadden verkregen en de zware verantwoordelijkheid die hij daardoor op zich had
(I) In dezelfde jaren als Dostoievsky de Karamasoffs schreef,
schreef Tolstoi zijn « Kritiek van de theologie » en brak voor goed met
de Kerk. Opmeikelijk ook is het feit dat « de gebroeders Kara masoff »
het laatste boek was dat de oude Tolstoi inzag den nacht van zijn
ontvluchting.
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te nemen. Hoe te zeggen; op welken toon zeggen. Wat moet heelemaal niet gezegd worden? (I) Hij bid « Dezen tot Wien men zich
wenden moet, om kracht en kunde ». In een brief (8o) schrijft hij
« Ilt heb meermalen en lang God op mijn knieen gebeden opdat Hij
mij geve een zuiver hert; een zuiver woord, zonder zonde, zonder
afgunsten onbekwaam te ergeren. » Hij neemt zich voor niet te lezen
de geschriften waar hij aangevallen en uitgemaakt wordt om zich er
niet door te laten beroeren. Dostoievsky wil worden de man van zijn
werk; in zijn. journalistieke arbeid het voorbeeld geven van broederlijke liefde en verdraagzaamheid.
Maar voor hij met de heruitgave van het « Dagboek » beginnen kon
deed er zich een gelegenheid voor zijn ideeen te verkondigen van of
een spreekgestoelte waar heel Rusland zou naar luisteren. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van Pushkin werden luisterrijke feestelijkheden
op touw gezet waar Dostoievsky naast andere groote schrijvers werd
uitgenoodigd het woord te voeren. Tourgueneff kwam daarvoor opzettelijk van Parijs.
Dostoievsky sprak voor een gehoor dat uit de elite bestond der
russische intellectueelen; een gehoor van vrienden en tegenstrevers
Slavophielen en westerlingen. Al kunnen wij nu zijn rede maar lezen
zooals ze verscheen in zijn dagboek, toch blijft het maar een flauwe
weerschijn van deze sublieme aanspraak. In deze bespreking van Pushkin heeft Dostoievsky zijn eigen gedachten en znzichten verdedigd
getrouw hierin aan de traditie der russische critici ,die, zooals hij het
destijds had opgemerkt, (2) hun eigen ideeen bij voorkeur geuit hebben
in commentaren van beroemde auteurs; zoo Bielinsky met Gogol;
Grigoriev met Ostrovsky; Strakhov met Tolstoi.
Pushkin werd door Dostoievsky gehuldigd omdat hij 't eerste het
russisch phertomeen van den ortwortelden heeft uitgelegd ; van den
sceptischen onrustigen mensch, zonder geloof in zijn vaderland,
loochenalr van Rusland en zich zelf en lijdend aan zijn afzondering.
2. Hij heeft ons typen van moreele russische schoonheid gegeven.
Steeds heeft hij deze in het yolk ontdekt,
(I) Cfr. hoe de man die de waarheid gevonden had uit « De droorn »
ook uitroept hoe lastig het zijn zal vooraleer hij zal gevonden hebben
« hoe men verkondigen moet : dat is met welke woorden en met welke
daden. »
(2) Briefwisseling 1869.
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3. Pushkin is de eerste en de eenigste geweest die in deze mate de
gave bezat van zich in de psyche van andere volkeren in te leven zonder
nochtans zijn eigen geniale scheppingsgave te kort te doen.
4. Deze gave van alle vreemde volkeren te begrijpen is een essentieel
russische gave. Daardoor komt het dat alleen het russisch genie in
staat is de ware broederlijkheid te brengen aan de volkeren. » (1)
De russische malaise, die karakteristieke ziekte der ontwortelden,
werd in het eerste deel der rede scherp geanalyseerd en achterhaald in
al de vormen die zij aannam sinds Peter de Groote een scheidsmuur
optrok tusschen de elite en het yolk. « De russische banneling heeft
niet minder noodig dan een algemeen geluk om tot rust te komen »,
maar onnoodig uit de rede te citeeren; Dostoievsky heeft immers sinds
zijn terugkeer uit Siberie niets anders gedaan dan deze ziekte aangeklaagd en de middelen ter genezing aangegeven « Verootmoedig u, gij
trotsche menschen en vernietig voor alles uw trots. Verootmoedig u,
gij luiaard en werk voor alles op den volksakker. » Het is voor den
kunstenaar niet voldoende het yolk te kennen ; hi) moet aan het yolk
verwant zijn zooniet is het een « heer » die scbrijft over het yolk en
daar komt iets hoogmoedigs te voorschijn en de waarheid van het yolk
blijft hem vreemd.
Maar vooral wijdt Dostoievsky uit over de roeping van het russische
yolk. Eerst als de intellectueel in aanraking komt met de volkskracht
begrijpt hij haar groote toekomstige beteekenis. Want het einddoel van
den machtigen russischen volksgeest is « een streven naar vereeniging
der geheele wereld en van alle menschen ».
Het eerste deel der rede was bijna aan elke bladzijde met donderend
handgeklap onderbroken geweest. Waar hij in het tweede deel de
russische vrouw gehuldigd had in Tatjana werden deze bladzijden met
enthousiasme begroet maar nu hij in dit laatste deel « zich de heraut
maakte van de universeele bond aller menschen was 't of de heele zaal
het op de zenuwen kreeg » (2). Maar wat woorden gaf hij die menschen
ook niet te hooren en op welke wonderbare wijze werden zij uitgesproken. « Koni heeft verklaard nooit meer een dergelijke elektri(1) Dat iedereen niet akkoord gaat deze gave aan het russisch
genie te erkennen bewijst onder meer Zdziechowski ts studie : Le
dualisme dans la pens& religieuse russe.
(2) Brief aan zijn vrouw.
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serende kracht van 't menschelijk woord te hebben waargenomen : het
heele auditorium ware de redenaar gevolgd waarheen hij hen had willen
voeren : op deze wijze moet eenmaal Savonarola gesproken hebben » (1)
« Ja, de bestemming van den Russischen mensch is ongetwijfeld al
Europeesch en al wereldsch. Een echte Rus, op en top Rus zijn beteekent misschien enkel (tenslotte dat verzoek ik aan te strepen) een broeder te zijn van alle menschen een al-mensch, als men het zóó wil noemen. Al onzOlavophilen en Westerlingen zijn niets dan een groot,
zij het dan ook historisch-noodzakelijk misverstand. Den echten Rus is
Europa en het lot van den grooten Arischen stam even dierbaar als
Europa zelf, als het lot van zijn vaderlandschen bodem, want onze
toekomst is een vereeniging der geheele wereld en wel geen vereeniging
die door het zwaard is verkregen maar door broederlijkheid en het
broederlijk streven naar de eenheid aller menschen. »
Het vurig verlangende Europa zullen zij een toevlucht wijzen in de
russische al menschelijke en vereenigende ziel « met broederlijke liefde
al onze broeders daarin op te nemen en tenslotte misschien ook het
beslissende woord der groote algemeene harmonie uit te spreken der
broederlijke vereeniging van alle volkeren overeenkomstig de wet van
Christus en het Evangelie ! a weet het, ik weet het maar al te goed,
dat mijn woorden den indruk kunnen geven van in extaze gesproken
te zijn, overdreven en fantastisch » (2). Zoo sprak hij voort als in vervoering : «Toen ik geeindigd had, ik zal je niet spreken van dat gebrul
en gegil van geestdrift : onbekende menschen onder het publiek
schreiden, snikten, omhelsden elkaar en zwoeren elkaar beter te zullen
zijn, elkaar in 't vervolg niet te haten, doch lief te hebben. Het regelmatig verloop der zitting was verstoord : allen stormden naar mij toe
op het podium : deftige dames, studenten, staatssecretarissen, studenten, die alien omhelsden en kusten mij. Alle leden van ons genootschap die daar op het podium waren, omhelsden en kusten mij, alien,
letterlik alien schreiden van geestdrift. Een half uur lang ging men voort
mij terug te roepen, zij zwaaiden met zakdoeken, en ineens bijvoorbeeld spreken mij twee onbekende oude heeren aan : Twintig jaar zijn
wij elkaars vijanden geweest, hebben wij niet met elkaar gepraat en
nu hebben wij elkaar omhelsd en ons verzoend. U bent 't die ons ver......
(I) N. Van Wijk in « De Stem ».
(a) Pushkinrede.
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zoend hebt. U bent onze heilige, onze profeet !» -- « Profeet, profeet
riep men uit de menigte. Tourgenev over wie ik in mijn rede een
waardeerend woord had ingelast, vloog mij met tranen om den hals
en Annenkow kwam aansnellen om mijn hand te drukken en mij op de
schouder te kussen : « U bent een genie, u bent meer dan een genie
zeiden zij beiden tot mij. Aksakow (Iwan) snelde het podium op en
verkondigde aan het publiek dat mijn rede niet eenvoudig een redevoering was maar een historieke gebeurtenis ! Een onweerswolk had
de horizon verborgen gehouden en zie Dostoievsky's woord heeft
gelijk de doorbrekende zon, alles uiteen gedreven en alles belicht. Van
of dit moment begint de tijd der broederschap en er zal geen onklaarheid meer bestaan. Ja, Jai riepen alien en wederom omhelsden zij
elkaar en schreiden. De zitting werd gesloten » (I).
De dichter vluchtte achter de schermen om aan de opgewonden
menigte te ontsnappen. Maar studenten en vrouwen achterhaalden
hem ook daar , een jongeling kreeg een zenuwtoeval en vigil voor zijn
voeten.
Eindelijk kon Dostoievsky weg. 's Avonds alleen in zijn kamer haast
hij zich het relaas van het gebeurde te schrijven aan zijn, vrouw, zijn
bewaarengel uit kwade en goede dagen die al zijn miserieen met hem,
gedeeld heeft, zijn bittere strijd heeft méegestreden en nu niet deelachtjg zijn mocht aan zijn triomf.
Na wat hij nu beleefd heeft is het niet meer mogelijk aan de menschheid te twijfelen. Want was het niet voldoende geweest van een ziel die
schreit om liefde om heel het russische yolk te verzoenen en vijanden
en vrienden broederlijk samen te doen optrekken.
— « Er zijn slechts enkele van deze menschen noodig om de wereld
dit echter zó6 is
te redden zoo sterk en machtig zijn zij.'
waarom zou men dan niet hopen » (a).
Niet in fantastische droomen maar voor zijn eigen lijvelijke oogen
had het wonder der liefde zich, door hem, voltrokken. Nu God hem
de genade geschonken had dit te aanschouwen kon hij getroost heengaan. Dostolevsky's aardsche taak was volbracht.

..........

(I) Brief aan zijn vrouw van 8 Juni 80.
(a) De Almensch.
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Vijf maanden later op Zondag 25 Januari 81, kreeg de dichter onverwachts een bloedspuwing. Eens de eerste schrik voorbij scheen het wel
niet zoo erg te zijn geweest en de bijgeroepen dokter verklaarde dat
zoo iets wel meer voorkomt bij personen die lijden aan een aandoening
der luchtwegen (I). Toch beval hij hem een paar dagen te gaan
liggen. Na een goede nacht was de zieke de volgende dag frisch en
opgewekt en zou opgestaan zijn zoo de dokter het hem niet uitdrukkelijk verboden had. Hij liet zijn vrienden komen en besprak met hen
een en ander in verband met het verschijnen van het Januarinummer
van het Dagboek. ts Avonds echter kreeg hij een tweede bloedspuwing, en de volgende morgen was hij plotselings buitengewoon
zwak, zoo zwak dat hij die altijd zóó energiek in zijn ziekten bleef,
heel de dag roerloos met gesloten oogen op zijn divan lag. Een
specialist werd ontboden en die wees eerst de familie op het dreigend
gevaar. Dostoievsky stierf aan een aderbreuk.
Dezen nacht zal alles beslist worden had hij gezegd ». De nacht
was onrustig en de volgende morgen begreep Dostoievsky zelf dat
zijn einde nabij was. Toen vroeg hij om zijn ouden vergeelden bagnobijbel. Zijn vrouw sloeg, naar zijn wensch, het boek op goed geluk open
en las luidop « Maar Johannes hield Hem tegen zeggende « 1k heb
noodig door u gedoopt te worden en Gij komt tot mij ? En Jezus
antwoordde « Houd mij niet tegen ! Want zoo betaamt het ons alle
gerechtigheid te volbrengen. »
Dostoievsky bleef even bewegingloos liggen. Dan zei hij zacht
« Hebt ge 't gehoord? Houd mij niet tegen ! » En hij begon zijn vrouw
en zichzelf aan zijn dood voor te bereiden. Hij vroeg om een priester,
overzag zijn leven, biechtte en ontving het H. Sacrament.
Toen liet hij zijn kinderen komen de kleine jongen en het kleine
meisje die iets van zijn leven zouden voortzetten op aarde.
Hij nam hunne kleine handjes in zijn wasgeele handen en op zijn
verzoek deed zijn vrouw opnieuw den bijbel open en las luidop de
gelijkenis van den verloren zoon. Het was doodstil in de kamer. Met
gesloten oogen lag de stervende luisterend naar den zachten klank der
welbekende woorden. « En niet vele dagen later pakte de jongste zoon
alles bijeen en vertrok naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in losbandig leven »... Als een opwekking ruischte het in de
(I) Sinds enkele jaren was Dostoievsky daar door aangetast en
deed dan ook regelmatig een kuur in Ems.
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stilte : « 1k zal opstaan en naar mijnen Vader gaan en Hem zeggen :
Vader ik heb gezondigd tegen den Hemel en voor Uw oog.
Lets feestelijk klonk door den, van verkropte snikken, doffen toon
der lezende : « Haalt spoedig het beste kleed en trekt het hem aan en
geeft hem een ring aan de hand en schoenen aan de voeten. »
Roerloos zaten de kindertjes en luisterden naar de stem hunner
moeder en keken bevreesd naar het onbewogen gelaat van evader dat
niet weer te leven scheen. « Maar wij behoorden feest te vieren en
MS te verheugen omdat hij, uw broeder, dood was en herleefd is,
verloren was en is teruggevonden.. »
Toen opende Dostoievsky heel traag de oogen bezag zijn kindertjes
en sprak... maar zijn stem was zoo zwak geworden dat het was als een
fluistering : « Vergeet nooit kinderen wat ge daar gehoord hebt. Vertrouw volkomen op God en wanhoop nooit aan Zijn vergeving. 1k
hood heel veel van u, maar mijn liefde is niets in vergelijking van Gods
onmetelijke liefde voor de menschen die Hij geschapen heeft. Zelfs
indien ge, bij ongeluk, een misdaad zoudt begaan in uw leven, moogt
ge toch niet aan God wanhopen. Gij zijt Zijn kinderen; verdeemoedig
u voor Hem als voor Uw vader; smeek om Zijn vergeving en Hij zal
zich verheugen over uw berouw zooals Hij zich verheugde over den
terugkeer van den verloren noon. »
Toen heeft hij zijn kinderen omhelsd; ze voor het laatst aanzien
zijn Liuba en zijn Fedor, en gaf hen, met zwakke hand, zijn zegen.
Toen kwamen een voor een zijn bloedverwanten en zijn vrienden die
bij het treurig nieuws kwamen aangeloopen en voor elk van hen had hij
een vriendelijk woord. Maar steeds zwakker werd zijn stem en aarzelender zijn handdruk. Tegen den avond vloeide het bloed hem opnieuw uit den mond. Het einde was nabij.
Toen deed zijn snikkende vrouw wijdopen de deuren der kamer en
alien die buiten stonden traden binnen en stonden stil zonder spreken
en zonder schreien om zijn doodstrijd niet te storen, Enkel Anna
Grigorievna die geknield voor den divan lag snikte zachtjes.
De borst van den stervende ging op een neer... in de keel gorgelde
een geluid als van kabbelend water. Toen, plots heeft hij snel maar
zacht lets gesproken maar geen die de woorden kon opvangen... weer
verroerde de lippen... onverstaanbare woorden prevelend met steeds
grooter tusschenpoozen...
Tot het wonderlijk stil werd.
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Hij was tot zijn dienaar gekomen, Hij die men niet mag tegenhouden.
Op het verstrakte gelaat lag een zeer zachte glimlach... en het was
schoon en sereen.., van een stralende schoonheid.
*
**

Toen zijn zij gekomen, zij alien, die hij zoo bemind had, uit alle
standen en uit alle steden. Het was een vloed die aanzwol; een stroom
die steeds sterker werd : geleerden en kunstenaars, ambtenaren en,
waardigheidbekleeders, damen uit den adel en uit het yolk Slavophielen en Westerlingen; socialisten en nihilisten en de jeugd jongens en,
meisjes, heel de intellectueele russische jeugd waar hij zoo om bekommerd was geweest. Het was of heel Rusland zich nog eens een voelde
rond het lijk van haren grooten lijder en dulder en minnaar, een voor
de laatste maal alvorens de groote losbranding het rijk zou doen schok
ken op zijn grondvesten.
Uren stonden de menschen op strut aan to schuiven ; het werd zoo
benauwd in de bescheiden kamer dat de keersen kwijnden. En bloemen werden gebracht, bloemen die hij zoo had lief gehad en hoopten
zich op, bloemen die de weenende kinderen uitdeelden aan duizende
onbekenden die er om verzochten als om een relikwie. Nu en dan was
er een vrouw of een jongeling die snikkend de hand kuste van den
doode maar de drukking van aanschuivende bezoekers drong hen weer
buiten.
*
**

De dag der begrafenis zagen de straten zwart van yolk. Toen het
lijk werd buitengedragen bij den triomfzang van den Trisagion beduidend dat de overledene een trouw dienaar was geweest van den
Heiligen Geest en dat hij was overgegaan in het rijk der geesten die de
troon omringen van den Almachtige en men het in de lijkkoets wilde
plaatsen lieten de vereerders dit niet toe, maar droegen het zelf op hun
schouders. Achter de baar stapten de weduwe en de twee kleine
weezen, zoo ging de drie kilometerlange stoet naar het Alexander
Newsky klooster (1), waarvan de monikken om de eer hadden komen
(I) Slechts de hoogere standen hebben daar hun begraafplaats;
twintigduizend menschen stapten in den rouwstoet.
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vragen om Dostoievsky te mogen bijzetten. En toen de lijkstoet het
klooster nqderde kwamen de monikken het lijk tegemoet om het aldus
een eer te bewijzen die slechts aan tzaren was voorbehouden. In de
kerk waren de keizerlijke prinsen en ministers aanwezig. Daar het zoo
laat was geworden voor de lijkmis stelde men deze uit tot den volgenden dag en de kist werd midden de Heilige Geest kerk opgesteld.
Maar de studenten wilden niet heen gaan. Heel de nacht hielden zij de
wacht bij het lijk baden en snikten; zij, de revolutionnaire atheisten
namen het psalm,boek uit de handen der monikken en bun ze zelf,
bij beurten, luid op en hun stem was ontroerd. Hun hart trilde in ieder
woord. Zoo werd het zondag de vierde dag na zijn verscheiden.
Een geweldige menigte trok naar het klooster om de lijkmis bij te
wonen. Het klooster werd overrompeld; de hulp der politie moest ingeroepen worden en de poorten gesloten. Maar buiten bleef de menigte
steeds aangroeien; eerbiedig luisterend om de rouwzangen te kunnen
opvangen. Met moeite kan de weduwe de kerk bereiken. Maar een
onderdeel der plechtigheid zooals ze in de orthodoxe kerk geschiedt
werd overgeslagen. De kist werd niet meer geopend voor den laatsten
afscheidskus.
Zooals met het lijk van den staretz Sosima was de ontbinding reeds
te ver gevorderd.
Na urenlange redevoeringen zonk de kist in de groeve. De aarde nam,
haar kind op in haar schoot; de aarde die Raskolnikoff, Sosima en
Alescha zoo hartstochtelijk hadden gezoend en voor Dostoievsky was
als een moeder,
*
* *

...Maar de kleine Liuba kon geen geloof hechten aan iaders heengaan.
Eens zou hij opstaan en tot haar wederkeeren... « Mijn kinderdroom,
bedroog mij niet ; mijn vader was niet dood. Later is hij teruggekomen
toen ik ouder werd en zijn werken begon te lezen. Hij kwam, terug en
verliet mij niet meer ; in oogenblikken van smart en verslagenheid is
hij zoo dicht bij me, dat t t mi; is alsof ik zijn hand zou kunnen aanraken. Dank zij zijn lie ve tegenwoordigheid ben ik nooit bang geweest. »
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Fjedor Mikhail Dostoievsky leeft.
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KR ONIEK EN
FRANSCHE LETTEREN
Over den Mystieken Roman
door Leopold Levaux.
Roman is verhaal. Mystiek is het onverhaalbaar verhevene, dus
opheffing van one vertelsel. Is een mystieke roman dan mogelijk ?
Laten we mekaar verstaan.
Naast tal van afgeleide en onjuiste beteekenissen die de echte
verwazen,bezit het woord mystiek maar twee voor den christen mensch
aanneembare beteekenissen.
In den breeden zin beteekent het, het zoeken naar den verborgen
God doorheen den schemer van het geloof. In dien zin is het geloof
zelf mystiek.
In den engeren zin beteekent het in liefde God na te loopen fangs
meer geheime, meer zuivere en meer `verheven wegen dan die welke de
groote hoop van menschen volgt, een buitengewonen zieisstaat waarin
God rechtstreeks de substantie der ziel voedt zonder eerst het verstand
te beroeren en waarin de ziel op haar beurt zonder redeneering zich
hecht aan God. In den mystieken toestand is het woord overbodig.
Kan er dan een literatuur bestaan over datgene dat bij definitie
zeif beeld, begrip en woord uitsluit ? Neen. Literatuur heeft geen vat
op de mystiek als zoodanig, minst van al de roman. De wet van de
roman is volgens Bourget dat hij « geloofbaar » moet zijn. Dit sluit
tal van elementen in die in rechtstreeksche tegenstelling tot de onzeggelijke leegheid van het mystieke leven staan. Nauwelijks kan aan haar
uiterste grenzen de pazie een bleeke, verre en minderwaardige
analogie laten vermoeden van de mystieke beweging en verlichtheid.
Maar als mystiek buiten de literatuur valt, de mystieker niet. Want
de onzichtbare dingen worden veropenbaard door zichtbare. Waar de
hoogste mystieke eening gebeurt is ongetwijfeld de hoogste liefde
aanwezig en waar de hoogste liefde is, is ook het grootste lijden, d. i.
het grootste offer en dus het grootste drama. Niets is inderdaad dramatischer dan de mystieker omdat in hem sterkst en meest pathetisch
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het konflikt tusschen m,enscheliikheid en goddelijkheid vecht en ook
omdat hij de vertrouweling is van Gods grootste en verrassendste
daden onder de menschen.
Een andere, hoogere reden komt daar nog bij. Kunst heeft voor doel
schoonheid. De hoogste schoonheid is God, en alles wat van God is,
is bestanddeel van die schoonheid. Vandaar dat godsdienst en kunst
zoo natuurlijk samengaan, en dat, waar godsdienst indringt onmiddellijk ook de kunst verschijnt.
De mystieker behoort eerst en vooral aan God. Daarom is hij de
schoonste held lien kunst kan uitbeelden zoowel bij de antieken als hij
de modernen, bij de heidenen als bij de christenen. Moeten we Prometheus, Oidipous-koning, Hamlet, Faust, Siegfried verklaren? Van
't oogenblik dat men naar de groote horizonten der letterkunde kijkt,
ziet men opdagen de groote figuren van menschen ten prooi aan het
goddelijke, verscheurd en verdeeld tusschen het zichtbare en het onzichtbare, tusschen den wereldschen wil om het leven te redden en de
hemelsche roep- en lokstem om, het te geven en te verliezen. Dit is de
atmosfeer van de tragedie en de hooge en lichte schaduw Gods bestrijkt heel het veld van gedachten en gevoelens. Het drama wordt
geboren, het sublieme ontluikt en de schoonheid die is « le chant
d'une privation » (I) maar ook « de ongeschondenheid der orde (2)
weerklinkt en vervult de ziel met haar bedwelmenden, zuiverenden
vioed.
Daarom is er niets dat den romanschrijver, begaafd met genoeg
geestelijke begeestering en diepte, verbiedt een roman te schrijven
over een mystiek leven.Ik geloof zelfs dat de tijd gekomen is die steeds
meer schoone werken zal zien ontluiken waarin als onderwerp gesteld
zal worden de strijd van naar volmaaktheid dorstige zielen die door het
hoogste Goed geroepen worden tot de hoogste toppen van het Geloof
en welke het kwaad satan en de menschelijke zondigheid — tracht
tegen te houden. Heel het onmetelijk domein van het geestelijk leven
ligt open voor ons en onze moderne wereld die zoo vol smart is en,
gedurig de zielen dwingt zich meer en meer te verdiepen in het bovennat uurlijke.

(I) Pieter van den Heer de Walcheren.
(2) Sint Thomas.
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Poezie en tooneel waren « mystiek » lang voordat de roman, nakomend genre, er aan dacht het te zijn. De ontwikkeling van de roman
is immers een gevolg van de ontwikkeling van den historischen en
kritischen zin, die, gecombineerd met de epiek, zijn eigen dynamiek
uitmaakt.
Baudelaire is de ark der hiernamaalspoezie. Uit hem komen voort
Rimbaud, Verlaine, Claudel, die glanspunten.
Het misterium der middeleeuwen, ook nog Claude! in wiens genie
een grout lyrieker en machtig dramaturg vereenigd worden en wiens
inspiratie als een stralende ark het middeleeuwsch tooneel en zijn
religieuse bron over de klassieke tragedie hem en doorheen het romantisch drama verbindt. Henri Gheon meer Raciniaan en verwant met
1\110here, vertegenwoordigen op uitnemende wijze de poging der dramakunst om te symboliseeren met de mystiek (1)
De romanschrijvers bezitten Bloy's « Le Desesperi » en « La Femme
pauvre », de grootsche vergezichten van Emile Baumann's werk, de
monacale « chroniques » en de romans van Louis Artus. Pas geleden
kregen ze nog het ongelijke en geweldige boek van Georges Bernanos
« Sous le soleil de Satan » waarvan de voornaamste verdienste is dat het
heel het psychologisch terrein bestrijkt, inbegrepen de diepste diepte
waar de mensch aan zichzelven ontsnapt, waar Jezus en Satan tegenover elkaar staan. Dat is de ware organische kern waarrond de vele
elementen van den geest wentelen en zich verzamelen, « Bernanos
peint l'inverifiable sans nous laisser le loisir de nous interroger sur la
realite de ce qu'il nous montre » (1Vlauriac).
1VIaar de groote, de onschatbare eerste verdienste komt toe aan
Leon Bloy en Paul Mudd. « Us ont A ce point de vue une importance
historique incalculable. Par eux l'absolu de l'Evangile est entr6 dans
la se ve meme de notre art » (1Vlaritain, Frontiéres de la poesie, p. 36).
*
**

(I) 1k blijf hier bij de fransche literatuur. Maar wat zou het mooi
zijn als ik me door vreemde literaturen bewoog en bleef stilstaan bij
de vlaamsche met zijn ontelbare chfistelijke volkstooneelwerken, met
zijn ononderbroken eeuwenoude traditie en, dichter bij ons, Vondel
Verschaeve, Timmermans en nog anderen. Nog dezen morgen ontvang
ik onder gestreepten ongerepten omslag « De Simpele » van den
frisschen, vurigen en sympathieken Jozef Boon die zoo veelbelovend
begon.
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Het boek en de aanvullende verklaringen van Bernanos verschijnen
in de onzuivere geestelijke atmosfeer van onzen tijd die zoo van valsche
betrachtingen doorwoeld wordt dat men denkt aan een doorbraak van
Satan. Op een bizonder actueele en levendige wijze stelt het werk weer
de kwestie der mogelijkheden van den mystieken roman. Is hij zoo
bekwaam Gods werking te schilderen als die van den duivel? Ziedaar
de kwestie.
Voor den eenvoudig moreelen roman heeft een zeer talentvol katholiek schrijver, die echter naar den geest verwrongen is, Francois
Mauriac, geantwoord : neen. Voor hen zooals voor Gide — en dit
samentreffen is vol beteekenis, — « on ne fait de bonne litterature
qu'avec de mauvais sentiments. » Hij ontzegt den romanschrijver het
recht God te laten tusschenkomen. « II, n'est permis a aucun ecrivain,
schrijft hij d'introduire Dieu dans son recit, , de l'exterieur. L'Etre
infini n'est pas a notre mesure ; ce qui est a notre mesure, c'est
l'homme. »
Elders had hij reeds gezegd : « Quel artiste oserait imaginer les cheminements de la grace et ses ruses? C'est notre misere de ne pouvoir
peindre sans mensonge que les passions ». En verder : « Un resit oft les
evenements exterieurs s'enchainent selon une logique providentielle,
nous paraitra toujours entach6 d'artifice. »
En toch zit zoo het leven in mekaar ! God komt tusschen, leent een,
twee of vijf talenten en de mensch, zaakgelastigde, werkt om ze wat te
doen opbrengen. De talenten zijn de tusschenkomst, de sluwheden
Gods, de genade om alles in eens te zeggen. Het werk van den mensch
is de normale psychologische ontwikkeling, het spel der driften en van
de vrijheid van den christen mensch. De gratie vernietigt de natuur
niet, zegt de theologie. Die natuur veredeld, niet weggenomen, niet
vervalscht, wil en moet de katholieke schrijver die dien naam waardig
is, uitbeelden. Zoo wil het de eenvoudige geloofwaarcligheid en de
groote kunst heeft nooit of nergens zich willen of kunnen ontdoen van
Naar hoogste en meest levende bron, God.
En wat kan men niet verwachten van den weerslag van het hoogste
geestelijk leven op het leven der kunst zelf, van de bovennatuurlijke
deugden van den vrome op zijn natuurlijke, artistieke werkzaamheid.
Kan deze natuurlijke bekwaamheid niet opgewekt en neergedrukt
worden door de deugden of ondeugden van den moreelen mensch die
zijn suppoost is en door de verborgen krachten die inwerken op dien
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moreelen mensch? « La litterature francaise meurt aujourd'hui de
libertinage et de dilettantisme,schreef Paul Claudel in 1912 aan Jacques
Riviere. Elle a besoin surtout qu'on lui rende du cur et du ton...
Un artiste qui ne croit pas en Dieu aujourd'hui, qui ne travaille pas
uriiquement pour la gloire de Dieu, pour qui va-t-il travailler ? Pour
lui-meme ? C'est un cercle vicieux, car soi-meme c'est l'ouvrage et non
pas le but. Pour les autres ? Pour leur plaisir ? Pour les amuser ? Croyezvous que Shakespeare ou Dostoievsky, ou Titien, ou Wagner travaillaient pour faire de l'art ? Non pas, mais n'importe comment, pour se
debarasser de leur faix, pour mettre dehors ce grand paquet de choses
vivantes, opus non factum et non pas pour colorier du dehors un
froid dessin artificieux. »
Dat is de taal van een man. Naar mijn inzicht is de hoogste en eerste
opgaaf van den kunstenaar te leven in een maximum intensiteit,
eerst zelf te leven als hij levende kunst wil scheppen. De kunst zelf
weze hem een middel tot leven. Dat is het tegenovergestelde van
kunst om de kunst. Zoo is alles begrepen in de groote beweging der
voorzienigheid, gaat alles naar God, is alles voor God en wordt de
kunst zelf liefdadig, bezield door zijn eigen leven, door « la muse qui
est la grace ». En haar hoogste zending is, zonder in iets haar eigen
natuur te schenden, in de geesten en de harten te bereiden « une
maison fermee » waarin zij geschikt worden voor de bezoeking der
genade. Kortom, de kunst moet worden Gods heraut en de inleiding
tot het gebed. Hoe kan zij dat als zij er niet is voor God?
« Si la pointe active de rime (I) cet instinct spirituel en contact
avec les transcendantaux — dont releve proprement la poesie (2) n'est
pas imue en nous par quelque impulsion speciale issue de la premiere
intelligence (3) la mesure de la raison restera mesquine et, ne sachant
(I) J. Maritain op cit biz. 39-4o. Dit essai over de verhoudingen
van kunst en christendom als aanvulling op « Art en scholastique » is
bizonder merkwaardig. Mij dunkt dat bet probleem tot nu toe nooit
zoo werd uitgediept en dat men er niet dieper kan op ingaan.
(2) En de poesie is de ziel van alle kunst.
(3) Merk op dat de theologanten het bestaan erkennen van kunstinspiratie in den theologischen zin van dat woord. God kan, zegt Sint
Thomas (Ia IIae q. 68 a') onzen geest bewegen in de natuurlijke orde
door een philosophische, poetische of andere inspiratie.
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p6netrer les profondeurs ni d'en haut, ni d'en bas, preferera les meconnaitre ; au lieu du dialogue entre l'ame et resprit — spiritus vir
animae, — ce sera le conflit de ' tame et de la raison inferieure ».
Maritain mocht er bij voegen « et de la pire chair 111 »
Tot zoo'n troostelooze kleinheid zou een Mauriac ons willen omneer
halen (I). Bernanos ook als men liever gelooft wat hij zegt dan wat hij
doet « L'experience vecue de l'amour divin n'est pas du domaine du
roman » Veen, het is Pater Lekeux die gelijk heeft « On ne desert
pas une region oil on n'a point penetre. Qu'ils entrent d'abord : la est
la solution de tout le problême de Part chretien et de la litthature
(I) Voor Mauriac den romanschrijver gebeurt er iets als schandelijke
ondergang langs een meer en meer verderfelijken weg, in een soort
« desert de l'amour » waar God steeds meer en meer afwezig blijkt.
Met een bittere koppigheid, een sombere wanhoop, schijnt hij vast te
houden aan een onmogelijke opgave : romans schrijven die katholieker
zijn naarmate God er minder aanwezig is en meer uitschijne de ellende
van den mensch zonder God. Zulke menschen noemt hij « le meilleur
temoignage ». Hij vergeet echter dat men God intiem moet kennen om,
zijn afwezigheid te voelen. Het is al zoo'n moeilijkheid zijn aanwezigheld te beseffen » Zalig de zuiveren van harte, want zij zullen God
zien !
Een tekst van hem werpt een zonderling licht op zijn geval : de
korte inleiding die hij onlangs schreef voor de heruitgave van zijn
eerste boek, een verzenbundel « Les mains jointes » Hij verklaart er
zijn « horreur pour ces vers sans vertébres, ces poemes flasques »,
voor « l'adolescence lache, apeuree, repliee sur soi » die ze dicteerde,
hij verloochent ze wegens « cette devotion jouisseuse, cette delectation
sensible a l'usage des garcons qui n'aiment pas le risque » zooals hij
ze bezat. En Mauriac besluit op de volgende wijze die u pijn doet voor
hem en een medelijden op wekt zoo rechtzinnig als zijn bekentenis
« Adolescent j'ai fait de Dieu le complice de ma lichete ; qui sait si
ce n'est pas le p6che contre l'esprit ? En tout cas l'Esprit terriblement
se venge a rheure oft la vie soudain attaque l'homme ne, tard, de
l'adolescent veule. Quel secours trouvera-t-il dans cette religion qui
ne lui fut jamais qu'une source de deices faibles? « Les mains jointes »
gachent d'avance cette ressource infinie dont l'enfant aura besoin
lorsqu'il sera un homme ; elle dilapident un capital immense ; tout se
perd en fumee d'encens. Malheur au garcon dont les clous, reponge,
le fiel, la couronne d'epines furent les premiers jouets ».
Als het waar is dat hij als jongeling geen durf had, dat « sa couardise »
hem deed zoeken « la moins perilleuse fawn de s temouvoir » dan moet
dit hem nu geen stoutheden dicteeren die gevaarlijk zijn voor hem en
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chthienne » (io) Er moeten eerst kunstenaars zijn die Jezus toebehooren, eer er een kunst van Jezus zal zijn; want de mond spreekt
uit den overvloed des harten
« Et it faut aussi, helas, des conditions genërales de la vie humaine,
car toute époque artistique est fonction de la civilisation totale ».
Alles is onderling verbonden; elke tijd aan de literatuur die hij verdient. De mystieke roman, de kunst voor God zal slechts in haar volheid mogelijk zijn en haar schoonste vruchten afwerpen, als zulks haar
voorbeschikking zal zijn — den dag dat Christus-Koning zal regeeren.
Het laatste woord zullen de heiligen spreken.
anderen. Als zijn hart verontrust is en zijn geest zoo ontredderd dat hij
zich afvraagt of hij de onvergeeflijke zonde tegen den H. Geest niet
heeft bedreven op een leeftijd dat jonge normale christenen loven den
God die hunne jeugd verblijdt, dan moet hij nu bidden in plaats van,
romans te schrijven, niet valsche theorieen opzetten over den katholieken roman, maar zijn geestelijk leven weer opbouwen.
Als ik eenerzijds dat verrechtvaardigingsessai lees in zijn nooghartigen toon « Le meilleur ternoignage » waarin Mauriac wil « rappeler quelques verites premieres » en anderzijds deze inleiding tot
les mains jointes » dan dringt zich een vraag aan mij op Hoe kan
dit eene met dat andere samengaan? Een rechtzinnig gemoed ik
twijfel niet aan de rechtzinnigheid van Mauriac al is elk mensch een
leugenaar — moet toch inzien dat uit een zieke ziel geen gezonde
kunst kan voortkomen. Is het rechtvaardig, billijk en heilzaam van uit
zulke innerlijke tegenstelling zulke ontreddering, kunst voort te brengen. Men speelt niet, men « durft » niet met zielen, Manriac. Dat is
geen moed of mannelijkheid.
(io) Inleiding tot « Electi » (Plan) 1926.
Pater Lekeux « révait d'un roman mystique » tot nu toe onvindbaar,
« Le Voici ». Er zou veel te zeggen vallen over het onderwerp van dit
veelbesproken boek. Om zich echter alleen op zuiver literair standpunt te houden het is klaar dat dit verhaal geen roman is. Wat niet
belet dat Mlle Marie-Magdeleine Saeyeys alle soorten hoedanigheden
en talent bezit.
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DUITSCHE LETTEREN
Poezie
KATHOLIEKE JONGEREN.
door Aug. Van Cauwelaert.
I. Gertrud von Le Fort.

Einde Januari is professor Karl Muth zestig jaar geworden.
Karl Muth dat is : Hochland en Hochland dat is : sedert haast een
kwaart eeuws het meest soliede en levenskrachtige katholieke tijdschrift
op het gebied van letterkunde, kunst en kultuur, in de duitsche taal.
Zoo herdenken de leider van Hochland en de leidster van Dietsche
Warande en Belfort op denzelfden laatsten dag van Januari hun blijde
en zegenrijke geboorte.
Karl Muth is meer geweest dan de stuwende en leidende kracht van
Hochland. VOOr hij krachten leiden kon, moesten de krachten worden
gewekt; en Muth is geweest een van de groote levenswekkers en
emancipators onder de duitsche katholieken. Hij is begonnen in 1898
met de publieke vaststelling en bekentenis van de minderwaardigheid
der katholieke letteren op dat oogenblik in Duitschland, zooals graaf
von Hertling den achterstand der katholieken op het gebied van
wetenschap had vastgesteld (1). Doch op deze negatieve maar noodzakelijke diagnose, is Lien jaar later het positief programmaschrift van
K. Muth gevolgd : Die Wiedergeburt der Dichtung aus dem religiOseq
Erlebnis (2). Sedert de voorlezingen van Prof. Deutinger, in 1864, in
het Kon. Odeon to Munchen over het wezen der poezie en de verhouding tusschen poezie en godsdienst, (3) was wellicht Been werk
(1) " Steht die katholische Belletristik auf der FlOhe der Zeit ".
Daarop volgde in 1899 : Die Literarischen Aufgaben der deutschen
Katholiken.
(2) Uitg. J. KOsel, Kempten & Munchen,
(3) Uber das verhaltnis der Poesie zur Religion. Heruitg. en
ingeleid door Karl Muth en verschenen bij J, KOsel & Pustet, Munchen,
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meer verschenen van zoo doorslaande beteekenis voor de literaire
herleving der duitsche katholieken ; en van zoo heilzame kracht voor
den vollen, onbevangen, scheppenden arbeid der katholieke letterkundigen. Alle groote poezie, betoogde Muth, is weerglans der eeuwigheid.
Hij wilde het aardsche en tijdelijke door eenzelfde rythme verbonden
zien met het bovenaardsche en eeuwige. Hij beschouwde den dichter als
orgaan te gelijk van natuur en bovennatuur. Maar hij weigerde de
katholieke poezie te beperken, zooals de leiders van de Gral-groep, tot
een korectief tegenover de onkatholieke duitsche literatuur. Hij beschouwde het katholicisme als de hoogste drager van poezie, als de
rijkste en ruimste bodem voor den opbloei der schoonheid. Hij
beschouwde, met P. Van Langendonck, de letterkunde als een vorm van
leven en den dichter als de verwoorder der diepste levenswaarheid en
de bezielde, hartstochtelijke schepper eener groote levenssynthese, die
geene andere zijn kan dan eene christelijke, in zijn zuiveren vorm . het
katholicisme.
Hij heeft met de dwingende kracht zijner mannelijke overtuiging
het wezen der poezie verdedigt tegen eigen geloofsgenooten, die Naar
poezie uit hare sfeer wilden rukken en gedichten opbouwen met begrippen en geloofswaarheden. Hij hield niet van katholieke propagandapoezie, noch van de Christus- of liturgie-specialisten die niet schiepen
uit de noodzaak hunner persoonlijke ervaring en beleving. Vroomheid
alleen wijdt een vormknap schrijver nog niet tot een religieus dichter.
Religieus dichter is hij die God en de goddelijke dingen als realiteit
voelend en belevend, deze eeuwige dingen met zijn persoonlijke
vrijheid, binnen bepaalde perken tot schoonheid herschept.
Van de vele jonge lyrische dichters in Duitschland is wellicht
niemand dit beeld van den katholieken dichter meer nabij gekomen als
R. J. Sorge en Gertrud von Le Fort ; Sorge in zijn mystieke, naieve
verbondenheid met Christus ; G. von Le Fort in hare " Hymnen aan
die Kirche " (1). R. J. Sorge heeft gezongen uit de zuivere vervuldheid
van God ; G. von Le Fort uit de hunkerende behoefte naar geestelijke
verkorenheid in den schoot der -moederkerk. Beide zijn ze bekeerlingen.
Sorge heeft den weg naar de kerk gevonden enkele maanden slechts
voor de oorlog, die hem tot offer kiezen zou, losbrak ; G. von Le Fort
(1) Uitg. Theatiner Verlag, Munchen, Aan het leven en bet werk
van den te vroeg betreurden R. J. Sorge zal eerlang eene afzonderlijke
studie worden gewijd.
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stond, toen ze hare Hymnen dichtte, nog in het voorportaal der Kerk.
Door de opengeslagen poorten zag ze de verblindende majesteit van
Gods kerk en, geslagen met ontzetting, met angst ook om het heil dat
zij zoo na verloor op hare dwaalwegen, met een alles verteerende liefde
voor de moederkerk, met een jachtende drang om zich to storten in
haar schoot.
Ich bin eine Schwalbe, die im Herbst nicht heim land, aber deine
Stimme ist wie das Rauschen von Flugeln.
Zij heeft gezocht, zij heeft gedwaald en God gevlucht ; maar eens
is ze gekomen in de straal van Gods genade en toen wist ze dat ze niet
weer ontkomen kon : " denn wie du verfolgt, kann nur Gott verfolgen ".
En ze heeft zich aan God verloren gegeven en zij heeft zijne Kerk erkend
als hare Moeder. " Mutter ich lege mein Haupt in deine Hande, schiitze
mich vor Dir ! "
Ich will dich noch lieben wo meine Liebe zu dir endet.
Wo ich selbst anfange, da will ich aufhOren, und wo ich
aufhOre, da will ich ewiglich bleiben.
Ich will Staub werden vor dem Fels deiner Lehre und Assche
vor der Flamme deines Gebots.
Maar de Moederkerk zingt haar tegen
Wie das Meer eine Insel verschlingt, so habe ich dich
verschlungen, das ich dich inhausschwemmte in's Ew'ge.
Ich war die Sehnsucht aller Zeiten, ich was das Licht aller
Zeiten, ich bin die Rine der Zeiten.
Ich bin die Strasze aller ihrer Straszen : auf mir ziehen die
Jahrtausende zu Gott.
Dan breekt de jubel los der dichteres voor de geweldige en bovenaardsche macht en schoonheid der Kerk
Du bist wie eine Fels, der gegen die Ewigkeit abstiirzt, aber das
Geslecht meiner Tage ist wie Sand, der in's nichts fallt.
Dus bast einen Mantel aus Purpurfaden, die sind nicht auf Erden
gesponnen.
Deine Diener tragen Gewander, die nicht alt werden, und deine
Sprache ist wie das Erz diener Glocken.
Deine Lehre ist wie eine Feste auf uneinnehmbaren Bergen.
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Wenn du Geliibde annimmst, so hallen sie bis an's Ende der Zeiten
und wenn du segnest, baust du Hauser im Himmel.
Deine Weihe sind wie grosze Zeichen von Feuer auf den Stirnen,
niemand kann sie auslaschen.
Deine Heiligen sind wie Helden aus fremden Landern, und hire
Gesichter sind wie eine unbekannte Schrift.
Deine Gebundenen erlOsen und deine Geopferten machen lebendig,
Deine Einsamen sprechen von Einsamkeit los : du bist der Sieg fiber
die Gefangepschaft der Seelen.
Op dezen hymnischen, haast profetischen toon heeft ze gezongen
van haar Heinweg zur Kirche, van de Heiligkeit der Kirche en Das
Beten der Kirche. Dan volgen ; Corpus Christi Mysticum, Weihnacht,
Passion, Nach der Himmelfart des Herrn, Pfingsten, Te Deum en ten
slotte Die letzten Dinge.
Wanneer eenmaal het einde der dagen zal gekomen zijn, zal het
aangezicht der Kerk voor ieder, in werkelijkheid, zichtbaar werden. Nu
ligt bet nog versluierd in den schoot van God. An dem, was du nicht
siehst, sollst du mich erkennen, und was dich bange macht, soil mich
deine Seele glauben.
Maar eenmaal, zings haar de Kerk toe, komt het einde der Tijden
en dan zullen de sluiers wegvallen voor mijn aangezicht... En dit
grootsche slotgedicht wil ik in zijn geheel aanhalen .
Aber wenn einst anhebt das grosze Ende aller Geheimeisse,
Wenn der Verborgene heraufblitzt in den schrecklichen Gewittern
der entfesselten Liebe,
Wenn sein Heimrisz wie Sturm durch das All tOnt, und aufjauchzen
wird die verschfittete Sehnsucht der SchOpfung,
Wenn die Balle der Gestirne in Flammen ausbrechen, und auffahren
wird aus ihre Assche das befreite Leuchten,
Wenn die dichten Damme der Stoffe zerreiszen, und loslassen
werden alle Schleuzen des Unsichtbaren,
Wenn die Jahrtausende wie Adler zurfickbrausen, und heimkehren
werden zur Ewigkeit die Geschwader der Aeonen,
Wenn die Gefasze der Sprachen zerbersten, und hervorstfirzen wird
das reiszende Gewasser der Niegesagten,
Wenn die einsamsten Seelen an's Licht kommen, und heraufgespfilt
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wird was keine von sich selbst wuszte
Dan wird der Enthiillte mein Haupt aufrichten. und vor seinem
Blick werden meine Schleier emporfahren in Feuer,
Und ich werde daliegen wie ein nackender Spiegel im Angesicht
der Welten.
Und die Gestirne werden ihr Loblicht in mir erkennen, und die
Zeiten werden ihr Ewiges in mir erkennen, und die Seelen werden
ihr Gättliches in mir erkennen,
Und Gott wird seine Liebe in mir erkennen.
Und es wird kein Schleier mehr fiber mein Haupt fallen wie das
Blenden meines Richters,
Darin wird die Welt versinken.
Und der Schleier wird Gnade heiszen und die Gnade wird
unendlichkeit heiszen.
Und die Unendlichkeit wird Seligkeit heiszen. Amen.
Van al de katholieke jongeren in Duitschland heeft geen zulk een
monumentalen stij1 verworven als Gertrud von Le Fort ; geen heeft
de moederkerk met mannelijker woord gevierd dan deze vrouw. Wo
inneres Leben ist, heeft K. Muth geschreven, da ist Stil, da ist Form,
ist Bewegung, Licht, Kraft. Zoo zijn deze vrije hymnen, zoo nieuw als
het werk van den laatsten expressionist en zoo oud als de psalmen van
koning David. Geen ongebonden geexalteerdheid, geen geforceerde
hunkering, maar vol-uitstroomende jubel.
Men heeft geschreven dat sedert Das geistliche Jahr van A. DrosteHiilshoff geen religieusen verzenbundel meer verschenen was van zulke
beteekenis als deze Hymnen. Maar verder dan de uitzonderlijke
beteekenis van beide bundels gaat de vergelijking ook niet. Indien
G. von Le Fort met ëën dichter verwantschap vertoont, dan is het met
Paul Claudel. Zij heeft de Moederkerk als een zicht- en grijpbare
realiteit van bovenaardschheid en bovenmenschelijkheid voor onze
menschelijke oogen uitgebeeld. En dat is een tack die alleen groote
dichters tot zulke glanzende en harmonische en monumentale schoonheid vermogen to volvoeren.

546

Proza
door Gerard Walschap.
F. HANDEL MAllETTI, FRIEDE H. KRAZE,
EDWARD STILGEBAUER.
Onlangs in Holland op rondreis (hij intervieuwde er Dirk Coster
an prof. Salverda de Grave ; ieder Vlaming leest " Les nouvelles Litter
rakes " en weet daar dus alles van !) sprak Frederic Lelévre, op zijn
beurt geintervieuwd, enthousiaster nog dan in zijn voordrachten over
den grooten literairen bloei van het hedendaagsche Frankrijk. Daar is
niemand die dat zal ontkennen. Als hier echter eens uitvoeriger over
jongste Duitsche literatuur words geschreven, kan dit toch verklaard
worden, Een \darning abonneert zich op " Les nouvelles litteraires " en
" Dietsche Warande ", sommigen ook op " Vlaamsche Arbeid ". Want
de duitsche " Literarische Welt " is hem te dour en hoewel de oorlog
een vierde van Beigie de reis Ostende-Dover deed maken en vijf jaar,
als 't niet Langer werd, wegblijven, onmiddellijker kontakt met Engelsche
literatuur schijnt daardoor niet te zijn verwezentlijkt. Zeker, zeker,
Chesterton, Shaw, Galsworthy, Wells en vele . anderen, maar zij werden
" mannen van beteekenis " voor heel Europa. Zoo maakte hier Papini
furore en toch betuigen wij luttel attent]ie voor Italiaansche literatuur,
zelfs niet omdat er Pirandello bij kwam. Het moet ofwel atavisme van
activisme zijn... (als het gerecht zoo goed wil zijn dit niet te hooren)
ofwel over alles been het trekken van het bloed dat ons naar nieuws
uit Duitschland doer verlangen. Terwij1 ik dit vlug schrijf zal ik maar
Been thesis wagen over de windrichting der literaire belangstelling en
in welk deel van Europa het zwaartepunt der literatuur wil gaan liggen.
Zijn wij niet te slap eclectisch en te cosmopolitisch en tegelijk te chauvinistisch nationalist (union en zelfstandigheid) om ons intellektueel aan
een heimat van den geest te hechten? En God weet hoe zoo'n thesis
uitvalt. Als wij in Nederland de leidende belangstelling van de Stemredacteurs meerekenen komen we zoowaar, over Duitschland been, in
Rusland terecht, wel in het Rusland van Dostoievsky die, gelukkig voor
Dostoievsky, overleden is, maar wat wilt ge : dat Rusland is nu toch
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bolsjevist. Ja, ik vrees nog veel ergers. Als de kultuur, en bijgevol
ook de literatuur, voortspruiten uit den godsdienst, mogen we er WE
eens denken dat met elk jaar dat we ouder worden de aloude " halv
maan " dubbel zooveel godsdienstige adepten bijwint als het christen
dom er verliest, en konden we wel eens noodgedwongen ook onz
literaire belangstelling moeten verleggen over Duitschland en ove
Rusland heen, naar de Asiatische rijken van Mahomed en Boedhz
Was dan Tagore ook daarvan de voorlooper en profeet ?
Ziedaar
Maar eer het flamingantisch, democratisch, katholiek tijdschrif
Dietsche Warande en Belfort, activistisch, bolsjevistisch, mahome
daansch of boedhistisch zal worden...
Laat ons van de drie kwalen de minste kiezen, den laster vai
activisme trotseeren en schrijven over jongste duitsche romanliteratuut
En beginnen met Oostenrijk om der wille van geleidelijken overgang,,
Er werd daar in Oostenrijk begin dit jaar een romantrilogie vol
zooid die, zelfs als de auteur niet heette " Freiin Enrica von Hande
Mazzetti ",, ons niet onbekend zou mogen blijven. De pennen en d,
boeken zitten tegenwoordig vol van den " terugkeer tot de geestelijkl
kultuurwaarden en terwijl de een daarvoor de leiding van de russischl
literatuur erkent, en de andere ouder de facinatie van de bijbelsch
oostersche poezie geraakt, is er toch maar niemand te vinden om ti
erkennen dat het speciaal-europeesch geestelijk konflikt protestantisme
katholicisme, in een machtige reeks meesterlijke romans werd behandel(
door von Handel-Mazzetti. Men moet niet zeggen dat dit, in historisch(
romans verwerkt, actualiteit mist, want dat historisch karakter is een,
voudig een omhulsel van steeds levende en acute werkelijkheid. He
ontstaan van de groote beweging voor hereeniging der kerken in dezet
tijd, beweging die voorloopig theologisch words voorbereid maar it
laatste instantie toch een kwestie van genade en natuur, van hooger(
psychologie zal blijken, bewijst ons genoeg de hic-et-nunc-actualitei
van het probleem.
Maar niemand acht het noodig daar eens op te wijzen. De " ge,
schiedenis - der - literatuur r schrijvers „ besteden zonder eenige geest,
drift een arm bladzijdetje aan Handel-Mazzetti en, zooals in dit tijd,
schrift al eens geschreveni werd, katholieken doen mee in de samen,
zwering tegen de eenzame groote. Ik geloof dat er de loge tusschenzit
Indien ook lezer dezes partijganger is voor die dan zoo groot(
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gebreken van Handel Mazzetti, wij zullen toch seffens akkoord zijn
zoowel over het romantisme als over de onderlinge gelijkheid in constructie van " Stephana Schwertuer ", " Jesse und Maria " en de
" Karl Sand-trilogie " om nu maar die te noemen. En daar het bier
gaat over die laatste Karl Sand-trilogie, waarvan bier de twee eerste
deelen reeds besproken werden en het derde " Das Blutzeugnis " ons
onlangs werd gezonden, wij zullen bet ook over die Karl Sand-trilogie
eens zijn dat de pensionaatscene te S t Polster, met de opvoering van
St Cwcilia en het intermezzo over den verliefden Schubert veel te lang
is getrokken. Ten tweede dat in " Das Blutzeugnis " het nachtelijk
onderhoud van Else Walch met Karl Sand reeel onwaarschijnlijk is.
En hoe Else aan Naar dood komt door met de verdediging van Karl
niet te wachten tot zij Naar vermomming heeft afgelegd, dat komt een
realist ook al onverklaarbaar voor.
Maar daarmee staan we al midden in de kwestie : hoe Freiin
Enrica von Handel-Mazzetti Naar personagen ziet en opvat. Kijk, wij
hebben er altijd toch meer voor gevoeld om bij een schilderij van kunst
te spreken liever dan bij een photo. Van het oogenblik dat onze kunsttheorie den klemtoon legt op het element schepping en daar het element
nabootsing bij achterstelt, zijn we al veel wapens kwijt die we anders
op Mazzetti's " romantisme '' konden richten. Handel-Mazzetti herschept Naar wereld. God scbiep al de menschen naar eenzelfde beeld
en gelijkenis, alle zijn ze dezelfde en toch gelijken er geen twee op
elkaar. Als een kunstenaar waarlijk scheppend kunstenaar is, dan schept
hij van binnen uit, niet van buiten uit op bestaande modellen. Zijn
voorbeeld is hijzelf, hijzelf met zijn levensbeschouwing, heel zijn
gedachten-en gevoelsleven. Mazzetti's levensbeschouwing is de dualistische katholieke van den strijd tusschen goed en kwaad. Dit is de
synthese van heel de wereldgeschiedenis en van elke zielsgeschiedenis.
God is liefde en tegenover hem staat het kwaad dat haat is. Er bestaan
geen niets dan goede en geen niets dan slechte menschen en op deze
wereld is alles zoo relatief dat er eigenlijk zoo goed als niets heelemaal
goed of heelemaal slecht is. Maar wat is dat ten slotte een petieterige
opvatting die alle drama des levens negeert, als wij achter dien schijn
van de relativiteit de werkelijkheid van het absolute niet zien, als wij
achter het onberoerd gelaat van de ordevolle dingen en de maatschappelijk reglementair geharmonieerde maatschappij, niet het woest en
verwoed gevecht zien van Goed en Kwaad, de twee nooit te verzoenen
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vijanden die zich het bezit van het heelal betwisten. Dit gevecht words
geleverd en geleid onder de menschen en er is daar nooit een neutralisatie van krachten, nooit een overeenleggen van Goed en Kwaad.
Zoo ziet Enrica von Handel Mazzetti de wereld, het verleden,
het heden, de toekomst. Zij ziet haar synthese goed tegen kwaad, liefde
tegen haat, klaarst opgesteld in den Europeeschen godsdienststrijd die
se dert eeuwen words gevoerd. Zij ziet de branding der geslachten, den
baaierd van 't gebeuren uiteengeworpen worden rond dien boom der
kennis, ter Irechter het goed, ter linker het kwaad. En als zij een roman
opvat, verbeeldt zij zich haar menschen, ontdaan van de relativiteit in
den schijn der tweeslachtigheid, en zij deelt ze in, ieder naar zijn behoorend kamp, met een dwingende, dominatorische opzettelijkheid.
Dat mag zijn zoolang haar kunst waar blijft, zoolang haar menschen
menschen blijven. Dat is nu de vraag. Het is maar de vraag of kunst
den mensch te kort doet als zij hem zet in bet licht van zijn hoogere
beteekenis. Het antwoord op die vraag mag de lezer zelf geven.
Zoo zijn dan alle romans van Handel-Mazzetti dezelfde en toch
gelijken er geen twee op elkaar. Zij zijn dezelfde omdat zij geschapen
worden van uit dezelfde, laat ons zeggen radikaal.simpele, levensbeschouwing, en zij gelijken niet op elkaar omdat zij in verschillende
kaders en omstandigheden gebeuren. Zijn twee, drie, vier opeenvolgende
partijen schaakspel dezelfde, omdat zij op hetzelfde bord (dezelfde
levensbeschouwing) met dezelfde pionnen (personagen) worden gespeeld?
De geschiedenis van de zeventiende, achttiende en negentiende
eeuw houden bun grootsch ccialê door het werk van de Oostenrijksche
barones en het is steeds diezelfde gang en stapmarsch, steeds diezelfde
overwinning en dien zelfden ondergang. Het is steeds haar onveranderlijke ordemaat die vergaan doet wat vergaan moet omdat bet slecht is,
die over winnen doet wat winnen moet omdat het goed is. Liefde, tijd
en drift, mensch en -yolk, alles is er gemeten met den zandlooper van
den " gezwinden grijsaard " : dat alles vergankelijk is en 't eene geslacht
een onverbeterde repetitie van bet andere dat voorafging ; en dat er
niets overschiet dan God die oordeelt en schift, niets dan Liefde die
genade vindt en genade is.
Dat is het eindelijk besef waarmee Karl Sand, de moordenaar van
Kotzebue aan bet slot van " Das Blutzeugnis " het schavot bestijgt, om
voor Wittmann, den scherprechter, zijn hoovaardigen nek verdeemoedigd te buigen. Geen theologie heeft hem dat geleerd en ook geen
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vernedering toen zijn eer gekrenkt werd en verguisd omdat hij Else
Walch zou hebben verleid. Ook hoogleeraar Walch die den smaad en
den laster over zijn dochter op hem wou wreken heeft het hem niet
geleerd. Maar Else zelf heeft zijn hoogmoed gebroken, zijn theologie
van den trots stukgeslagen, hem weer kind gemaakt en eenvoudig. Hij
wilde haar niet zien. Zij heeft zich vermomd als " de kleine Ulrich -, een
eerstejaarstudentje en zoo is zij bij hem binnengeraakt, in het gevang den
vooravond van de terechtstelling. Zij heeft gebeden met hem en niet
geredeneerd ; hem gesmeekt, niet gedoceerd of bevolen. Er is jets gebroken in hem, hij heeft teruggedacht aan zijn moeder, hij heeft geweend.
En als hij 's morgens van den laatsten dag vernomen heeft hoe die
kleine Ulrich zijn verdediging heeft opgenomen, hoe hij daardoor laf
werd doodgeschoten en wie die kleine Ulrich was, dan is hem opeens
een groot zacht licht opgegaan van een liefde die zich wreekt met
weldaad en met goedheid. En hij spreekt het woord niet dat op het
plein muiterij zal ontketenen en hem redden. hij legs met een glimlach
zijn " Burschenschaftlerkop " op den blok.
En daarmee is een machtige brok geschiedenis van het Duitschland
van einde 18 e en begin 19e eeuw geschreven door een groote katholieke
romanschrijfster. Een groot algemeen-menschelijk kunstwerk.
Ben duitsche schrijfster van groot talent, bier zoo onbekend als
verscheidene andere van haar kunne en nationaliteit, is Friede H. Kraze.
Zij werd te Posen geboren, te Brieg in Schlezie opgevoed, ontving
onderwijs te Breslau, reisde dan zoowat heel Europa of ; is nu teruggekeerd in hare Heim* at. Zij had al, welgeteld, zeven romans geschreven
toen zij deze twee laatste jaren als op een hoop drie romans in de wereld
wierp. De romans heeten : " Maria am Meer ", " Jahr der Wandlung ",
" Dies was Mariebell ". De novelle beet " Der Freier ".
Friede H. Kraze werd als jonge artiste, door heimwee naar de v erre
wereld, Europa in gedreven. Heimwee naar huis dreef haar terug naar
de vaderstad in het vaderland. Daar kwelt haar weer, in bet land dat zij
niet meer wil verlaten het heimwee naar de landen ginder ver. Zelden
werd ik bij lektuur zoo getroffen door die vreeselijke waarheid dat de
menschelijke ziel een onhoudbare trekvogel is, als bij deze niet grootsche
maar diep menschelijke, diep bewogen romans van Friede H. Kraze. Ilc
heb herhaaldelijk aan " De vrouw van de zee " van Ibsen gedacht en
aan Jean Jacques Bernard's " ,'invitation au voyage ". Want zie, in
" Maria am Meer " is daar Elsabill Jess, de hoofdpersoon, een jongens5 51

achtig meisje met achter die ruwe schors alle vrouwelijke zachtheid en
weekheid. Gelijk die vreemde vrouw in " Invitation au voyage " vindt
zij geen enkele reden om ongelukkig te zijn en voelt zich toch ongelukkig
en hunkers naar een verlossing en naar de vrijheid van ergens een onbekend land. En gelijk de vrouw aan de zee wordt zij gefacineerd door
mannenoogen die zij niet liefheeft, niet liefhebben wil en toch uit haar
gemoed niet weren kan. Waarom niet gelukkig zijn met Claus Andersen,
zoo 'n pracht van een jongen, zoo 'n edelen kerel, en met het oude, rijke
grafelijke oudershuis en de bezittingen ? Waarom haar hart hechten
aan dien fijnen maar avontuurlijken Vincent von Lassing ? En toch kan
zij van hem niet los. Zij verbreekt de verloving. Dit wordt de ondergang
van Andersen, het zal haar eigen ondergang worden want zij kwijnt van
verdriet over haar liefde en van onvervuld heimwee. Von Lassing kan
dat niet blijven aanzien. Andersen, zijn vriend moet verdwijnen en zoowaar hij vermoordt hem. De geschiedenis van Cain hernieuwt zich aan
hem. Maar zoo ver kan hij niet vluchten of Elsalill Jes komt bij hem. Zij
wil met hem gaan, zij bet tot het einde van de wereld, zij het door alle
ellenden been, " and hattest du Blut an jedem deinen Finger ".
Er gaat een obsessie uit van dit verhaal van hartstocht sterker dan
de mensch zelf. Uren lang ondergaat men dat verschrikkelijk fatalisme
dat in het antieke treurspel den mensch zichzelf doet vernietigen. Maar
deze hartstocht is toch niet de lage van Ibsens' vrouw aan de zee, noch
de onverklaarbaar gewilde van !Invitation au voyage, hartstochten die
nailer tot hysterie dan tot oermenschelijk geweld staan. Deze hartstocht
staat bewust in bet kader van een moreel besef. Deze menschen zijn
geen dorre blaren op een dollen wervelwind. Zij zijn meegerukten die
zich toch trachten te redden aan de heipalen en staketsels van wat vast
staat in het leven. Dit is ware hartstocht, d. w. z. hartstocht die zijn
strijd met de hoogere wetten levert, — wiens ondergang daardoor
niet onvermijdelijk gebeurt, maar als hij gebeurt zooveel te tragischer
is. Hij gebeurt niet altijd.
Hij gebeurt bij voorbeeld niet in " Jahr der Wandlung „ en niet
in " Dies war Mariebell. „
De strijd wordt op twee manieren gestreden : eens gestreden, eens
weggelachen.
Ook, de kunstenaar die in " Jahr der Wandlung „ verhaalt hoe hij
zijn liefde tot Lii heett zuiver gehouden, incarneert het heimwee onder
den vorm van sexueel begeeren. Hier weer dat wild hartstochtelijke
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van Elsalill Jess, maar ditmaal overwonnen. Niet minder tragisch
daarom, als hij die overwonnen heeft in zijn dagboek schrijft . " Zalig
zijn zij wien hun bloed als een vuur door de aderen jaagt, want in den
gloed van dat bloed zullen zij zich stalen uitrusting en vleugelen smeden.
Zalig zijn zij tot wie de liefde kwam als de vluchtige streeling van vele
zoete lentes. Want in den herfst zal uit hun heimwee de wijn worden
geperst waarin God verborgen is. Zalig zijn de groote heimatloozen op
aarde. Want hun tehuis is de eeuwigheid. „
Hier begint Mariebell, waar de strijd gestreden is, of, wat hetzelfde
beet, waar hij genegeerd werd en daardoor Loch positief overwonnen,
Hier begint Mariebell haren uilespiegeltocht. Haar naam klinkt zooals
haar lath, als een zilveren klokje. Een zilveren klokje is de klank van
haar leven zeif, Waar Mariebell verschijnt, schijnt het licht en bloeit
er een warmte in de menschen. En de menschen worden anders bij haar
zonder dat zij iets doer, omdat zij er is. Zij legt woede en wildheid neer
als gedweee lammekens voor haar voeten en bet is of zijzelve ongedeerd
gaat door vuur en water. Zij is de reinheid der vrouw, de ongerepte
natuur, het kind, Als Mariebell is de mensch die niets buiten zichzelf
zoekt, zich door geen heimwee laat opjagen en diep genoeg in 't eigen
hart kijkt om er God to vinden en de wereld weerspiegeld schooner dan
ze blinkt voor de oogen des lichaams. Dan komt in hem wat in Mariebell
leeft : iets van die blijde, eenvoudige, simpele groote heiligen waarover
wij leven in oude legenden, familie van Franciscus Neri, den grappenmaker.
Zeker zijn wij fier op Pallieter maar ik wou dat Mariebell ook
hier ergens had gewoond. Zij is de laatste mensch van goeden wille op
aarde, de laatste argeloos-goede, door geen kwaad aangeraakte mensch.
Zij is een symbool van een geslacht dat weldra op deze bittere wereld
zal uitgestorven zijn : dat der niets dan gelukkigen.
Zoo moet de zielegang zijn geweest van Friede H, Kraze : een
groote levenshartstocht die zich uitviert in " Maria am Meer ", zichzelf
betoomt en overwint in " Jahr der Wandlung " en, door die loutering
heen, herwint den primitieven geluksstaat van " Mariebell ". Een groote
liefde door bet lijden gelouterd en geluk geworden. Ik geloof dat
liefde, lijden en geluk de Brie stadia zijn welke de kunstenaar moet
doorleven en doorproeven wil hij waarachtig kunstenaar zijn. Dat is
Friede H. Kraze. Haar stijl, in " Maria am Meer " nog zenuwachtig, nog hijgend, nog cinematographisch flitsend, is in " Mariebell "
al veel rustiger geworden, soberder, sterker en persoonlijker.
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Zooveel goeds kan ik niet zeggen over den jongsten roman van
den Oostenrijker Edward Stilgebauer " Der Yankee. " Ook in den
vreemde is niet alles goed.
Edward Stilgebauer heeft een zeer goed boek willen schrijven.
Hij heeft een internationaal sociaal, kultureel, zelfs finantieel probleem
stevig willen aanpakken. Hij heeft willen betoogen dat het westersch
avondland, aan zichzelf overgelaten, ten onder moet, dat Amerika bet
moet redden en dat die redding door Amerika ook een redding voor
Amerika zal zijn. Want als nog te jong kultuurvolk dat bovendien in
zelfgenoegzaamheid en overvloed zwelgt heeft Amerika van het oude
Europa nog veel te leeren. Op zijn beurt moet dat oude Europa
den Yankee leeren kennen en waardeeren, want hij is het waard.
Verscheidene dialogen zeggen in bet boek vlakaf dat de schrijver bet
zoo meent.
Van opzet toch sympathieker dan veel fransch geschimp. Ge
kent die afgezaagde schamp uit Parijs. De Amerikaan vraagt hoe
het toch komt dat in dezelfae stad, met minder middelen, de fransche
dames sierlijker gekleed gaan dan de Amerikaansche die over heele
parijsche modemagazijnen kunnen beschikken. En de parijzenaar antwoordt hem : " Ce qui vous manque? Dix siêcles de civilisation. De Amerikaan zweeg. Wie had meest beschaving?
Maar met een goede bedoeling kan men niet alleen in de hel
komen, maar ook een zwakken roman schrijven. Onder de zwaarte
van zijn thesis bezwijkt dit boek. Het is niet uitgegroeid tot een
groote confrontatie van twee werelden, twee kulturen. Het is gebleyen bij een simpele liefdegeschiedenis tusschen den Yankee Tickel
en de schoone Thekla Best met de Fornarina-oogen. Alles komt in
orde, hoor, ze vinden mekaar; maar 't zijn dan ook maar Tickel en
Best die mekaar vinden, niet Amerika en Europa. En daar moest
het om gaan.
De besproken werken van Freiin von Handel Mazzetti en Friede
H. Kraze zijn verschenen bij F. KOsel and J. Pustet te Munchen, het
bock van Stilgebauer bij Leykam te Leipzich.
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VLAAMSCHE LETTEREN
S. CLAES-VETTER'S : STIL LEVEN
door Aug. Van Cauwelaert,

Dietsche Warande viert niet alleen de « roomsche ruimheid »
tegenover zijn medewerkers; zij is ook regel tusschen de redacteurs
onderling. Daarom is G. Walschap, die in de vorige aflevering « Stil
Leven » van Mw. Claes-Vetter besprak, de eerste om zich erover te
verheugen dat ik mijn waardeering voor dit werk, die niet beperkt
blijft tot stilistische kwaliteiten, even uiteenzetten wil. Er is trouwens
een dwingende reden die me daartoe leidt : ik heb daarbij mijn eigen
houding en keuze te verantwoorden. Want zoo het eerste deel van
« Stil Leven » door Dr. J. Persijn werd geplaatst in dit tijdschrift, het
tweede deel werd aan de Warande afgestaan op mijn verzoek.
Toen Mej. Stephanie Vetter twintig jaar geleden hare eerste novelle :
Vroeg Schemer, in Dietsche Warande verschijnen liet, is daarvan de
fijne, gevoelige geestigheid, de knappe vlotheid en de scherpe raakheid
in de typeering aan geen lezer ontgaan. Deze voor haar gave kenmerkende kwaliteiten zijn sedertdien gekomen tot een gelouterde rijpheid, Maar ook is er het andere gekomen, dat geen intuitie, maar alleen
het leven en de ervaring geven kunnen : die ruimheid en de trilling
van het diepere.
S. Claes-Vetter bezit eene opmerkelijke ontvankelijkheid en een
steeds wakkere en vaardige opmerkingsgave. Het vlug bewegende
stadsleven om haar heen reflecteert in haar met een groote duidelijkheld. Maar het werk dat onder haar handen geboren wordt is niet
louter fotographische weerslag van wat ze met haar gevoelige zintuigen
opnam; zij is geen registreermachiene. De arbeid die ze vervult is een
scheppende; en scheppen is uit den overvloed van materiaal daarbinnen alleen die bouwsteenen kiezen waardoor het bouwbeeld tot een
persoonlijk werk van schoonheid groeien kan.
Wanneer zuster Mathilde met de hand over het gezicht strijkt en,
met een vlug achteroverwerpen van haar slank lichaam naar de spreekkamer spoedt, waar een nieuwe patient haar wacht, dan is daar m. i.
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evengoed een stukje roman voorafgegaan als wanneer in Jw. Duykers
boek : « Zij die getrouw bleef », Bella van Meer na eene aarzeling haar
brief in de bus laat vallen. En wanneer Alice met Dr. Dehaeze en de
kinderen in de auto stappen na 't vertrek van zuster Mathilde, dan is
daarmee de roman van Alice en tante Miete en zuster Mathilde en
Dr. Dehaeze niet ten einde, zooals in een sprookje. Want zij hebben
het oogenblik gekend der verdeernoediging; zij hebben gestaan voor
het ziekbed van de kleine Bebe ; zij hebben opeens, de vrouwen
althans, de genade der loutering hun hart voelen breken en zij hebben
geweten meteen dat hun leven zich voortaan in het licht der loutering
zou voortbewegen. Onder de bedrieglijk-fijne, vlotte, schijnbaar onbezorgde uitbundigheid van Steph. Claes-Vetter, loopen de snerpende
draden van ironie en bittere levenservaring, van verdeemoedigde
berusting en vertrouwend geloof. Wat zij geeft is geen impressionistisch spel van nuances, maar onder de wisselende nuanceeringen,
beweegt de diepere en smartelijke golving van vier menschenlevens
in de brusselsche grootstad.
En hier is een andere reden waarom ik « Stil Leven » van Mw. ClaesVetter bizonder waardeer : zij heeft ons gegeven een roman uit het
leven der gegoede, ontwikkelde burgerij in de cosmopolitische grootstad. Wij hebben zonal niet veel boerenromans, -dan Loch een repectabel aantal novellen uit het boerenleven, en die hebben misschien ons
vlaamsch proza uit de romantische burgerlijkheid gered; — wij hebben
ook novellistisch proza van M. Sabbe uit de droomstad-atmospheer
van Brugge ; wij hebben zelfs een reeks romans van den zelfkant der
samenleving in fabriek- en ha venstad, van schuimers en schavuiten,
van dokkers en van drinkebroers, van kroegsjesbazen en van venusdierkes, van zwoegende arbeiders en van gestrande menschenwrakken.
Maar het inventaris van onze moderne romanliteratuur uit de gegoede
stadsburgerij is spoedig opgemaakt. Wanneer ge de romans van Jw.
Duykers hebt opgesomd en 't Ivoren Aapje van Teirlinck, zit ge al
met uw handen in uw haar. Toen F. Toussaint van Boelaere voor den
oorlog op het Antwerpsch stadhuis een lezing hield over het stadsleven in de nieuwere vlaamsche prozakunst, was daar alleen Herman
Teirlinck om, met zijn Ivoren Aapje, de brusselsche grootstad to
vertegenwoordigen, en het is er sedertdien niet veel beter op geworden.
Men versta me goed : een werk wordt er niet beter of minder op, naar
gelang de kunstenaar het schept uit het kerngezonde maar ruwere
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boerenleven, of uit de jachtende, luchtiger en lichtzinniger atmospheer
der grootstad, — ik wees er in dit tijdschrift reeds op toen ik Herman
Coene van E. Claes besprak, — alleen wat de scheppende kunstenaar
daarvan maakt heeft belang voor ons; maar voor het uitzicht, de verscheidenheid onzer vlaamsche literatuur, voor de verruiming van haar
geestelijk gebied, voor de verwijding van haar grenzen is het feit dat
dit werk van S. Claes-Vetter nit het groote stadsleven werd gegrepen,
wel van beteekenis.
Er is meer. Onze vlaamsche literatuur heeft hart genoeg; ons gemoed
is echt en goed als voedzaam brood, Maar wij hebben gemis aan humor; en nog schaarscher is in het werk onzer vlaamsche prozaisten
het losse, vlotte vonkelende of plagerige spel van den geest. Het werk
van S. Claes-Vetter sprankelt van dat spel.
Toen Mw. Claes-Vetter haar scheppenden arbeid aanvatte stond
ze voor hetzelfde problem als Herman Teirlinck toen hij zijn Ivoren
Aapje schrijven zou. Het verfranschte brusselsche grootstadsleven en
het leven der brusselsche hoogere en middele burgerij moest worden
omgezet in vlaamsche literatuur en het is te danken aan de onvermengde nederlandsche kultureele ontwikkeling van Mw. Claes-Vetter
dat zij in dit door haar geest verbeelde brusselsch leven die echtheid
en natuurlijkheid heeft bereikt. Ondanks hare fijne ontvankelijkheid,
hare scherpe opmerkingsgave en hare speelsche geestigheid en zuivere
goedheid van gemoed, zou ze in haar arbeid te kort geschoten zijn,
indien ze niet de begenadigde begaafdheid had een wereldje te kunnen
scheppen of herscheppen naar haar innerlijk beeld. En dit heeft ze
bereikt in haar « Stil Leven », overgaande in een nieuw leven, dat
wellicht niet meer dezelfde overgave kennen zal als het geluksleven
met den eersten echtgenoot, maar na jaren van strijd en verweer toch
nog schoon en vol 1can worden.

557

Philologische Kroniek
door Prof. Dr. A. Boon.
OVER NEDERLANDSCHE DIALECTSTUDIE.
Dr. G. G. KLOEKE. De Hollandsche Expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche
dialecten, proeve eener histortsch-dialect-geographische synthese. (Noorden Zuid-Nederlandsche Dialectbibliotheek, Deel II). — s' Gravenhage,
M. Nijhoff, 1927. XV - 200 blz. met uitslaande kaart in kleuren, f, 8, geb. f. 9,50.

Met warrne belangstelling hebben we in het December-nummer
1926 het eerste deel verwelkomd van de Noord- en Zuid-Nederlandsche Dialectbibliotheek, de lofwaardige onderneming door Dr.
Grootaers en Dr. Kloeke op touw genet. Hun Handleiding moest voor
medewerkers en lezers niets anders zijn dan een wegwijzer met hier
en daar een vasten mijlpaal. Met dit tweede deel geraken we aan de
hand van Dr. Kloeke al een heel eindje verder.
Reeds meer dan tien jaar is de schrijver bezig met allerlei dialectgeographische onderzoekingstochten in de Noord-Oostelijke provincies van Holland. Het was hem dan opgevallen dat vele isoglossen met
den Usel evenwijdig liepen, wat hem deed vermoeden dat ze zich dus
om een bepaald centrum, in het Westen groepeerden. Eerst laat werd
het hem duidelijk dat, evenals het oude Keulen op de heele taalstructuur van het Rijnland diep had ingewerkt, de jonge wereldstad Amsterdam, op de Noord-Nederlandsch dialecten een beslissenden invloed
had uitgeoefend. Het kwam, er dus op aan daarvan een afdoend bewijs te leveren.
Na een paar vruchtelooze pogingen die hij moest opgeven om den
wille van het ingewikkelde der problemen, pakte hij het vranstuk aan
der oe > uu- substitutie. Toevallig bleek de keuze van het woord
muis dat hij ter bewerking koos, nogal gelukkig, vooral omdat het in
alle Nederlandsche dialecten voorkomt. Geen moeite ontzag hij one
door schriftelijk en mondeling onderzoek en door persoonlijke contrOle een volledig en vertrouwbaar materiaal in te zamelen om dan een
kaart ten voeten uit te kunnen teekenen, zoo objectief als practisch
mogelijk was.
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Met een paar vlugge trekken kunnen we den tegenwoordigen toestand aldus schetsen : in het midden ligt een heel breede strook met
ui-, of in 't algemeen, zeer verscheiden gediphthongeerde uitspraak.
Dat gebied beslaat Noord- en Zuid-Holland, bijna geheel Utrecht
en Noord-Brabant, het zuid-westelijk deel van Gelderland, de provincies Antwerpen, Brabant, Oost-Vlaanderen, het grootste deel van
Belgisch Limburg en een paar hoekjes van West-Vlaanderen (in
't Noorden, Oedelem, in 't Zuiden, de omstreken van Kortrijk). —
Aan weerszijden strekt zich het uu-gebied uit : in het Westen, de
Noord-Hollandsche eilanden Goeree en Overflakkee, alle Zeeuwsche
eilanden, een groot deel van Zeeuwsch-Vlaanderen, bijna gansch
West-Vlaanderen, een stukje van Fransch-Vlaanderen. (Het grootste
deel van Fransch-Vlaanderen spreekt eu uit). In het Oosten, de NoordHollandsche en Friesche eilanden, de stad Enkhuizen in NoordHolland, sommige kustdorpen en de voornaamste steden van Friesland, vier gemeenten van het Westerkwartier in Groningen, een lange
strook nevens de kust der Zuiderzee van Stavoren af tot bijna aan de
monding van de IJsel, de Veluwe, een tamelijk uitgestrekt gebied in
Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant, en ,wat zeer merkwaardig is,
een paar eilanden op de scheiding van het ui- en oe-gebied in NoordBrabant en Belgisch Limburg (o. a. de dorpen Opglabbeek en Hees).
— Al het overige, dat meer oostwaarts ligt, behoort tot het oe-gebied.
Tevens heeft Dr. Kloeke de plaatsen in het moes-gebied, waar het
woord huis met uu wordt uitgespoken, met een rooden band afgebakend. Het is wel vreemd dat huus veel verder Oostwaarts is doorgedrongen, tot over de Duitsche grens, en bijna het heele Nederlandsche
moes-gebied heeft ingenomen, (behalve in Friesland en het grootste
deel van Groningen).
Oppervlakkig beschouwd, een zonderlinge warboel, waarvoor het
moeilijk zou vallen een gepasten uitleg te vinden. Staan we hier voor
een geleidelijke ontwikkeling van Middelnederlandsche taaltoestanden? Of hebben we te doen met ontleeningen van elders ingevoerd?
Een nauwkeurig onderzoek van de taal uit de 17e eeuw, gepaard met
de studie van de beschavings- en godsdienstgeschiedenis, heeft voor
vele feiten in Holland den sleutel bezorgd voor een bevredigenden
uitleg.
Een eerste opvallend feit : voor 1600 schijnt er in Noord- en Zuid.Holland van diphthongeering nog geen spraak te zijn. Uit het paralle559

lisme met de i-diphthongeeringen, uit de oude grammatica's en uit
het rijmgebruik blijkt bet dat zoowel te Rotterdam, Delft, Leiden
als in Den Haag, te Haarlem en zelfs benoorden het II' de uu-uitspraak
tot 1625 als de gewone gold.. Enkel te Amsterdam werd het omstreeks
1600 niet meer als vreemd, en in bepaalde kringen zelfs bevelenswaardig beschouwd om, te diphthongeeren, hoewel het rijmgebruik in
Vondel's eerste werken nog pleit voor het bestaan van een monophthong. Zoo moeten we ons dan voorstellen dat tot ongeveer 1600 a
1625 er in Holland maar twee gebieden bestonden voor dit bepaald
geval : een muus-gebied in het Westen en een moes-gebied in het
Oosten. Het besluit dat zich opdringt is dan ook uiterst belangrijk,
omdat het indruischt tegen de bestaande meening dat onze Nederlandsche dialecten vooral een uitvloeisel zijn van middeleeuwsche taaltoestanden. Het komt aan Dr. Kloeke voor dat in Noord-Nederland
de isoglossen-structuur van voor 15oo in vele opzichten verbroken,
vervaagd en voor een groot deel zelfs uitgewischt is : de gebeurtenissen
van den 8o-jarigen oorlog zijn op hun beloop van grooten invloed
geweest. Het is dus maar na het « afpellen » van dien nieuwen aanwas
dat het ons op den duur zal gelukken, het beloop der middeleeuwsche
isoglossen bij benadering te reconstitueeren.
De diphthongeering, die omstreeks 1600 voor bet eerst te Amsterdam voorkomt, is oorspronkelijk een Zuid-Nederlandsch verschijnsel,
wellicht te Brussel onder Franschen invloed ontstaan. Zelfs in ZuidNederland was het niet algemeen : uit het getuigenis van Joos Lambrecht
blijkt dat
Gent in de 16e eeuw nog behoorde tot het
»
uu-gebied,
dat dan later, zelfs nu nog, van uit oostelijke richting wordt « opgerold . In het nieuwe cultuurcentrum, Amsterdam werd de diphthongeering in de hand gewerkt door het inwijken van een groot aantal
voorname Zuid-Nederlanders, waarmee de hoogere standen, hoewel
niet altijd onmiddellijk, in aanraking kwamen. Vandaar uit heeft de
invloed van de groeiende macht van Amsterdam zich over een groot
deel van het vroeger uu-gebied laten gelden, zoodat thans de helft van
het Noord-Nederlandsch yolk de evolutie heeft meegemaakt.
Het eigenaardige van het geval is dat hetgene nu nog rest van het
uu-gebied in 't Oosten, vroeger door Hollandschen invloed op het oegebied werd veroverd en dat daar de nieuw-aangenomen uu-uitspraak
is blijven voortbestaan, terwijl het cultuurcentrum zelf tot een nieuwe
gediphthongeerde uitspraak werd bekeerd. Zoo treffen we dus aan de
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peripherie van een uitstralingsgebied nog verschijnselen aan die, van
het standpunt van het cultuurcentrum beschouwd, een oudere trap
van de uitstralende taal vertegenwoordigen.
Een tweede belangrijk verschijnsel valt in 't oog bij het onderzoek
van de manier waarop in de 16° eeuw de oe door de uu werd verdrongen. Uit geschiedkundige dokumenten en door het navorschen
van de kultuurtoestanden van dien tijd bewijst Dr. Kloeke dat de uusubstitutie 6n in het But 6n in de Friesche steden gebeurd is, omdat in
dat tijdperk hoogerstaande Hollandsch-sprekende elementen zich
daar hebben gevestigd en dat de meerderheid der bevolking in een
gevoel van minderwaardigheid zich gewonnen heeft gegeven. Ook in
Gelderland, Overijsel en Noord-Brabant hebben de plaatsen, die vooral
op handel met Holland gericht waren, de Hollandsche uu-uitspraak
overgenomen, terwiji andere als Kampen, Zwolle, Deventer, Zutfen,
die in hun betrekkingen vooral van Rijnland en de Hansa afhingen, de
oorspronkelijke oe hebben bewaard. Merkwaardig is het ook wet dat er
in sommige streken ten aanzien van dit en andere bepaalde taalverschijnselen een duidelijke protestantsch-katholieke of spaanschStaatsche antithese valt waar te nemen : heel duidelijk komt dat voor
in de taaltoestanden van Zeeuwsch-Vlaanderen.
Op grond van deze waarnemingen, die niet enkel berusten op de
dialectgeographie van dit eerie woord, maar veeleer op de studie van
een groot aantal kaarten die hij reeds heeft vervaardigd, komt Dr,
Kloeke dan op tegen het dogma der junggrammatiker dat alle taalontwikkeling onbewust en onwillekeurig zou gebeuren. De geschiedenis van de uu > oe- substitutie leert ten duidelijkste dat die tadlverandering een sociaal-psychologisch verschijnsel is en bijna overal
moet toegeschreven worden aan een bewuste aanpassing van de lagere
standen aan de hoogere. Dezelfde factor, waaraan Prof. De Vooys
zoo'n groot belang hecht voor het inbrengen van een algemeen beschaafde taal : de neiging om zich door nabootsing aan te passen aan het
taalgebruik van toongevende kringen... ofwel uit maatschappelike
noodzakelikheid ofwel uit eerbied voor de ongewone taalvorm, om, de
hogere ontwikkeling en fijnere beschaving die daarin tot citing
komen » (Verz. Taalkundige Opstellen I 102), heeft op menige plaats
den doorslag gegeven. Hoewel de gelijkenis niet heelemaal klopt, de
huidige taalstrijd te Brussel, te Leuven en zelfs het heele Vlaamsche
land door, waar een deel van de burgerij bewust haar' moedertaal laat
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v,aren voor een « superieure » vreemde taal, levert een treffende
illustratie van de aantrekkingskracht die van een hoogerstaande minderheid uitstraalt. Hetzelfde verschijnsel komt ten andere meer en
meer voor op allerlei andere gebieden folklore, liederen, zeden en
gewoonten, kleederdracht, enz. — Waar Dr. Kloeke op bL 22 andere
voorbeelden zoekt van bewuste taalverandering bij het aannemen van
een beschaafder uitspraak, hoeven we enkel te wijzen op de talrijke
gevallen die het invoeren van het Algemeen Beschaafd in Zuid-Nederland aan de hand doet.
De grootere uitstralingskracht van het woord huffs meent Dr. Kloeke
te moeten toeschrijven aan de « frequentie » van dat woord het komt
heel wat meer in 't gesprek te pas dan een typisch intiem gezins-woord
als muffs, « Beschouwt men de muus-moes-lijn als het front van een
opwekkend leger, dan is de huus-aanwinst in het overigens zuivere oegebied als een eerste verovering door de verkenningstroepen te beschouwen ».
Vermits de invloed van de hoogere standen in Holland in de x5 e en
16 e eeuw voor de ontwikkeling van de hedendaagsche taal zoo overwegend is geweest, komt het er dus op aan te weten waaruit de leidende
klassen bestonden. De adel vervult geene of hoogstens een, ondergeschikte rol. Van de geestelijkheid gaat geen levende kracht uit, zeker
niet van Windesheim, waar het gebruikt der volkstaal ongewoon en
ongewenscht was, waarschijnlijk niet van de Broeders der gemeenschappelijken levens, die geen noemenswaardigen invloed op de ontwikkeling van de volkstaal hebben uitgeoefend. De taal van het stedelijk patriciaat was een trouwe spiegel van de taal- en cultuurtoestanden:
wanneer in een kanselarijtaal een bepaalde vorm door een daarmee
correspondeerende andere werd verdrongen dan werd deze andere
ook als superieur beschouwd, en we hebben dus slechts na te gaan
van waar hij afkomstig is en het geval aan andere voorbeelden te toetsen
om te zien welke naburige stad of welk land aan de winnende hand is.
Ben prijzenswaardige nieuwigheid in deze synthese is het formuleeren aan het slot van het boek van de voornaamste resultaten in een
twintigtal stellingen.
Nroor Vlaanderen heeft Dr. Kloeke het historisch onderzoek niet
willen ondernemen wie slaat de hand aan het werk ? — Het zevende
hoofdstuk over Nederlandsche invloeden in Rijnland schijnt me wel
een overbodig toemaatje.
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Alles samengenomen, een merkwaardige studie die voor alle Nederlandsche dialectologen nieuwe gezichteinders opens en op het gebied
der algemeene taalkunde verschiliende gangbare theorieen ondermijnt. 't Is maar jammer dat het boek voor onze Vlaamsche liefhebbers
zoo peperduur is !
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Boekbespreking
Dr+ JOH+ GUNTHER, Von Werden and Wesen der Biihne,
C, Diinnha,upt Verlag, Dessau+
Gunther is een erkend tooneel-kritikus. In dit boek bundelt hij een
serie tijdschriftenartikelen en onderverdeelt ze in studies over tooneelgeschiedenis en studies over « die Werkenskraft des Theaters ». Het
eerste deel is het beste; Enkele bijdragen van het tweede schijnen
wat te vlug afgewerkt. Gunther verdedigt met overtuiging het moderne
tooneel, maar zijn oordeel is steeds bezonken en gemotiveerd. De stijl
D. W.
is fielder, rap en boeiend.
Stichtelijck ende vermakelijck proces tusschen drij edellieden,
den eersten eenen dronckaert, den tweeden eenen hoereerder ende den
derden eenen speelder (1658) met een voorwoord en enkele woordverklaringen van prof. Dr. Maurits Sabbe, voor de seven sinjoren nitgegeven door «De Sikkel te Antwerpen, M. C. MXXVI ».
In een gevat voorwoord situeert en ontleedt Dr. Sabbe dit prozawerk
van den Brusselschen Jan Mommaert (1611-1669) en deelt over
's dichters leven niee wat hij erover vinden kon in documenten uit
den tijd. Hij verdedigt ook de oorspronkelijkheid van negen tienden
van dit werk. Vermakelijk is dit boek maar in zekere mate, stichtelijk
is het, althans voor dezen tijd niet. Geestig is het wel en Jan Mommaert, die « een burger van voorbeeldigen levenswandel en een schitterenden drukker van geest en kennis » was, volgens den leuvenschen
hoogleeraar Puteanus, levert ons een niet onwaardig getuigenis van de
D. W.
zeden en kultuur der brabantsche zeventiende eeuw.
Dr+ GUISEPPE MONTI, Internationales Handbuch der
katholischen Organisationen, verlagsanstalt « Herold » Wien.
Schrijver is bestuurder van het internationaal bureau voor katholieke organisaties. In dit zeer nuttig boek geeft hij een... verstommend
uitvoerige lijst van alle katholieke organisaties met opgave van hun
doe!. Voor al wie in de katholieke beweging staat onmisbaar.
R. L. STEPHENSON, Treasure Island, bewerkt door A. G.
Kranendonk. Uitg. Wolters, Groningen+
Van de « boeken voor Jongens » is dat van L. R. Stephenson een der
meest phantastieke en boeiende. Hooge literaire hoedanigheden van
beschrijving en karakteristieken plaatsen het daarenboven op een veel
verhevener plan dan dat der middelmatigheid. De bewerker heeft den
overigens niet moeilijken tekst van overvloedige en zeer nuttige
toelichting voorzien.
D. W.
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ROBERT LAIS, Auf der Spur des Urmenschen. Verlag Herder,
Freiburg im Br.
Heel interessant boekje over den primitieven mensch. Vulgarisatie
die toch volstrekt wetenschappelijk is. De jonge en oudere lezers
vernemen hier alles over den stand der huidige wetenschap der voorhistorische tijden, klimaat, toponomie, dierwereld en menschen. Een
massa teekeningen en enkele foto-reproducties in den tekst. Warm
aanbevolen.
M. HOMSCHEID, Der Schleuderer, Verlag Herder, Freiburg
in Br.
Vijf zeer schoone kindervertelsels. Echte vertelsels van een katholieke schrijfster die waarlijk schrijven, liever vertellen, kan. Vertelsels
zonder zedepreeken, van jongens die geen Johannes Berchm.anskens
zijn. Kunst in den schoonen goeden zin. 't Ware te wenschen dat het
D. W.
boek voor onze katholieke jeugd vertaald werd.
JOSEPH DELTEIL. Jeanne D'Arc. Ed. Grasset, Paris.
Delteil won met dit boek den prix Femina van 't jaar 26. Van
katholieke zijde werd meermaals geprotesteerd tegen de zoogenoemde
ontheiliging der heilige. Inderdaad is « Jeanne D'Arc » een biographie
van een nogal ruw realisme, maar niemand kan toch beweren dat
schrijver bedoelde een ontheiliging te begaan en, hoewel op zijn eigen
ruwe manier, steekt hij zijn heldin forsch in de hoogte. Delteil is geen
geschiedschrijver, hij is een kunstenaar van robuust kaliber en het is
onbetwistbaar dat hij een al te zeer verzwegen of vergeten kant van
Jeanne &Arc's wonderlijk leven op pakkende wijze belicht heeft. En
D. W.
wat een schoone, sterke taal 1
BLAISE CENDRARS, Moravagine, roman, chez B. Grasset,
Paris.
Een zonderling boek, liever een boek over een zonderling mensch.
Moravagine is een oude Teig van bedorven koninklijken bloede. Hij
is idioot, beweert Cendrars met de dokters. Zijn ontaarding is waarlijk
niet veel minder dan idiotie. Hij beleeft de... (pardon I) beestigste
avonturen in Duitschland, Rusland en Amerika. Hij maakt nog een
stukje oorlog mee en sterft aan zijn lichamelijk bederf zooals hij geleefd heeft. Dostoievsky heeft dit type gemist. Sommige bladzijden
Zijn wat ruw.
ERNST LINDE, Fithrer durch die Dramen der Weltliteratur,
2e Auflage, 6bis 7 tausend, Friedrich Brandstetter-Verlag, Leipzich.
In goo dicht bedrukte bladzijden honderden inhoudsopgaven van de
voornaamste werken der tooneelliteratuur van Griekenland,
Spanje, Italie, Frankrijk, de Nederlanden, Engeland, Noorwegen,
Zweden, Rusland, Duitschland, Oostenrijk. Hierop is kritiek natuurlijk zeer gemakkelijk. Van de Nederlanden b. v. worden alleen een
tooneelstuk van Maeterlinck en Vorstenschool van Multatuli bespro-
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ken. Van Engeland alleen werk van Shakespeare, Lord Byron en Oscar
Wilde's Salome. Maar als het werk nu duizend bladzijden meer telde
en eenige honderden opgaven meer, dan was zoo'n kritiek nog even
gemakkelijk. Maar dan zou men altijd 't voornaamste vergeten : den
-eerbied voor de verbazende som werks door Ernst Linde geleverd en
de waardeering voor den ernst, de degelijkheid en de klare beknoptheid
van deze resumes.
Resumes : geen ethische waardeeringen, geen literaire, geen historie.
Dus een boek van eenige honderden allerschoonste novellen, een documentatie van eenige der schitterendste fantasieen die op het wereldtooneel hebben gebloeid. En bovendien een zeer nuttig, voor velen
volstrekt onmisbaar boek.
D. W.
FRANZ HERWIG, Die Eingeengten, ein Grossstadtroman,
Verlag J. KOsel and F. Pustet, Munchen.
Op stuk van moderne, of laten we zeggen expressionistische katholieke romans, is dit boek in Duitschland misschien wel het allerbelangrijkste. Met dit zijn laatste in Hochland verschenen werk, blijkt Herwig die reeds een schoone serie werken schreef en zich voor eenige
jaren op het moderne mysteriespel began toe te leggen, volop gemoderniseerd. Rond zijn hootdpersoon, die geen anderen naam dan Daniel
draagt, kreitsen verworden en hopelooze en misleide en goed ter
trouwe arme lui, de wereld der Eingeengten, der ingeslotenen in
's werelds gedoe zonder eenige hoop op bovenaardsche uitkomst.
Daniel is een zwerver als zij, maar die zichzelven vergat door de kracht
van een hooger geloof en barmhartigheid plengt aan de lijders en sterft
armer dan zij en verlatener, maar « la face tournie vers Dieu » en onzeggelijk rijk van een groot geluk omdat hij een stukske hemel heeft
opengebroken voor hopeloos in de wereld starende oogen. Een zeer
schoon boek, vol duistere en lichte fantasie, vol ziel. Een soms wat
uitvoerige stijl, en een soms wat al te bonte warreling van menschen en
feiten. Maar een sterke schepping, een kunstwerk van grootschen adem.
D. W.
KUND ANDERSEN. Das Meer, autorisierte iibertragung aus dem
Danischen von Else von Hollander-Lossow. Verlag von Georg Westermann, Braunschweig.
Dit is een sterk boek van een deenschen Loti I maar een soliedere
kerel dan de wat weeke fransche zeeofficier. Ook Knud Andersen was
zee-officier maar moest na korte jaren noodgedwongen vaarwel zeggen
aan de zee. En toen begon hij over haat te schrijven. Op die oneindige,
tragische, bewogen vlakte speelt zich het drama van een levee af.
Regnar is een veelbelovende jonge kerel. Carriere lacht hem tegen en
thuis in Denemarken wacht hem de beminde. Maar in een bedorven
stad waar de boot geland is kent hij eens, ach maar eens, dat vervloekt
moment der zwakheid. En de ziekte. Nog eens ziet hij de verloofde
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terug die niet begrijpt waarom hij zoo neerslachtig is. En bij de volgende reis werpt hij zich in zee. « Een golf veegde den rimpel weg waar
hij zonk ». Grootsch is dit boek ontworpen van ruwe geweldige menschen op den oneindigheidsachtergrond van de zee. Ontstellend wordt
de tegenstelling, als de zieke verbitterde Regnar in de heimat een salon
bezoekt en de muziekbladen « De Niagara » verfrommelt en in een
W.
boek, werpt. Het is hem te eng, te kinderachtig, dat !even*.
B. DE CRAENE. Zijn getuigent uitg. De Standaard, Brussel.
Na zijn « Evangeliebeelden » was E. H. De Craene ons nog een zelfde
werk schuldig over de handelingen der apostelen. Dat heeft hij in betrekkelijk weinig tijd klaar gekregen. Hij heeft St-Lucas' verhaal niet
herschreven, maar er tooneelen uit gelicht die hij 'op eigen wijze verwerkt en met kleur en geur aanschouwelijker tracht te maken en bevatteliiker. Hij doet het altijd zoo dat het tafereel dat hij verlevendigen
wil inderdaad verlevendigd en niet gemaskeerd worde. Een P. Cap
« versierde » het werk met slechte teekeningen.
PROF. DR. J. BITTREMIEUX. De Mediatione universals
B, M. Virginis quoad gratias. Brugge, Beyaert, 1926. In Se 320 bl.
Prijs 20 fr.
Het boek van professor Bittremieux is een streng theologisch,
wetenschappelijk werk. Dat het niet op vulgarisatie doelt blijkt
doordat het geschreven is in 't latijn, volgens de techniek en methode
der godgeleerde wetenschap, en vergend van den lezer eene reeds
eenigszins gevorderde kennis der beginselen dier leer. Eene studie
dus van een theoloog die tot theologen spreekt om het onderzoek en
de oplossing eener gestelde kwestie door te drijven. Het kan dan ook
niet in onze bedoeling liggen de lezers van D. W. en B. binnen te
leiden tot aan de kern dezer theologische documentatie en argumentatie. Toch meenen we dat hier hoeft gewezen op het verschijnen van
dit boek. De stof immers in het boek behandeld belangt niet enkel de
theologanten aan die ze te bestudeeren hebben maar het gansche
geloovige yolk dat er van leven moet. Indien dit wellicht waar is voor
de geheele theologie, daar ze het christelijk leven richten moet, niet te
min zijn er enkele kwesties in dit opzicht van meer algemeen en meer
praktisch belang, omdat ze onmiddelijker het godsdienstige en godvruchtige leven bezielen. Zoo de leer van Maria's Algemeen Middelaarsschap, De vraag naar de rol die Maria in het uitdeelen der gratien
moet worden toegeschreven is niet alleen in theologische kringen
maar ook bij de geloovige menigte uiterst aktueel.
Het geloof en het betrouwen op de bijzondere tusschenkomst van
Maria was altijd een bestanddeel van het katholiek leven — « Van
Maria tot Jesus » — « Moeder onzer zielen » — « Toevlucht in allen
nood » — « Hoop der hopeloozen » — enz. enz. Dergelijke zijn de
ontelbare benamingen welke die waarheid trachten uit te drukken of
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nabij tekomerl. En hoe meer die godsvrucht tot uiting komt en zich
ontwikkelt des te meer ook dringt zich de vraag op naar de juiste
intellectueel omlijnde beteekenis van dit alles. De vroegere eeuwen
hebben rich meer bekommerd om het « Waarom » van Maria 's
geestelijk moederschap te begrijpen. Ze hebben in de bronnen der
Openbaring opgezocht hoe Jesus' Moeder als nieuwe Eva aan het
Verlossingswerk heeft medegearbeid.
Later Wilde men daarenboven beter omschreven zien waarin dit
geestelijk moederschap bestaat. Men verlangt te weten wat Maria's
tusschenkomst ons verwerft, Bekomt ze ons slechts overvloediger
gratien, of enkel de meest noodwendige, of is ze moeder der genade
in den volsten zin van 't woord, zoodat niet eene genade ons gegeven
wordt zonder Haar ?
Het is reeds uitgemaakt dat de godgeleerdheid volgens dit laatste
begrip, minstens als waarschijnlijk, Maria's middelaarschap voorhoudt, Prof. Bitt, doet uitschijnen hoe de h. Alfonsus v. Liguori, die
de eerste voor de verspreiding van die leer ijverde, trouw de wezenlijke alhoewel soms verborgene gedachte uitsprak van de traditioneele
meer algemeene gegevens der Maria-vereering, zooals ze bij de
Vaders en in de kerkelijke documenten te vinden zijn.
De godsvrucht evenmin als het verstand berust in waarschijnlijkheld. Naar zekerheid wordt gestreeft, en daarom moet bij het te berde
komen van eene leer gezocht naar de waarde harer bronnen, De vraag
rijst dus :staan we bij het bevestigen van Maria's algemeen middelaarsschap in het uitdeelen der genaden, voor een theologische afleiding,
die alhoewel op logisch verband met het woord van God steunend,
toch verder gaat dan wat door God zelf in de Openbaring werd gezegd,
of vinden we Maria's voorrecht in het woord zelf van God verkondigd? In het eerste geval kunnen we enkel tot theologische zekerheid
komen, in het tweede hebben we eene waarheid van ons geloof die
door de Kerk als dusdanig zou kunnen erkend worden en dus een
dogma zou wezen.
Dit is de vraag die meer en meer met levendige belangstelling
wordt geopperd. Hec zal niemand ontgaan van welk groot belang het
is voor de glorie van Maria en voor de richting van onzen , eeredienst
te weten of ja dan neen al de genaden die ons door Jesus geworden ook
door Maria tot ons komen, en tevens blijkt hoe veel grooter de invloed
van, die waarheid op ons leven zou zijn, indien we in haar een punt van
ons geloof mochten erkennen en met 'de geloofswaarheden de wereld
rond veispreiden.
Dat het zoo gebeuren zal wordt met den dag waarschijnlijker zooals
blijkt uit de talrijke studien welke onder aanmoediging en leiding van
het hooger kerkelijk gezag over die kwestie worden gemaakt en niet
het minst uit dit boek van E. H. Bittr, dat onder de tot nog toe verschenen om zijn omvang en degelijkheid eene hoofdplaats bekleedt.
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Katholieke theologanten hebben er wel eens over geklaagd dat
sommige auteurs der Marialogie verwaarloozen stipt rekenschap te
houden met de eischen der wetenschappelijke theologies Pater Pesch,
S. J., toonde aan hoe in de kwestie zelf van Maria's middelaarsschap
dit gebrek aan wetenschap verwarring, mistrouwen en nadeel heeft
gebracht. Prof. Bittr. stelt zich langs den kant dier theologanten om de
Marialeer absoluut theologisch op te bouwen. Daar we in geen technische bijzonderheden mogen treden kunnen we enkel aanstippen dat
het boek van H. Bit, de studie over Maria's middelaarsschap een stag
verder brengt. Het is de volledigste overschouwing der kwestie met al
hare vertakkingen en verwikkelingen, welke verscheen. Nodes en
argumenten worden kritisch doorzocht, de eerste tot duidelijke klaarheld opgevoerd, de tweede getoetst, verstevigd of als nietig verworpen.
Niet enkel de rijke gegevens der Traditie worden in het Licht gesteld
om getuigenis of te leggen, maar ook de onoverzienbare moderne
Maria-litteratuur is in het boek verwerkt.
Moge eens het dogma van Maria's middelaarsschap afgekondigd
worden, dan zal aan de belgische theologen de eer toekomen ijverig te
hebben meegewerkt aan de voorbereiding der geloofsbepaling. Pater
Godts, redemptorist, was de voorlooper; reeds in 1904 verscheen zijn
boek « De Definibilitate mediationis universalis Deiparae ». Eerst in
1g16 begon door het toedoen van cardinaal Mercier eene opgewekte
actie voor de bestudeering van het vraagstuk. Rome moedigde aan en
keurde in 1921 lies feest met mis en officie van Maria algemeene
middelares goed.
Talrijk zijn de studien sinds over 't onderwerp v erschenen; in het boek
van Prof. Bittr._ mag men de synthesis van die inspanning begroeten.
JOS. DE BRANDT, CssR
FERDINAND VALENTIN : L'Avenement d'une Republique.
Luttes interieures de la Chine de 1911 a 1923. — Perrin, Paris, 12 fr.
Een leerrijk boek, want schrijver heeft de redenen klaar uiteengezet
die ten gronde liggen van den langen burgeroorlog in China : oneenigheid tusschen 't Zuiden en 't Noorden, invloed der studenten uit
het « Verre Westen » teruggekeerd mec revolutionnaire theorieen,
overgroote uitgestrektheid van een land, groot als Europa, en door de
meest verschillende rassen bevolkt.
Dit boek komt te pas op een oogenblik waar zooveel over China
L. D.
gesproken words.
PIERRE DE LA GORCE : La Restauration : Louis XVIII. —
Plan-Nourrit, Paris, 15 fr.
Lodewijck XVIII stond voor de moeilijkste, de meest ondankbare
tack. Wel bracht hij den vurig gewenschte vrede, maar 't land waarop
hij heerschen moest, was niet alleen heelemaal geruineerd, Maar door
revolutie bedreigd, en door vreemde legers bezet. Daarbij had hij
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niets van die schittering die rond Napoleon's naam als een lichtkrans
zweefde. Maar wat hij wel had, dat was diepe menschenkennis, een
klaar begrip der noodwendigheden van zijn yolk, een onwrikbaar geduld, wijze voorzichtigheid en onvermoeide wilskracht. Toen hij stierf,
rnocht hij met fierheid op zijn werk terugblikken. Frankrijk liet hij in
vollen bloei en voorspoed.
L. D.
Een uitstekend boek,
HENRI BREMOND La Poesie Pure. Avec « Un Dêbat sur la
par Robert de Souza. — Bernard Grasset, Paris, 15 fr.
Op 24 October 1925, field E. H. Bremond in de Academie te Parijs,
eene lezing over : « La Poisie pure », die veel ophef maakte. zijn
betoog rustte op de twee volgende hoofdgedachten « Tout poeme
doit son caractere proprement poetique A la presence, au rayonnement, a l'action transformente et unifiante d'une realite myst6rieuse
que nous appelons poesie pure... » en verder alle kunsten streven
naar het gebed, ieder « par les =gigues intermediaires qui lui sont
propres, les mots; les notes; les couleurs; les lignes...» Daarop is
men aan 't discussieeren gegaan, en daaruit is dit boek ontsprongen,
interessent en geestig, zooals al wat uit de perr van E. H. Bremond
komt.
Van zijn kant trekt Robert de Souza, krachtig te velde tegen het
dorre rationalisme, en tracht te bewijzen dat niet alleen de dichtkunst,
maar ook de wetenschap hare mystiek heeft, en dat joist de poezie
L. D.
geleerde en kunstenaar vereenigt.
Poesie»

HENRI BREMOND Priëre et Poisie. — Grasset, Paris, 12 fr.
Dit boek bevat zeer schoone en diepe bladzijden; het voltooit het
vorige werk « La Poisie pure ». Schrijver vergelijkt er de dichterlijke
ervaring met de mystieke. In de eerste zijn er volgens hem, drie
oogenblikken waar te nemen « ...d'abord une fecondite morne et
douloureuse de l'esprit ou de cceur... des essais tumultueux, cornbattus, inutiles, d'invention ou de decision; ensuite l'etincelle, l'inspiration; enfin une fecondit6 joyeuse de l'esprit ou une decision allegre
du » Van waar echter komt de ingeving? Bij welke wetenschap
moet ze worden bestudeerd? Hoe kan 't mysterie van det natuurlijk
mysticisme, dat als een opzet is van 't bovennatuurlijke is, gepeild
worden?
Al deze vragen, en nog vele anderen, worden door E. H. Bremond
L. D.
gesteld en onderzocht.
HUGH WALPOLE, Drie oude vrouwen, vert. door Carry Van
Bruggen. Uitg. Baarn, Hollandia-Drukkerij.
Die drie oude vrouwen zijn Lucy Amorest, een voornaarn, oud
dametje, beleefd, vroom, conservatief en een beetje ironisch; May
Beringer ex-vrijster, heeft een hondje, denkt bekrompen, is altijd
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hulpeloos bang; Agatha Payne, lui, loom, snoepster, verliefd op mooie
kieurige dingetjes. Deze laatste krijgt een passie voor een mooi
juweel van de tweede ; passie die zoo hevig wordt dat Agatha op een
nacht het juweeltje ontworstelt aan de eigenares die onder haar handen
dood blijft. Dit verhaalt schrijver met ironische gemoedelijkheid. Het
had ook een dramatisch schrijnend boek kunnen worden. Hij heeft het
op zijn manier opgevat en het boek meesterlijk geschreven.
LANGOOR, Reintje de Vos en het Eekhorentje, door W. J.
Long. Uitg. Thieme. Zutphen.
In Vlaanderen kent men Long nog niet genoeg. Er is niemand die
over de dieren kan schrijven zooals hij. Hij is een waarachtig kunstenaar, die Amerikaan die zonder geweer op jacht gaat en de dieren heeft
leeren kennen met al hun eigenaardigheden en gewoonten, ja met hun
gevoelsleven zelf. Men beginne hier dan met dit zeer mooie boek de
kennismaking met Long. Kinderen en groote menschen, alien moeten
het lezen.
Lysiane Sarah Bernhardt: Sarah Bernhardt's Lebensabend,
Merlin-Verlag, Heidelberg (Deutschland).
Na een kort levensbericht beschrijft de kleindochter der groote
tooneelspeelster, hoe zij als heel klein meisje haar grootmoeder zag en
bewonderde. Later (zij was toen bakvischje geworden !) reisde zij
als secretaresse mee op tournee. Zij verhaalt van de jaarlijksche vacanties en de eerste pijn aan de knie. Later moest het been afgezet worden. Zij trad nog na den oorlog op. Maar in 1922 kon zij niet meer en
den 25 Maart 1923 overleed zij 77 jaar oud.
Het boekje is keurig verzorgd op groot formaat en verlucht met
eenige familieportretten o. a, met het zeer schoone portret naar schilderij van G. Clairin.
Oorspronkelijke Meesterwerken onder ieders bereik door C.
Henny. Uitg. W. J. Thieme en 0. Zutphem.
Een verzameling van bijna zestig reproducties etsen en lito's, naar
beroemde kunstenaars gemaakt. Henny zet eerst de techniek der verschillende grafische kunsten uiteen en bespreekt in 't kort het werk
van tal van graveurs. De reproductiereeks begint met een houtsnede uit
de 15 e eeuw om te eindigen met een kopergravure van Dupont. Zeker
zou men hier of daar liever een reproductie zien wegvallen om door
een meer representatieve vervangen te worden. Maar 't is een mooie
verzameling, die wij gaarne aanbevelen.
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AANBEVOLEN BOEKEN
BERNARD VAN BAAREN, Rozenregen, gebedenboekje ter eere
van de Kleine H. Theresia van het Kindje Jesus. Bij Excelsior te
Brugge.
A. DE BUSSCHERE, Nader bij Jesus, communieoefeningen ontleend aan « Gebedenkrans » 2 druk, Bij Excelsior te Brugge.
E. J. OSSENBLOK. De navolging van Christus, tot volksboek
bewerkt. Bij H. Dessain te Mechelen.
C. MEERSDOM, C. ss. R. Zielevoedsel, spreekwoorden aan godvruchtige christenen uitgelegd. St-Alphonsus drukkerij, Esschen.
Onze Tijd. Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis van
1770 tot heden, door M. TEN BOUWHUYS en Dr. N. B.
TENHAEFF. Prijs ing. f. 4.60. Geb. f. 4.9o, uitg. J. B. Wolters,
Groningen.
Oude Verhalen, Historische personen, leesboek voor de hoogste
kiassen der lagere school door JAC. VAN DER KLEI en JOH.
VEENBAAS. Prijs fr. 0.80. Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
, Denken, Vinden en Toepassen. Natuurkunde voor de hoogste
klassen der lagere school door L. DORSMAN en JAC. VAN DER
KLEI. Prijs fr. 0.75. Uitg. J. B. Wolters, Groningen.

Beknopte- Fransche Spraakkunst voor Roomsch-katholieke
scholen door L. BOT en C. J. UITERWAAL. Prijs ing. fr. 1.20
geb. tr. 1,40. Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
Beknopte Engelsche Spraakkunst door F. VAN DE POEL
Prijs ing. fr. 1.25 geb. fr. 1.5o. Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
Beginselen der Theoretische Mechanica een Leerboek met
vraagstukken door J. H. SCHOGT. Eerste deel : Kinematica, krachtenleer, Arbeid, Arbeidsvermogen. Prijs : ing. fr. 3, geb. 3.50. Tweede
deel : Massageometrie, Dynamica, Statica. Prijs ing. fr. 3.75, geb. 4.25.
Uitg. P. Noordhoff, Groningen.
Historische Lectuur, verzameld en bewerkt door Dr. M. G. De
Boer en L. J. De Wilde. — Nieuwste Geschiedenis. Derde, herziene
en vermeerderde druk. Prijs ing. 2.5o geb. fl. 3.25. Uitg. P. Noordhoff,
Groningen.
De Grondsla0n der Rekenkunde, door Dr. G. SCHOUTEN,
Tweede druk. Uitg. P. Noordhoff, Groningen.
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De Moeder van Rubens
door Emmanuel de Born.

Den 29n Juni van den jare 0. H. 1577, werd te Siegen-in-Westfalen
in romantische, eigenlijk in tragische omstandigheden, een knaapje
geboren, dat eenmaal zou opgroeien tot een man, wiens naam de
eeuwen met luister zou vervullen : Petrus Paulus Rubens.
Hij was de telg uit het huwelijk van Antwerpsche ouders, van den
hooggeleerden doctor in de rechten Jan Rubens, gewezen schepen
van de stad Antwerpen, en van Maria Pypelincx, een der edelste
vrouwefiguren waar de tijden op wijzen kunnen.
De geschiedenis dier geboorte was met geheimenis omhuld. Tot in
het midden der 19e eeuw stond het niet eenmaal vast waar Petrus
Paulus feitelijk het licht had gezien, en, zooals zeven steden in de
Oudheid twistten om de eer Homerus' bekermat te zijn geweest,
zoo werd oak om het voorrecht, die geboorteplaats te zijn, gestreden
door verschillende plaatsen : door Keulen, door Antwerpen, door
Siegen, terwij1 anderen er nog het Limburgsche dorp Curingen
bijhaalden.
In 1861 echter heeft de voortreffelijke Nederlandsche geschiedvorscher de rijksarchivaris R. C. Bakhuizen van den Brink, aan de
hand van belangrijke archiefstukken, op aannemelijke gronden bepleit, dat de toekomstige vorst der Vlaamsche schilderkunst in het
genoemde Westfaalsche stadje Siegen geboren verd.
De voorgeschiedenis deter geboorte is ,somber als Naar achtergrond : de i6e-eeuwsche godsdienstberoerten in de Nederlanden.
Bij de komst van Alva was de geleerde doctor in de rechten, de Antwerpsche schepen Jan Rubens, die de nieuwe leer in stilte toegedaan
was, uit welbegrepen voorzichtigheid het land -ontvlucht, waar hem
vermoedelijk de folterbank, zeker de geduchte gestrengheid van de
Inkwisitie te wachten stond. De vrijwillige ballingschap is voor dr.
Jan Rubens de oorzaak geweest van een allervreeselijkst avontuur,
dat hem opnieuw bijna het leven heeft gekost. Te Keulen werd zijn
hulp als rechtsgeleerde verlangd door de beruchte en zoo droef
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geeindigde echtenoote van den Prins Willem van Qranje, Anna van
Saksen.
Jan Rubens werd door deze hartstochtelijke vrouw, die aan de vrouw
van Potiphar doet denken, in een beklaaglijk erotisch avontuur medegesleept, dat voor hem en voor haar even droef afliep. Hij werd op
last van Willem's broeder Jan van Nassau onverhoeds opgelicht en
in den kerker geworpen te Dillenburg. Daar verduurde hij, twee jaren
lang, den gruwel der opsluiting in een donkere krocht van het kasteel,
saam met de bittere folteringen van de wroeging am het wreede leed,
dat hij een liefhebbend, oak door hem bemind, wezen had aangedaan.
Zoo hij eindelijk uit zijn allerkritiekste positie verlost werd, dan
dankte hij dit allereerst aan het onverpoosde pogen en werken, de
onvermoeide stappen en welsprekende smeekbrieven, aan de innige
genegenheid, de toewijding, met een woord, aan de onvergelijkelijke
heldhaftigheid van de nobele vrouw, die geen enkel oogenblik aan
haar eigen diep leed heeft gedacht, maar, als een andere Fidelio, alle
krachten van hemel en aarde heeft bewogen om haar schuldigen maar
berouwvollen man te redden. Deze huwelijks-roman van de echtelingen Rubens is er een, die een groat treurspeldichter als een Goethe
of een Schiller had kunnen inspireeren. Maar het aller-merkwaardigste aan dezen roman of dit treurspel is wel het heerlijke, gelukkige
slot ervan, dat kan genoemd warden met een enkelen naam : Petrus
Paulus Rubens.
-In welke sombere omstandigheden moest de groote weelderige
schilder van de levensblijheid het daglicht aanschouwen !
Jan Rubens was weliswaar aan den kerker ontrukt, daar de gestrengheid van den beleedigden vorst geweken was voor het wonderbare, gemoedelijke overredingsvermogen en de opofferingen van
Rubens' vrouw, meer nog voorzeker dan voor de vrees voor schandaal.
Jan Rubens was een geknakt man : uit de gemeenschap gestooten,
nadat hij gebroken was door het lijden in den kerker, mocht hij, weggedoken in een verloren hoekje, zich ergens in een landelijk plaatsje,
te Siegen, laten vergeten. Hij mocht niet in den tempel aan den eeredienst deelnemen, moest het aanschijn van zijn medemenschen ontwijken; alleen bij valavond, werd hem, om gezondheidsredenen,
veroorloofd zich op de straat of liever in den landelijken omtrek op het
veld te begeven. Zijn heele leven lag van toen af in de hand van zijn
vrouw Maria, die het huis van den balling en den zedelijk gebrand580

merkte herschiep tot een verborgen klein paradijs. Door de kracht
van haar opofferende liefde heeft Maria Pypelincx het zedelijk leven
van haar man gered, nadat zij hem eerst aan een smadelijken dood in
den kerker had ontrukt. Zij was 't die in de benarde tijden zijner gevangenschap, als « coopmans-vrouw » met reizen en trekken de middelen moest vergaren om het gezin recht te houden. Zij was 't die,
voor de wereld en voor de nakomelingschap, de schande van het
sombere avontuur zorgvuldig verborgen hield. In den geweldigen
strijd, dien zij te voeren had om haar gezinsleven weer op te bouwen,
heeft haar geesteskracht, haar zielesterkte geen oogenblik gefaald
en eindelijk gezegevierd. Haar huwelijksleven, zoo vol opofferingen
harerzijds, werd een gelukkig leven, en, nadat ze als gade het diepste
verdriet had ondergaan, werd haar ten slotte de genade bewezen van
een gelukkig en herhaald moederschap. Zij werd de moeder van den
genialen Petrus Paulus Rubens.
Na twee jaar mochten de Rubensen het vluchtoord te Siegen
verlaten en zich te Keulen vestigen. Petrus Paulus was toen maar een
jaar oud.
En te Keulen, toen het jongste der kinderen, Petrus Paulus, tien
jaar oud was, stierf de vader. Toen vertrok Maria Pypelincx naar
Antwerpen, haar geboortestad. En van toen af is Petrus Paulus ook een
Antwerpenaar geworden. Als later de koning van Engeland hem de
hoogste eer zal bewijzen, zal hij hem noemen in den adelbrief : herkomstig uit Antwerpen, en Rubens zal zich later nooit jets van zijn
geboorteplaats herinneren, wel jets van Keulen, waar hij als knaapje
speelde; te Antwerpen, de groote prachtige koopstad aan de Schelde,
zal hij zich ontwikkelen en worden tot den man, waar de wereld eerlang met zooveel ontzag naar opzien zou.
Want, hier zal hij ter Latijnsche schole gaan, hier zal hij de levendigste jeugd-indrukken opdoen, hier krijgt hij lessen van zijn meesters
Tobias van Haecht, Adam van Noort en Otto Venius, hier wordt de
jonge kunstenaar in hem geboren.
Antwerpen heeft altijd de macht bezeten cm, al wie tot haar kwam
aan zich te binden. Van deze stad is altijd een haast occulte invloed
uitgegaan. De vreemdelingen, die zich hier vestigen, blijven geen
vreemdelingen. Zij moeten in de lucht der Schelde van lieverlede tot
Antwerpenaren uitgroeien. En Rubens was reeds Antwerpenaar door
zijn vader, den voormaligen schepen en geleerde, door zijn heerlijke
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moeder, de begaafde vrouw, die zoo prachtig, zoo ideaal-Antwerpsch
van aard was en die zoo kostelijk echt en gemoedelijk Antwerpsch,
dat is goedrond Nederlandsch, kon schrijven.
Rubens dankt alles aan zijn moeder, die over zijn eerste uren, zijn
eerste jaren gewaakt heeft met den innigen trots van de vrouw, die
haar huiselijk geluk heeft weten te heroveren. Hij dankt haar de ontwikkeling van een natuurlijke begaafdheid, die hem, als een kind
van de liefde, met overvloedige mildheid was toebedeeld geworden,
als 't ware om de moeder voor al tt door haar geledene schadeloos te
stellen. Hij dankt haar, dat hij is geworden de reine, edele, evenwichtige mensch, die hij in zijn heroisch-vruchtbaar leven immer is gebleken te zijn. Hij dankt haar, dat zij in hem de hoogste eigenschappen
van het Vlaamsche ras tot bloei heeft gebracht : den machtigen levenszin, de kracht om het leven te dragen, den vurigen wil om het leven te
vieren, het leven op te voeren tot iets machtigs en grootsch', den lust
en de liefde om het leven te aanvaarden met al zijn plagen en al zijn
zegeningen. Zij heeft hem geschonken wat van tt hoogste is dat een
mensch kan verlangen : een gezonde ziel in een gezond lichaam.
Want ge kunt ze immers nu nog leven op de portiek in de gang van
zijn ouden woon in de hedendaagsche Rubensstraat, die woorden
van Juvenalis :« Orandum est ut sit mens sana in corpore sano ».
« Laat ons bidden opdat een gezonde ziel wane in een gezond lichaam ».
Rubens dankt aan zijn moeder, dat zijn leven worden mocht een
stralend, een glanzend voorbeeld van mannelijke schoonheid en
geestelijken adel. De edele ziel van Maria Pypelincx heeft heel zijn
leven al zijn daden beheerscht, bewaakt en belicht, er een glanzende
genade over gespreid. Deze moeder, die zulke diepe smart heeft
geleden in haar hart en in haar geest, heeft alles door diep-echte liefde
overwonnen. Zij heeft het geluk der wereld helpen verhoogen door aan
die wereld een schitterenden zoon te schenken als Petrus-Paulus. Zij
heeft haar jongen met moederlijken trots bemind, en met evenveel
kracht den weemoed om zijn afwezigheid in het verre Italie gedragen,
als zij de smart om de wreede scheiding met den trouwbreukigen,
maar innig geliefden man vroeger wist te verbijten. En als zij sterft,
in haar huis te Antwerpen in de Kloosterstraat, naast de St-Michielsabdij, is haar laatste verlangen naar den zoon, ginds te Mantua, en
haar laatste blik is gericht op de schilderijen van haar aangebeden
jongen, die steeds in haar kamer hingen aan den wand en die — zoo582

als zij in haar testament schreef — « zeer schoon zijn en na haar dood
naar hem terug moeten keeren ».
Naar deze hooge vrouwe, die ons aan geroemde figuren uit de Oudheid doet terugdenken, naar de Moeder van Rubens, naar Mayken
Pypelincx, gaat op dezen dag, nu we den 35o n geboortedag van Petrus
Paulus vieren, onze eerende gedachte. Al to zelden wordt immers haar
naam genoemd. Er is, wonderlijk genoeg, in 't heele werk van Rubens
« geen beeltenis, geen beeld van haar gebleven ». (I). We weten feitelijk niet hoe Maria Pypelincx er uitzag, maar eigenlijk weten we het
toch wel : heeft hij haar niet uitgebeeld in zijn opvoeding der H. Maagd
in ons Museum en, wellicht ook, in zijn St-Anna, op ha zijluik van
zijn Kruisafdoening in onze Hoofdkerk, bij 't bezoek van Maria, de
goed-ronde, diepgemoedelijke, verstandige, levenslustige en levenskrachtige, echt-Sinjoorsche vrouw, « de Moeder »?
« Moeder van Rubens » noemt Julius de Geyter de Scheldestad in.
zijn Rubens-cantate. Maria Pypelincx is de Antwerpsche patriciers vrouw, die het beste van die oude Brabantsche stad in zich heeft
belichaamd, en wij mogen dus wel de Moeder en de Stad in een beeld
vereenigen en zeggen :
Leve de geest van Ruben? Moeder. Leve Antwerpen. Leve
de schoonheid, de goedheid, de leven-verheerlijkende genius :
Petrus Paulus Rubens.

(i) Guido Gezelle over zijn moeder.
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De Katholieke Rubens 0)
door Dr. Rob. Grosche.
Hoeveel lovends en waardeerends men ook al over den grooten
schilder, die op 28 Juni 1577 te Siegen in het huidige Westfalen geboren,
en 's anderdaags, op den feestdag van de twee prinsen der Apostelen
en met hun namen gedoopt werd, moge zeggen en schrijven —, en dat
is zeker niet weinig, — om van Peter Paul Rubens als een typisch
katholieken kunstenaar te gewagen, hebben heden in elk geval slechts
weinigen lust. Zelfs als men niet staan blijft bij de, voor de meesten wel
de jongste herinnering aan Rubens, bij de herinnering nl. aan de groote
Rubenszaal in de oude Pinakotheek van Munchen, waarin zeker
niemand, als hij ze voor 't eerst zag, het gevoel had voor de, artistieke
belijdenis eener typisch katholieke persoonlijkheid te staan, — zelfs als
men aan de eigenlijk kerkelijke doeken van den grooten Vlaming denkt,
met welke hij, in opdracht van Christelijke Vorsten en Katholieke
Ordesoversten de kerken vooral van zijne " heimat - versierde, dan
nog blijft in ons een zekere terughouding, onze " godsdienstige ernst ",
misschien de door velen heden zoo graag ingeroepen geest van het
primitieve Christendom, misschien echter ook een ethisch puritanisme,
dat sinds het einde van het baroktijdperk, als een heimelijk gift ook de
Katholieken heeft aangetast, verzet er zich tegen in het werk van
Rubens de artistieke uitdrukking van een werkelijk katholieke levensopvatting te zien. Maar tegenover deze indrukken en vooroordeelen
mag men zich onmiddelijk, gerust op twee feiten beroepen ; vooreerst
hierop dat Rubens zelf gedurende zijn leven, zich zoon der Kerk
getoond en beleden heeft, dat hij als Katholiek, in overeenstemming
met hare leer (niettegenstaande zijn verheerlijking van de heidensche
Oudheid) en in overeenstemming met Naar zedenwetten (trots zijn,
heden ten dage voor velen aanstootelijk en erotiscb-opwekkend
schijnende voorstellingen), onder de oogen der Kerkelijke autoriteiten
onberispelijk geleefd heeft, — dat hij, vooraleer zijn dagtaak te
beginnen, elken morgen de H. Mis bijwoonde, en alles behalve een
(1) Bereidwillig werd ons toegestaan deze voor Hochland geschreven
studie te vertalen voor onze lezers.
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humanistische rationalist was, — en dat deze schilder van de meest
gewaagde zinnelijke voorstellingen, een bepaald voorbeeldig familieleven leidde en in de verste verte geen losbandig Bohemien was, En
vervolgens mag men er zich op beroepen dat de Kerk zelf, door haar
aangestelde gezaghebbers zijne kunst in haar dienst heeft genomen, en
zelfs zoodanig dat men terecht van hem, als van den artistieken
vertegenwoordiger van de toenmalige Kerk mag spreken. ja, men kan
gerust zeggen, dat wellicht geen schilder van den christelijken tijd in den
eigenlijksten en engsten zin van het woord, in zijn leven en in zijn kunst
kerkelijker geweest is dan juist deze Peter Paul Rubens.
Daarmee is dan, wel is waar, de vraag slechts verschoven ; want ons
bezwaar keert zich onmiddellijk tegen de hooding juist, van de Kerk
zelf. Frans Xaver Kraus, voor wien zijn klassiek ideaal den barokstijl
even onverstaanbaar maakte als zijn " godsdienstig Katholicisme " hem
den tijd der tegenhervorming deed miskennen, heeft ten aanzien van de
barokkunst een weemoedige klacht geuit, die heden nog graag door
velen beaarad wordt. " Voorzeker " zoo zegt hij, " kerkelijk waren ook
de scheppingen van dien tijd in dezen zin, dat ze onder de oogen en de
bescherming van de kerkelijke autoriteiten ontstonden en aan de
geestesrichting van den toenmaligen tijd beantwoordden. Niemand
echter zal beweren, dat in alle tijdperken van de Kerkelijke geschiedenis het kerkelijk bewustzijn en -leven in gelijke mate op de hoogte
der christelijke idealiteit stond, in gelijke mate door de idee van het
christendom doordrongen en aan bet hoogste gewijd was. De heldentijd
van de Kerk der martelaren is nooit meer teruggekeerd, en ook de tijden
van Sint Franciskus zijn voor immer voorbij. De barokkerken van de
17e eeuw, en de geweldige scheppingen van Rubens bevredigen het
" kerkelijk " element van die tijden, schijnt bet, volkomen ; doch wat
christelijk gevoel betreft, staan ze even ver achter de domkerken der
gothiek en zelfs achter St Pieter, even ver achter de schilderijen van
Duccio en van Fra Angelico, als de smaakvolle epigrammen van
Maffeo Barberini en Sannazaro beneden den " Dies irae " of den
" Stabat Mater " staan, en de " Devotion aisee " achter de " Navolging
van Christus " blijft (1) ". Met zulk een romantische klacht zal men
zeker de ongehoord groote en koene poging, die de Kerk van de
17e eeuw ondernomen heeft, — met welk gevOlg staat Kier heelemaal buiten kwestie — geen recht kunnen laten wedervaren. Ook
(1) Geschichte der Christlicher Kunst II Bd., 2 Abs. bl. 81 en vlg.
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Rubens heeft, na kennismaking van de in 1632 verschenen " Roma
Sotterranea " van Antonio Bosio, den eigenlijken " Columbus der
Katakomben ", in een weemoedigen brief het schoone woord geschreyen " Ik heb een zeer groot werk gelezen, getiteld " Roma Sotteranea"
dat me een waarlijk kostelijk en devoot boek lijkt, dat den eeuvoud
aantoont van de primitieve Kerk die, zooals ze heel de wereld door
Naar pieteit en ware godsdienstigheicL overtrof, zoo ook in sierlijke
bevalligheid door een onoverbrugbare kloof van de heidensche oudheid
gescheiden is ." (1) Ook Rubens heeft een heimwee naar de oorspronkelijke Kerk gewaar geworden, maar bij hem schijnt die onmiskenbare
liefde voor de oerkerk getemperd door een nuchteren werkelijkheidszin.
Hij was hoegenaamd geen romantieker; hij behoorde aan de Kerk van
zijn tijd.
Die Kerk van de 17e eeuw echter, die " zooals nog alleen de 13e alle
levensvragen gesneld heeft en wel tot de spits gedreven, tot er geen
uitweg meer is " (2), heeft de verbazend groote en ongehoord vermetele
poging aangedurfd, de in de Renaissance ontdekte wereld, in bet
katholiek heelal in te schakelen ; zij heeft getracht de Renaisssance te
verkerkelijken, niet slechts Naar uiterlijk op te nemen, maar ze innerlijk
in zich te vervormen. Die taak was Naar opgelegd, sinds de zelfstandigheid van de wereld en van het individu die niet, zooals Jacob
Burckhardt nog meenen kon, een verovering der Renaissance was,
maar als echte vrucht van den christelijken geest zelf, in de Middeleeuwen langzaam tot rijpheid was gekomen in de Renaissance voor
het eerst met overweldigende geestesbevrediging door de menschen
subjectief gevoeld en erkend werd. De Kerk van de 17e eeuw heeft het
gewaagd (en dat is — hoe groot of hoe klein men ook de uitkomst van
die poging zien moge een nooit genoeg te prijzen stoutheid) de
schijnbaar op eens uit elkander gesprongen wereld nog eens in een
geweldig geheel te omvatten; zij is, al dreigde Naar ook op dat
oogenblik het gevaar in de diepte neer te storten, met open armen die
wereld te gemoet gesneld ; zij heeft, zonder te letten op de wonden die
de strijd Naar slaan zou, dien kamp aangedurfd; zij heeft met de handen
in de wereld ingegrepen zonder schroom de handen daarbij vuil te
maken; en zij heeft, met een open oog voor de nieuw ontdekte
(1) Rozenberg, Rubensbriefe bl. 210.
(2) Hermann Bahr in Hochland, Juni 1920 bl. 276.
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werkelijkheden, zich niet in een puriteinsch-ethisch-christelijke gezindheid van de wereld afgezonderd om zich in eene ideologie te verschuilen,
zooals Blaine Pascal, dien Hermann Bahr niet ten onrechte " het eerste
geval van dweeperij " genoemd heeft (1), En als ze, in het denken de
oplossing wellicht daarom niet gevonden heeft, wijl na het Concilie van
Trente den Katholieken denker niet meer diezelfde vrijheid was
toegestaan als in de hooge Middeleeuwen, zoo heeft ze toch in het leven
nog eens die groote synthese bewerkt, die ook den Katholieken Christen
van heden zoo vreemd is dat hij de richting van de barokkunst wel mooi
te analyseeren, maar niet meer werkelijk te " verstaan " vermag. De
kampioenen der Kerk echter, haar stormtroepen, die heel en al in dien
geest leefden, waren de Jesuieten. Ook zij hebben de wonden niet
gevreesd die de strijd hun geslagen heeft en slaan moest. Men kent den
schitterenden kamp dien Pascal in zijn " lettres provinciales " tegen de
casdistiek der Jesuleten geopend heeft... maar hier moet toch, met een
zoo schranderen theologant als Franz Xaver Linsenmann gezegd
worden : " Tegenover de ziekelijk-ascetische moraal van zich-uit-dewereld-terugtrekken van Pascal, was de leer der Jesdieten de werkdadige, werelddoorloopende, verstandige zedenleer, de vrijere, vooruitstrevende wereldaanschouwing. " (2)
De Renaissance was inderdaad over de wereld gekomen als een
nieuwe dag. Als een roes en 'n bedwelming had ze de menschen
aangegrepen. " 1k ben de Klok " zegt Thomas Campanella met een
aardige zinspeling op zijn naam, " die den nieuwen dag inluidt ".
Wilhelm Dilthey vooral, heeft getracht dezen nieuwen mensch van de
16e en 17e eeuw te beschrijven. " Ontembaar persoonlijke kracht spreekt
uit de ontdekkers en' uitvinders van die dagen. Zij openbaart zich in de
nieuwe politiek der Landsheeren en in het gevoel van eigenwaarde van
den stedeling, in elk verzet tegen verdrukking, in de heroIsche, in
't brons gegoten gestalten van Donatello, Verrocchio, Michel-Angelo,
in den koortsigen harteklop van de dramatische handeling en van de
helden van Kyd, Marlowe, Shakespeare, Massinger, zoo wel als in de
grondbegripgen der dynamiek van Galild. " (3) Het nieuw ontwaakte
begrip der oudheid leverde het materiaal en de vormen om dat nieuw
(1) Loc. cit. M. 277.
(2) Gesammelte Aufsatze. bl. 177.
(3) Gesammelte Schriften II Bd., bl. 17.
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levensgevoel, dat juist eerst en vooral een gevoel was van de in den
enkeling levende kracht, tot uitdrukking te brengen. Bevestiging van
het leven was de boofdtrek van den nieuwen tijd. De mensch vond zich
heelemaal op zich zelf aangewezen, maar toen pas werd hij de volheid
der in hem verborgen krachten gewaar, en hij voelde den drang die
krachten te uiten in de daad niet minder dan in bun genot. De
philosophie concentreerde Naar gedachten op den mensch : zij openbaarde hem den rijkdom zijner ziel, analy8eerde de gemoedsbewegingen,
de temperamenten, de uiteenloopende kenmerken der enkelingen en der
volkeren ; zij gaf wenken tot verstandiger en betere levensleiding,
toetssteenen voor het begrijpen en bejegenen van andere menschen, en
leerstelsels voor de eigen levensrichting. Lorenzo-Valla, Erasmus,
Machiavelli, Cardano, Montaigne, Justus Lipsius, Giordano Bruno
verhieven eigenlijk allemaal hun eigen levensopvatting tot een philosophisch bewustzijn, en dat geeft hun alien bun scherp afgelijnd voorkomen. Ook de beeldende kunst van Cinquecento is de uitdrukking van
dit machtig en zelfbewust levensgevoel. Maar bun meesters stonden ook
onder den invloed van de philosophische pogingen van den tijd De leer
der temperamenten, van de gemoedsbewegingen, van de individueele
verscheidenheden, zooals ze uit de gescbriften der ouden overkwam en
zich in de philosophen der 16e eeuw verder ontwikkelde, heeft Leonardo
evenals Diirer beinvloed, en Rubens heeft niet alleen in zijn heroische
gestalten uitdrukking gegeven aan het sterke levensgevoel van den tijd,
maar ook, zooals zijn biograaf Roger de Giles getuigt, in een boek
" Beelden, Kritische bijlagen en aanhalingen uit schrijvers " verzameld.
" Daaronder waren beschouwingen op de leer van het licht... en een
zeer merkwaardige bloemlezing van de voornaamste hartstochten, die
uit beschrijvingen van dichters genomen waren, met penteekeningen
naar de beste meesters, vooral naar Rafael, om de waarde der eenen
door de poesie van de anderen te verhoogen. " (1)
Tegenover dat alles, tegenover bet nieuwe levensgevoel zelf en zijn
wijsgeerige opvatting en aanneming, zag zich de Kerk, door de
hervorming ten sterkste geschokt, geplaatst. Men heeft de periode van
het Bens-worden der Kerk met deze nieuwe wereld, den tijd der
tegenhervorming genoemd, en Werner Weisbach heeft zelfs een boek
over het " Barok als Kunst der tegenhervorming " geschreven. Bij zulk
(1) Dilthey : op. cit. bl. 523.
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een formuleering staat men eerst eens voor bet gevaar, de kunst als
een wezenlijk secondair gebied der wereldbeschouwing te nemen, die
dan al te graag tot den godsdienst, als zijnde de primaire vorm wordt
teruggebracht, waarbij men vergeet dat de kunst een zelfstandig soort
van menschelijke wereldopvatting is, die wel niet afgescheiden voor
zich zelf bestaat, maar krachtens de eenheid der menschelijke natuur met
alle overige levenssferen organisch verbonden is, zoodat er wel is waar,
geen algemeen oorzakelijk verband in de betrekking van godsdienst en
kunst bestaat als of de eene wellicht de andere op een of andere manier
noodig hebbe, maar wel, van den eenen kant eene autonomie, een
zelfstandigheid en eigen-wettelijkheid van de ontwikkeling binnen de
grenzen van bet afzonderlijk levensgebied, — van den anderen kant
echter, uit kracht van die eenheid der menschelijke natuur en daarmee
van het menschen-eigen geestesleven, over 't algemeen een parallelismus, wortelend in de, alle levensgebieden voedende grondkrachten
van den tijd, en dat zich openbaart in de ontwikkeling der afzonderlijke
levenssferen, zoodat er dus is, een radicale grondstructuur van den tijd,
die zich uitwerkt in de afzonderlijke sferen, in die der kunst zoowel als
in die van den godsdienst, en in hen een laatste struktuuridentiteit doet
ontstaan, welke op voorzichtige wijze te verklaren en op te helderen,
het een zeer schoone en bekoorlijke taak is van het verstandelijk
geschiedkundig onderzoek. Barak als kunst der tegenhervorming mag
dus niet beteekenen : Verklaring der barokkunst door de barokgodsdienstigheid, verklaring van Bernini door de H. Theresia, verklaring van
Rubens door het Jesuletisme, maar enkel poging eener verklaring van
de principieele houding die zich openbaart in de vormen der kunst
evengoed als in de godsdienstigheid der tegenhervorming. Men moet
verder ook niet vergeten dat ten eerste de tegenhervorming, — Naar
naam ten spijt — volstrekt niet als een negative beweging begrepen
mag worden, maar aanzien moet worden als bet groote waagstuk eener
verchristelijking en verkerkelijking der Renaissance ; en dat ten tweede
de tegenhervorming geen absolute break in de geschiedenis van de
kerkelijke vroomheid beteekent. Ook Rubens blijft niet alleen in de
keuze zijner beeld-thema's en -motieven, maar ook in de uitvoering,
b. v. in het aanwenden van symbolische kleuren voor de drapeering
van O. L. Vrouw, beslist getrouw aan de overlevering. Toch wil
hiermee volstrekt niet bestreden worden dat in de vroomheid en in het
godsdienstig Leven, in den eeredienst en in de asceze, die zelfs verweg
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b. v. door de leer van dien tijd omtrent de gemoedsbewegingen
beinvioed schijnt, er jets nieuws aanwezig is, dat een nieuwe gloed de
godsdienstige ziel in beweging zet, dat nieuw leven zich nieuwe vormen
geschapen heeft, dat dit nieuw leven zelf een niet-vermoede bewogenheid en ontroering in de zielen opwekte, wat alles zeker niet moet
beschouwd worden als een leening van verstandelijke energieen bij het,
protestantisme, maar als eene, door de hervorming veroorzaakte,
innerlijke rzielsverandering van de Katholieke christenheid. Zeker heeft
het geschiedkundig feit der Reformatie, waarmee de Kerk eenvoudig te
rekenen had, haar een gansch bepaalde richting voorgeschreven, die
zich openbaarde zoowel in de sterke op-den-voorgrond-plaatsing van
afzonderlijke, door de ketterij bestreden geloofswaarheden, en in de
bewuste heenstuwing naar het wezenlijke b. v. de Eucharistie, — en ook
vooral daarin, dat nu de gezamelijke houding der geloovigen, en
daarmee ook het persoonlijk godsdienstig leven van den enkeling, zich
uitdrukte in een bijzonderen, eenzijdigen vorm, wiji juist de Katholieke
houding nu niet meer zuiver spontane uitwerking was van het rustig
geloof eener van zich zelf zekere ziel, maar door de tegenstelling met
het protestantisme bestempeld werd met het stigma eener zekere reaktiviteit, eener reaktiviteit wel is waar wier negatieve zijde juist tot de
hoogste ontwikkeling werd opgevoerd door een beslist als positief te
waarderen aktivisme, wortelend in de nieuw opgewekte energieen in
de enorm-groote vitaliteit der menschen van dien tijd.
Dit aktivisme, dat uit de ontembare kracht van het leven ontspringt,
is de karaktertrek van de Kerk in alle tijden. De Kerk is tot verovering
ingesteld. Ook aan de Societeit van Jezus kleefde, van of haar stichting,
dit wereld-veroverend kenmerk. In haar vierde de ridderschap van
de middeleeuwen op Spaanschen bodem nog eens een verrijzenis. De
Kerk der tegenhervorming had een beslist mannelijk uitzicht. De
jesuieten hebben in hun kerken de heiligen-beelden der middeleeuwen
eerst radikaal opgeruimd. Rubens heeft den ridderlijken Ignatius en
den wereldveroverenden, onversaagden, schier avontuurlijken Franciskus Xaverius voor de Jesuletenkerk van Antwerpen geschilderd. Al
zijn heiligen, zelfs de vrouwen, zijn gestalten van haast bovenmenschelijke kracht. Het ideaal van de christen heiligen wordt een met dat der
antieke helden, wier herrinnering de naakte afbeeldingen van Sebastiaan
en anderen wederom in 't leven roepen ; zelfs Fransciskus van Assizie
wordt op de beroemde of beelding zijner laatste Communie, zij het dan
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ook met gebroken kracht, toch in herdische naaktheid afgemaald. De

Kerk heeft het herdische gewild, en ze heeft gewild dat alles heldhaftig
werd voorgesteld, wat dat was voor haar een beeld van die kolossale
kracht, die zij zelf in zich gewaar werd. Zij ging op veroveringen uit,
en om de menschen te winnen, nam zij alle middelen te baat die haar
bood de kunst van den tijd, wier levensgevoel zij als keurverwant, wier
spraak zij als haar eigen erkenen moest, n1.: de psychologische versubjectiveering en de naturalistische uitbeeldingswijze. Niet op deze dingen
om hen ielf kwam het haar aan ; zij moesten voor haar middel zijn om
de wereld te winnen. Zij wilde overreden, overtuigen en begeesteren.
Alles was bewustheid, gewildheid en bedoeling. De schilder keerde
zich, in 't begin niet eigenlijk in den dienst maar daarom toch in den
geest van de kerk de psychologische kennissen handig benuttend, naar
de afzonderlijke zielskrachten van den mensch : naar het verstand, den
wil, het gevoel. De aanschouwelijk- zinnelijke voorstelling (zooals ook
de H. Ignatius die kent in zijn " Exercitia Spiritualia " als 'n middel van
voor-den-geest-roepen van een of ander feit uit 't Evangelie) zou en
moest den eerbied van den toeschouwer opwekken, zijn phantasie
bewegen, zijn aandoeningen wakker roepen en tot navolging der
heiligen aanzettten, De bekijker zou niet enkel beschouwer zijn, maar
werkelijk toeschouwer, hij zou uit elkaar gescheurd worden door het
heilig voorbeeld, en dat heel en al meeleven Daarom hield men van het
opwekkende, het sensationeele, het buitengewone en het wonderbare
het martelaarschap, dat sevens een voorstelling van het heldhaftige was,
de ekstase en den visionairen droom. Maar dat alles stond in den dienst
van die veroveringsgedachte, die de Kerk, zoowel als de Societeit van
Jezus slechts met haar tijd gemeen had die een nieuwe wereld voor
zich uitgestrekt zag, en ernaar streefde deze wereld in den roes der
verovering en der belijdenis in bezit te nemen.
Als echter de Kerk een wereld winnen en herwinnen wou, wat lag
dan meer voor de hand dan dat ze de schoonheid barer rijkdommen
aan de wereld vertoonde, en in jubelende vreugd voor de wereld
openspreidde -wat ze aan schatten bezat ? Wat lag meer voor de hand,
dan dat de Kerk aan de wereld het Evangelie der verlossing boodschapte, dan dat ze het Hooglied van de Almacht en liefde van haren
God zong ? Hier ligt we! de reden waarom in deze Kerk der restauratie
haast elke verwijzing naar de tragiek des kruises ontbreekt. De bloedige
gloed van den kamp, die om wille van godsdienst ontketend was, king
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over de landen. De menschheid hongerde naar vrede en vreugde, en de
Kerk gaf haar die.
Als nooit in eenigen anderen tijd ontrouwde zij hare schoonheid en
haren toover ; haar godsdienst werd een luidruchtig feest ! Haar God
was niet de absoluut bovenzinnelijke Heer, die boven de wereld troont
in schrikwekkende majesteit, maar het Woord dat Vleesch geworden
is en onder ons woont. Zij geloofde waarlijk aan de voltrokken
verlossing, en daarom, wijl zij daaraan geloofde, wijl zij weer het stuk
eeuwigheid zag dat van den hemel op aarde is neergedaald, wijl zij
alles wederom ademen zag " in den jubel van den gesloten ring "
daarom was voor haar de spanning uit den weg geruimd tusschen
natuur en geest, tusschen hemel en aarde, tusschen mensch en wereld,
tusschen oudheid en christendom, daarom sprak ze met onverschrokken
moed het jawoord tot de heele geschapen wereld, daarom gaf ze zich
wezenlijk en waarachtig, in haar gansche houding als " Katholiek "
Haar artistieke vertegenwo9diger nu was Peter Paul Rubens. Hij
was de eenig Nederlandsche .schilder, die bij de aanraking met de
Italiaansche renaissance zich zelf niet verloren, maar juist gevonden
had : een kerngezonde, krachtige natuur, een man van hooggespannen
gevoel van eigenwaarde en sterke zelfzucht, een Viaming wien de
levensvreugd en de genotskracht in 't bloed stak ; een geboren grandseigneur die op al het groote reageerde en dien het kleine en
alledaagsche onverschillig het; een mensch in wiens ziel alle geweldige
levensuitingen der natuur en der menschen bun weerklank vonden, die
de natuur liefhad, voor al in haar huiveringwekkende grootheid en
zwangere volheid, " in de wildste uitbarsting der elementen als ze over
zich zelf uitgroeit als vernielende, en als ze den zegen barer schoonste
wonderen uitgiet als scheppende macht " (1) ; die menschen schilderde
van kolossale gestalte en reusachtige lichaamskracht, en met hen hemel
en aarde bevolkte ; die de hartstochten uitbeelde als ze opvlammen lijk
vretend vuur en woeden als de vernielende wervelstorm ; die de groote
thema's der geschiedenis lief hadden meende dat " heroische onderwerpen boven mythologische moeten verkozen worden " (2), en die daarom,
in geestdriftige overdrijving en niet uit slaafsche gezindheid de daden
der koningen verheerlijkte; die overal — in hartstochtelijke opwinding
— leven beantwoordde waar bij leven ontmoette wijl bij zich aan alle
Leven verwant voelde. Ook hem was " sympathie, de groote wereldwet.
(1) Weese, Rubens 131. 4.
(2) Rosenberg : Rubens (Klassiker der Kunst) bl. 139.
592

volgens welke zich alle levensuitingen der schepping voltrekken " (1)
Rubens heeft geen vrees voor het leven gekend. Waar hij het leven
vond, heeft hij het bevestigd. Juist dat vermag een zwakkere generatie
allerminst te begrijpen ; maar Rubens wortelt bier beslist in het
Katholicisme van zijn tijd. Hij is er niet voor teruggeschrokken, de
heerlijkheden van der schepselen wereld te openbaren, want hem was
de gansche wereld God's schepping ; hij heeft ook niet geaarzeld, zich
aan het genot der aardsche dingen over te geven, want hij wist dat
alles den mensch door God gegeven is, en hij was zeker dat hij het
meesterschap over zich zelf niet verliezen zou. Wij zien niet klaar,
hoe godsdienstige krachten en wereldsche elkaar Kier doordrongen ;
maar dit weten we, dat hij een man van zeer strenge tucht was. En
omdat hij dat was, daarom mocht hij den lofzang op de schoonheid
zingen, dien niemand wellicht met zulk een geestdrift en hartstocht
gezongen heeft als hij. Voor zijn schilderwerken denkt men aan het
woord van den, door Bremond naar waarde geschatten P. Richeome
S. J. bijna een tijdgenoot van Rubens : Le createur... a marie Fame
divinement belle a un corps divinement beau ". Van alle vrouwelijke
gestalten die hij geschilderd heeft — als heiligen of godinnen, .—
dragen de heerlijkste de trekken zijner beide vrouwen Isabella Brant
en Helene Fourment, van welke de tweede (daarvoor zal Naar eeuwig
dank geweten worden), den vijftigjarigen man een nieuwe scheppende
jeugd schonk, en die beiden — zooals Georg Simmel zeggen zou —
hem dierbaar waren niet om wat ze hem gaven, maar om wille van
het leven waarmee ze hem in aanraking brachten.
Voor Rubens was ook het rijk van Eros, een rijk van de door God
geschapen wereld, dat hij niet behoefde te vluchten, als hij het slechts
met reinen zin en eenvoudig hart betrad. Hier openbaart zich op
't schoonst en schitterends de geestelijke wijdte van dezen waarlijk
Katholieken mensch. Zijn schoonste vrouwengestalten kan geen wetlustigen blik genaken. Het is alsof men jets inademt van het onbeschriglijk geluk, dat de vrouwen, als het schoonste, geschonken hebben
aan dezen, aan 't geluk werkelijk verwenden man, die onwillekeurig
in zooveel opzichten aan Goethe doet denken. Men heeft Rubens
dikwijls, en zelfs van Katholieke zijde met onbegrijpelijk onverstand,
een al te zinnelijk schilder, genoemd ; men heeft echter niet gezien, hoe
juist bij hem het zinnelijke er nooit is om zich zelf, nooit losgerukt uit
het geheel, en men heeft er niet aan gedacht dat men, met dezen aanval
(1) Ernst Robert Curtius in Hochland April 1920 bl. 9.
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op zijn zinnelijkheid, hem het wellicht meest karakteristieke van zijn katho,
liek-zijn ontneemt. Want dat is toch wel eene der essentieele trekken
van katholieke levensopvatting die juist Rubens er op nahoudt, dat
iedere ontkenning der zinnelijkheid, en van alle puriteinsch spiritualisme
ver worpen wordt. Ook de zinnelijke wereld is voor Rubens begrepen
in de verlossing, wijl bet Woord Vleesch is geworden. Deze veelberuchte zinnelijkheid van Rubens is alles behalve een afval van een
Katholieke levenshouding ; zij is veeleer de bevestiging, in bet eigen
persoonlijk leven, van die houding, wier oerbeeld de Vleeschwording
van het Woord en de zinlijk-sakramenteele bemiddeling der genade is.
Zooals de zinnelijke Rubens, zoo is ook de " heidensche " — zelfs
juist hij — wezenlijk katholiek. Rubens, die zelf een vurige vereerder
van de Oudheid was, verzamelaar van oude kunstwerken en vriend
der humanisten, die zich bij den arbeid de oude klassieken liet
voorlezen, heeft ook de Oudheid in zijn Christelijke wereld opgenomen,
juist zooals bet de JesuIeten gedaan hebben. Beiden echter zetten
daardoor slechts de groote katholieke traditie voort, voor dewelke
reeds de wijsgeer justinus en de Alexandrijnsche theologanten Clemens
en Origenes de theoretische formule gevonden hadden, toen ze over de
verstrooide zaadkorrels van het goddelijke logos spraken. De voltooring
dezer opname van de oudheid door de christelijke theologie, en hare
bekroning, was de middeleeuwsche scholastiek. Zij was de grootste
systematische poging, om Jerusalem en Athene to verbinden. En de
middelterm was reeds bier ,--, niet eerst bij de Renaissance --- de
mensch, de natuur, het verstand. de schepping, de natuurlijke schoonheid der dingen. De ontdekking van Aristoteles was de ontdekking der
wijsbegeerte, ja de ontdekking van het natuurlijk verstand. Tegen dit
humanismus der scholastiek kwam de hervorming op ; voor Naar was
Aristoteles de groote bederver ; het werk van Albertus Magnus en van
Thomas van Aquino was de inval van bet heidendom in de theologie !
juist zoo staan, tegen het humanismus der jestfieten in het baroktijdperk,
de fanatieke schrijver der " Lettres provinciales " en de extreme
supranaturalisten van de 17e eeuw ; men ziet de lijn waar Rubens in
staat. " Al het schoons dat er ooit ergens gevonden wordt, hoort aan
ons, Christenen " had Justinus gezegd. Maar Tertullianus had gevraagd
" Quid ergo Athenis et Hierosolymis ? Quid academiat et ecclesiw?
Quid hwreticis et christianis? " Justinus wordt — zoo heeft Etienne
Gilson treffend opgemerkt, onder de heiligen gerekend, Tertullianus
echter onder de ketters gerangschikt, en hij besluit : „ C'est que l'on ne
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peat separer Jerusalem d'Athênes, sans se separer de Rome ". (1)
Tegenover gansch het, de oudheid verloochenend, protestantisme, staat
bier Rubens in de lijn der groote, Katholieke traditie. Wat Rubens
verdedigde, is het christelijk humanisme met zijn wereldvreugde en zijn
streven naar verheerlijking der menschelijke natuur, een opvatting die
tegenover het spiritualisme en het extreme supranaturalisme der
hervormers in het concilie van Trente als officieele leer der Kerk
bekrachtigd, en daardoor definitief bij de Katholieke traditie ingelijfd is.
De Katholieke Rubens — dat is hij, die tot de wereld en tot alles
wat daar in is, tot de geschapen natuur in Naar zinnelijke verschijning
een hartelijk en volmondig ja zegt, die niets wegvagen wou van den
inhoud van die wereld, uit een valsch en kettersch spiritualisme,
zooals Naar Luther vertrapte, voor wien niet toevallig, het Rome
der Renaissance een ergernis werd. Rubens is een van die groote
geesten, " die een vreugdevolle, begeesterende, grootsche voor alle
schoonheid zich openende opvatting van het christendom in de verste
kringen der geloovigen gedragen hebben " (Fr. Xaver. Kraus). Bij
Rubens heeft al het geschapene zijn eigen waarde, maar bij hem
verschijnt ook alles zoo " verbetrekkelijkt " dat zijn waardegebied tot
een geordend Kosmos wordt. Dikwijls kan bet lijken als ziet hij niet
meer het mindere, dat alle geschapen waarde verheft, en ze in die
verheffiing pas voor den Christen als positief maakt. Maar ook Rubens
heeft het Kruis, en hij heeft het zelfs in schokkende grootheid. Wellicht
wijl wij het niet meer hebben, zoo groot en zoo albeheerschend als
Rubens het wel gehad heeft, want zijn tijd ging in alles tot het uiterste,
--, wellicht is ons daarom zijn werk zoo lang als onzeker verschenen ;
wellicht hebben we het daarom, juist als christenen, niet meer verstaan.
Rubens is, — dat zal men als christen moeten bekennen, — een
gevaarlijken weg opgegaan, juist zooals zijn tijd; maar bij heeft het
gewaagd. Met een bestendig gevaar in den afgrond to storten heeft hij
het vrije en dapper jawoord tot de wereld betaald. Naast hem echter
staat — hij moet bier nog eenmaal worden opgeroepen, en wel in zijn
positieve beteekenis, — Blaise Pascal als een " afschrikkend voorbeeld (Hermann Bahr) dat de menschen (juist de Katholieken, wijl ze om de
Verlossing inderdaad volledig op de hoogte zijn) immer weer noodig
hebben, opdat degenen die zich de wereld tegemoet werpen in waarlijk
geloovig vertrouwen, den afgrond zien, die juist hen bedreigt.
(1) Atti del V Congresso internazionale di filosofia -1924 bl. 985
en volg.
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Rubens diplomaat
door Floris Prims,

De rol van Rubens als diplomaat is eeuwen lang vergeten geweest.
Wat Michel in Ruben? levensbeschrijving (1771) vertelde van Staatsdiensten door den schilder bewezen was zoo vaag, en bleek bij onderzoek herhaaldelijk zoo onjuist, dat de lezer wel geneigd was die
Staatsdiensten tot het rijk der fabelen te rekenen.
Met Gachard is dat veranderd.
Men weet hoe de Belgische Regeering het trot met haren eersten
Staatsarchivaris : men heeft in Belgie geen tweede gekend zooals hij,
vlijtig, onderlegd, steeds gereed nieuwe hulpvakken bij te leeren,
begaafd met een speurzin zonder weerga en zoo verslaafd aan zijn
tekstenmateriaal dat hij bijna schuw werd tegenover elke historische
bewerking ervan,
't Was hij die bij zijn zoeken in de vreemde archieven den diplomatischen rol van Rubens stuk voor stuk ophaalde. Dat begon in
1838 en liep uit bij de Rubensfeesten van 1877 op dat voor Gachard
uitzonderlijke verschijnsel : op een historisch werk. In 1877 liet hij,
gevolg van veel aandringen met het oog op de internationale beteekenis der Rubensviering, een boek verschijnen onder titel : Histoire
politique et diplomatique de Pierre-Paul Rubens. Het was een zorgvuldig
en gewetensvol tesamenbrengen van alles wat hij aan dokumenten,
betreffende het onderwerp gevonden had. Zeer sober werd er aan
gissingen gedaan, ternauwernood werd er getracht de lijnen der
algemeene geschiedenis te trekken waarin het onderwerp paste of
de eigen beteekenis te doen uitkomen van Rubens' politieke drukwijze.
Desniettemin is dat werk van Gachard nog altijd onovertroffen.
Sinds 1877 is er nochtans wel eenige kennis omtrent Rubens' rol
bijgewonnen geworden.
Zooals de ouderen zich herinneren, werd er bij de feesten van 1877
besloten een groote dokumentarisch werk aan Rubens te wijden.
Het zou zijn een Codex diplomaticus Rubenianus en het zou, hoofdzakelijk, weergeven alle de oorspronkelijke stukken van, aan, of am596

trent Rubens, met daarbij de passende aanteekeningen. Het werk
werd toevertrouwd aan C. Ruelens en M. Rooses, en de stad Antwerpen leende den noodzakelijken finantieelen steun tot de uitgave.
Zoo kwam tot stand als eerste deel van den Code; de Correspondatice
de Rubens een verzameling in zes zware bundels, die grootendeels
Rooses' werk was. Bij die correspondance is de onderneming echter
gebleven.
Deze zorgvuldig bijeengebrachte verzameling heeft- een en andere
zinsnede uit Rubens' briefwisseling in duidelijker licht gebracht, heeft
ook weer dan een stuk doen kennen dat zoo goed als onbekend was
en de diplomatische rol van den schilder wint er bij aan klaarheid. Het
werk van Gachard is hier en daar te hertoetsen dank zij deze nieuwe
gegevens.
Maar het is de tijd nog niet om die hertoetsing te doen, want nog
een andere bron, ter vollediging en verbetering, zullen we een deter
eerste dagen, — na het ter perse gaan van dit nummer, helaas — benuttigen mogen, namelijk de nog niet bekende geheime correspondentie van aartshertogin Isabella, degene die Rubens in haar diplomatischen dienst nam.
Men weet hoe onze Commission royale cit Histoire de heeren Lonchay
en Cuvelier gelastte met een analytisch inventaris van de briefwisseling
tusschen Brussel en het hof van Spanje. Voor het tijdvak nu waarin
Rubens als diplomaat optreedt bleek van het allerhoogste belang,
boven de gekende officieele bescheiden, de eigen geheime brief-wisseling die Isabella voerde. 't Is onze Rijksarchivaris-generaal,
M. Cuvelier, die ze het eerste bestudeeren mocht. Hij verlekkerde er
ons reeds op door de voordracht die hij er over hield in 1926 in het
Belgisch Historisch Instituut te Rome en reikhalzend zagen we uit
naar zijn Correspondance, Deel II, dat onze kennis van Rubens' diplomatischen rol ongetwijfeld zou opklaren. Wel blijkt de uitgave klaar
*naar ondanks onze beste pogingen en de zeer vriendelijke tegemoetkoming van M. Cuvelier zelf, hebben we op datum dezes —17 Juli —
het boek nog niet aangekregen.
Indien we hier dan toch durven schrijven over Rubens-diplomaat, is
het wel met een zekeren weerzin, maar gebeurt het, ter wille van
de hoofdredactie van Dietsche Warande aan wie we niets weigeren
kunnen.
Het eenige oprecht nieuwe dat deze studie aanbieden kan, is dat ze
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Rubens' rol tracht toe te lichten door de meerdere kennis die er, de
laatste jaren vooral, dank zij professor Brants, en nu allerlaatst de
studien van Elias, gekomen is voor het tijdvak van Albrecht en Isabella.
Wij zien voorzeker dit tijdvak ruimschoots anders in dan Gachard
het doen kon in 1877.

Bij het Einde van het Twaalfjarig Bestaan.
Dank zij zijn koninklijk kunstenaarstalent en de kunstlievendheid
van de vorsten des tijds had Rubens reeds vroeg een omgang aan
vorstelijke hoven, te Mantua, te Rome, te Madrid. Maar die omgang
lag verre buiten de politiek en toen Pieter-Pauwel naar Antwerpen
terugkwam heeft hij in de verste verte niet vermoed welke diensten
hij geroepen was zijn vaderland te bewijzen. Van huize uit was hij
onedel, eerder verarmoed, en tot geen lid van eenige Staten noch tot
den soevereinen Raad had ooit iemand der zijnen behoort.
Hoe hij dan op den drempel der diplomatie belandde? Waarschijnlijk door zijn vrouw, door de verwantschap namelijk van deze, Isabella
Brandt, met een der vertrouwelingen van Maurits van Nassau, haar
kozijn Jan Brandt, die in de diplomatische schriften van Rubens nooit
anders dan « El catolico » beet.
Op 9 April 1621 was het Twaalfjarig Bestand tusschen Spanje en
de oproerige vereenigde provincien ten einde geloopen. Aartshertog
Albrecht en de Zuid-Nederlandsche politiekers rond hem, wenschten
dit bestand te verlengen, hopende daarbij op eenige verbeteringen.
Het hof van Spanje echter en dezes ambassadeur te Brussel, kardinaal
de la Cu eva, waren voor de opzegging, droomden nog altijd van volkomen onderwerping der opstandige Staten en van vernietiging van
het protestantisme in de Noordelijke Nederlanden, Ook Rome stond
in die gevoelens. Men gaf zich in het Zuiden geen rekenschap van de
ware verhoudingen en men redeneerde voort naar de verlangens
des harten.
Toen waren er geheime onderhandelingen tot stand gekomen
tusschen het hof van Brussel en den persoon van Maurits van Nassau,
dank zij gemeenschappelijke vriendschapsbetrekkingen : tusschen
Brussel en Maurits ware het wel tot een verstandig en wijs compromis
geraalct, maar Spanje was even onhandelbaar als de Noord-Neder598

landsche Staten. Dit bleek echter niet zoo onmiddellijk en terwijl
Maurits Jan Brandt uitzond, stuurde Pecquius, de vertrouweling
van Isabella, Rubens uit (1623-1624). Het juiste vertrekpunt echter
van Ruben? optreden is ons tot hiertoe onbekend. Blijkbaar echter
stond ooze schilder van dit eerste optreden of reeds op het standpunt
eener Realpolitik waarin de vredesbetrachting overwegend was. Een
man als hij bewees ook geen ondergeschikten diplomatischen dienst
zonder er eigen overtuiging en belangstelling bij te hebben.
De Fransche ambassadeur te Brussel — die wenschte dat er geen
verdere vrede komen zou, — had Rubens' bedrijvigheid al spoedig
opgemerkt, zonder er toch den waren draad van te snappen : hij
schreef aan zijn Staatssekretaris hoe die schilder tusschen Brussel en
het tramp van Spinola ging en kwam, en met Nassau « quelque intelligence particuliere » bleek te hebben.
Was het ingevolge dezer diensten, dat Rubens tot den adel verheven
werd? (5 Juni 1624), De diplomatische diensten zijn niet in het officieele vertoog opgegeven, maar dit was ook niet geraadzaam, gezien
het geheime karakter dezer.
In het voorjaar 1625 was Rubens in den Luxembourg te Parijs om er
zijn schilderijen voor Marie de Medicis te plaatsen. Ook van hier uit
stuurt hij diplomatisch nieuws, en durft hij zelfs raad geven, steeds
met het oog op den vrede met het Noorden.

Tusschen Spanje en Engeland.
Rubens was nog te Parijs toen — op 11 Mei van dat zelfde jaar —
het huwelijk gevierd werd van de prinses Marie-Henriette met
Karel I van Engeland. De hertog van Buckingham was er door zijn
vorst gelast de nieuwe koningin naar Engeland te geleiden.
En tot het gevolg van den hertog behoorde de schilder Gerbier met
wie Rubens weldra in betrekking was, door wiens tusschenkomst hij
ook aan den hertog — een kunstliefhebber en verzamelaar van klassieke oudheden — werd voorgesteld.
Tusschen Rubens en Gerbier moet er nu veel over internationale
politiek gesproken geweest zijn en wel door den eerste in betrachting
van algemeenen vrede, waarbij het ook moet voorgekomen zijn dat die
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vredesbetrachting door Gerbier begrepen werd als zijnde eerst en
meest gekoesterd door Aartshertogin Isabella zelve.
Deze betrekkingen hadden voor gevolg dat in de dagen der vijandschap tusschen Engeland en Spanje, Buckingham denken zou op de
bemiddeling van Gerbier en Rubens.
De vredespogingen van Buckingham werden te Brussel warm
onthaald, zoo door Spinola als door Isabella zelf, al scheen de kans op
weigelukken klein.
Maar intusschen had die ver woede Olivares te Madrid een geheim
akkoord met den Franschen ambassadeur geteekend om samen in
Engeland te vallen, het land te verdeelen en er het katholicisme te
herstellen !
Toen de iconing te Madrid de vredespogingen vernam was hij er
wel wat om verlegen. Hij wou ze toch niet heelemaal afslaan. Maar
intusschen vond hij het beneden de waardigheid van het Spaansche
hof dat voor minister van zoo groote taken « un pintor », een schilder
gebruikt werd ! Waarop Isabella antwoQrdde dat de Engelschman
Gerbier toch oak maar een schilder was.
Rubens intusschen nam zijn nieuwe taak zoo mogelijk nog meer ter
harte dan zijn eerste. Er kwam ditmaal wel een greintje eerzucht bij
den vrede herstellen tusschen de twee groote koninkrijken ! Voorbarige vreugde en naieve betrachting voorwaar, want de partij door
Rubens vertegenwoordigd, liet zich weinig gelegen om wat hij bereikte of niet. Rubens kon alleen meedeelen aan de Engelschen dat
Isabella en Spinola den vrede wenschten maar dat ze buiten Madrid
om niets konden doen.
En uit Madrid kwam de ambassadeur met het nieuws dat de koning
een groote vloot-expeditie tegen Engeland wou, geleid door Spinola !
Intusschen maar voort negotieeeren in zoetigheid ! Rubens moet het
wel tegen de borst gestooten hebben. De laatste brieven 4an Gerbier
zijn hem gedicteerd geworden ! Hij heeft ze, met tegenzin, onderteekend ! En bij nadere gelegenheid hield hij geen blad voor den mond
om Gerbier te zeggen wat hij Olivares toewenschte ! Erg diplomatisch
was het voorzeker niet, maar het lag heel en al in de lijn van Rubens'
optreden. Het was hem niet om de functie te doen, maar om de zaak
zelve en om de aartshertogen Isabella ! Van uit Antwerpen schreef hij
een droeven afscheidsbrief aan den hertog van Buckingham (18 Sept.
1627) .
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De Berichtgever van Spinola.

Zooals Spinola en ook Rubens het verwacht hadden haalde dat
akkoord met Frankrijk niet veel uit. De Franschen, tegen de overeenkomst in, gingen voort de Noordelijke Nederlanders met geld te
steunen tegen den Spaanschen bondgenoot ! Die bal mocht Spanje
niet van 't been !
Anderzijds was Buckingham in zijn vlootexpeditie tegen Frankrijk
mislukt.
Zoo was sinds 1627, begin 1628, ons land weer het aangewezen
terrein voor nieuwe vredespogingen tusschen Engeland en Spanje.
Rubens werd er even bijgeroepen.
Maar nu moest Spinola naar Spanje. Mocht die ginds de zaken
doen inzien zooals ze waren I Helaas zijn vertrek was het ellendigste
dat ons overkomen kon. Spanje zou hem niet meer laten terugreizen
en hier zouden wij ons land, bij afwezigheid van den veldheer, zien
verminken en van zijn diepst katholieke gewesten zien verliezen ten
bate der opstandige provincien.
Van nu af weeklaagt Rubens in zijn brieven over den toestand van
zijn stad en van zijn land.
Intusschen zal hij doen wat hij kan in de lijn der door hem ingeslagen politiek. Van alles zal hij Spinola inlichten opdat deze de zaak
des te beter kunne winnen te Madrid.
De koning verlangde nu de oorspronkelijke brieven zelf die Rubens
van Gerbier had gekregen en waarover hij aan Spinola had geschreven.
De diplomatische wereld van Madrid had de meening uitgedrukt dat
Rubens die brieven niet goed of niet geheel gelezen had. Men bleef
daar zeer wantrouwig zooniet jaloersch tegenover den schilder-diplomaat, waarvan veel te veel eerlijkheid te vreezen was. Hierop stelde
Rubens voor zelf naar Madrid te komen want niemand anders dan hij
kon alle de zinspelingen uitleggen die in die brieven vervat waren.
En zoo kwam het dat Rubens, voorzi er n van alle de stukken van zijn
diplomatische onderhandelingen, einde Augusti 1628, Spinola achterna
trok, naar Madrid.
Rubens te Madrid.

Indien er ooit een ambassadeurswereld het raden naar jets had,
dan was het wel die van Madrid bij Rubens' verschijnen aldaar. Men
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zag hem Olivares druk bezoeken maar waarover het ging wisten de
vreemde diplomaten niet te achterhalen.
Spijtig genoeg weten wij er zelf ook weinig meer over. Wel weten
we dat het ging in de eerste plaats over die brieven van Gerbier, maar
Rubens had wel meer achter den elleboog toen hij zijn reis naar
Madrid uitlokte, en zijn pogingen aldaar tot redding van zijn vaderland zijn voorzeker groot geweest. Ongetwijfeld ook heeft hij geregeld
Isabella op hoogte gehouden van zijn bevinding en van zijn pogen.
Maar heel het archieffonds dat die brieven bevat, is ons tot heden
nog onbekend. Zullen wij het morgen vinden en Rubens een titel
op erkentelijkheid te meer mogen geven?
Wat we echter weten is dat Rubens het zooverre bracht alle zijne
onderhandelingen met Buckingham's zendeling voor de junte te mogen
uitleggen, en wel met het gewenschte gevolg dat men besloot de vredesonderhandelingen voort te zetten. En de koning trad die =ening bij.
Een heerlijke dag voor Rubens 1
En toen kwam daar zoo plots het brutale nieuws dat de hertog van
Buckingham, waarvan het alles afhing nu, te Portsmouth vermoord
was. Ruben? diplomatische loopbaan kende wel tragische wisselvalligheden.
De volgende weken schilderde Rubens tot vijf maal toe den koning
uit, die dagelijks in het atelier was. In 't geheel moet hij toen te Madrid
niet min dan 40 doeken geschilderd hebben, en dat meer dan een dier
doeken gelegenheid heeft gegeven tot politieke beschouwingen van
beteekenis, zouden we wellicht vernemen mochten we Rubens'
brieven uit dien tijd terug vinden,
Intusschen hield de koning meer en meer aan nieuwe vredesbesprekingen met Engeland. Niemand scheen nu die beter te kunnen
behartigen dan Rubens. Olivares stelde nu Rubens' instruction op.
De koning noemde hem secretaris van zijnen geheimen Raad in de
Nederlanden, waardigheid die vroeger nog gedragen was door Spansche zaakgelastigden te Londen. En bij zijn vertrek ontving Rubens
van den vorst een rijk met diamant bezetten ring. Op 29 April 1629
reisde Rubens naar Brussel terug om van uit de Nederlanden zijn Engelsche zending aan te vatten.
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Rubens te Londen.

Rubens reisde dag en nacht. Op io Mei was hij te Parijs, op den
13e in den morgen was hij te Brussel bij Isabella. Sinds de Madrileensche schikkingen had Engeland met Frankrijk vrede gemaakt.
Isabella wou dat Rubens dadelijk voortreisde. Tenauwernood kon hij
Antwerpen aandoen.
In Engeland had het hof met groot genoegen vernomen dat Rubens
Spanje's afgevaardigde was. Een koningsschip zou Rubens afwachten
te Kales en naar Dover voeren, tenzij hij Duinkerken verkoos.
Op 5 Juni was Rubens te Londen en dadelijk werd hij op Greenwich
bij Karell verzocht.
Het werd, ondanks de wederzijdsche sympathieen een moeiza me
onderhandeling. Engeland verlangde Spaansche tusschenkomsten die
schier -onmogelijk waren toe te zeggen, En intusschen intrigeerde
Contarini. de ambassadeur van Venetie, tegen den Spaanschen vrede;
en die van Holland speelde tweede viool daarbij.
Maar het was een negotiatie in forma, zooals Rubens er nog geen
geleid had tot hiertoe, en waarbij hij den schitterendsten rol speelde.
Zijn brieven wekken te Madrid de meeste belangstelling en worden
zelfs meegedeeld aan het keizerlijk hof te Weenen. Orde werd gestuurd
aan Rubens de onderhandelingen te alien prijze in gang te houden ook
al kon men de Engelschen niet voldoen. En hij wist het zooverre te
brengen dat men van wederzijde een bijzonderen zaakgelastigde aanduiden zou. Cottington en Coloma, om den overlegden vrede in
definitieven vorm te brengen (i). Rubens legt hart en ziel in zijn
brieven aan Olivares opdat het verkregene moge verzekerd geraken,
opdat Cottington moge lukken in zijn vredeswerk ; maar Madrid
maakt het Rubens te Londen niet gemakkelijk !... De diplomaat had al
zijn welsprekendheid en vriendelijke verleidingskracht noodig om
koning Karel terug op de wijs te brengen wanneer Olivares' lanterfanten het spel in 't honderd joeg. En intusschen kwam er het nieuws
toe van den val van Wesel, van het verlies van 't Hertogenbosch
(14 Sept. 1629) ! 'loch blijft Spanje's positie te Londen sterk dank zij
(1) Het was bij een dezer menigvuldige reizen naar Greenwich dat
Rubens' boot omkantelde op de Theems, een man verdronk en de
kunstenaar zelf slechts met moeite gered werd.
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de groote bekwaamheden van Rubens. Op 28 Okt. 1629 beslist de
junte te Madrid dat men Rubens voor de tweede maal official danken
zou om zijn prachtig diplomatisch beleid.
Maar hier is er nu weer een leemte in onze dokumentatie. Rubens'
brieven, voor de zes laatste maanden van zijn diplomatischen rol
te Londen zijn ons op een na onbekend.
We weten toch nog dat Rubens op 3 Oktober (op 23 September
naar den Engelschen stiji van toen) ontvangen werd door de hoogeschool van Cambridge wier Senaat hem master in artibus noemde.
En we weten verder hoe het wegblijven van Coloma hem tot wanhoop stemde. Op 24 Nov. schrijft Rubens aan Isabella :
« a vind dat wegblijven in de gegeven omstandigheden zoo ongelukkig dat ik het uur verwensch waarop ik in dit rijk gekomen ben.
Geve God dat ik er goed uitgerake ! »
Maar na den val van Wesel hadden de Spaansche legers Coloma
noodig !
Eindelijk op 7 Januari 163o kwam Coloma te Dover aan wal, Den
I5" werd hij in Withehall ontvangen en Rubens verhoopte weldra
naar Antwerpen te mogen terugkeeren, Maar Coloma had hem nog
noodig en 't werd Maart eer de schilder-diplomaat kon afreizen.
Karel I sloeg hem ridder op 3 Maart, verrijkte Rubens' wapenteekens,
schonk hem een eeredegen, ein vingerring, een gouden ketting. Een
der diplomaten bij het Engelsch hof scrheef dat geen minister ooit met
meer eerbewijzen bejegend werd. Het ridderdiploma van koning
Karel aan Rubens is dan ook het hoogtepunt van de diplomatische
loopbaan van den grooten Antwerpenaar, naar de wereldsche zijde
gezien.
Rubens zelf echter trachtte naar veel beters : naar den vrede tusschen zijn katholiek Nederland en de Noordelijke provincien. Den dag
voor zijn vertrek uit Engeland begaf hij zich nog, op eigen overleg,
bij den vertegenwoordiger der Vereenigde Provincien om, naar deze
het althans begreep, zijn diensten aan te bieden.
Van Rubens' terugkeer bij het hof te Brussel, zijn we wederom
zonder bescheiden. Alleen weten we dat rond dezen tijd Rubens'
oudste zoon Albert secretaris van den geheimen Raad genoemd werd,
ter opvolging van zijn vader, kwame deze te overlijden. Zeker is het
dat Isabella zeer ingenomen was met Rubens.
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Marie de Medicis.

Toen beleefde men in Frankrijk la journee des dupes : de afbreuk
tusschen de koningin-moeder en Richelieu en het besliste optreden
van Lodewijk XIII tegen de- gewezen heerscheres. Vluchtend uit
Compiegne liep Marie de Medicis onze provincien binnen. Op 29 juli
1631 was ze te Bergen-Henegouwen. Aytona, de afgevaardigde van Isabella, was haar, samen met Rubens, te gemoet gereisd tot Avesnes om
haar van daar naar Bergen te voeren waar ze veiliger zijn zou.
Welk een gebeurtenis voor een diplomaat als Rubens. Dadelijk
schrijft hij aan Olivares wat hij van de voorvallen weet en spreekt er
ook zijn oordeel bij uit. Richelieu heeft het daarbij niet onder de markt.
En Rubens, die in alles actief is, neemt de vrijheid Olivares aan te
sporen niet de minste betrekking met dien Richelieu te willen onderhouden. One schilder is hartstochtelijk op de zijde der koninginmoeder, maar blijkbaar niet uit sympathie voor haar persoon, veel meer
met het oog op den wereldvrede door Richelieu bedreigd, en op het
lot van zijn vaderland. Dat er geen burgeroorlog in Frankrijk kwam,
bog niet aan Rubens ! De zaken namen echter een heel andere wending. En te Madrid vorid men dat Rubens' brief veel domheden en
« veel Italiaansche woordenkramerij » bevatte. Men was er eensgezind
om geen partij te trekken voor de koningin-moeder.
Toch deed Rubens eenige dagen later aan Madrid het voorstel
toekomen naar hetwelk Marie de Medicis met haar zoon wou overleggen. Olivares vond het wel passend, maar de Spaansche ambassadeur te Parijs oordeelde best er maar niets voor te doen, om van wege
Richelieu geentegenstand op te loopen. En zoo liep ook deze poging dood.
Eindelijk ging Rubens nog met een geheime zending van wege
Isabella, en ongetwijfeld naar aanduidingen van Marie de Medicis,
naar den prins in den Haag. Wat daar verhandeld werd is ons echter
ook nog onbekend. Veel gevolg had het zeker niet.
In April 1632 « retireerde zich » Rubens « tot nester tijt » zooals hij
zelf schrijft en « had nooit min berouw van eenige resolutie ». (Antwerpen, 12 April).
Om het Vaderland,

1632 is een der droevigste jaren van onze vaderlandsche geschiedenis. Frederik Hendrik scheen het er op aan te leggen te Brussel zelf
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de wet te komen stellen. Vendo en Roermond vielen hem in de hand
en op 10 Juni belegerde hij Maastricht.
In dien nood riep Isabella Rubens bij om in haren naam een bestand
of een vrede met den prins te gaan bespreken. Op 22 Augusti werd
Maastricht ook ingenomen ! Den 26 n was Rubens in het kamp van den
prins waar hij tot den 29n bleef,
W at hij daar beleefd, wat hij daar geleden heeft, we weten het
niet ; de slotsom was dat de Hollanders niet meer met Spanje wilden
on derhandelen. De krijgskansen waren hun te voordeelig geworden !
En in het land werd het roerig, zooals gewoonlijk bij zwaren nood !
Isabella zag zich verplicht de Staten Generaal bij een te roepen,
die op 9 September 1632 de eerste maal zetelden.
En die wilden nu zelf bestand of vrede maken, die gingen in 't groot
negocieeren, en dit in minder sterk verband met Spanje natuurlijk,
Holland ging onmiddelijk in op het voorstel eener conferentie.
Nu wou Isabella deze pogingen samenschakelen met die welke
Rubens reeds gewaagd had. Deze kende de menschen, had ondervinding, wist de internationale verhoudingen... Maar de hertog van
Aarschot die meende dat hij nu het vaderland was als staande aan
het hoofd der deputatie van de Staten Generaal, kon .Rubens dien
schilder, daarbij niet velen. Rubens schreef aan den hertog een nederigen brief om de zaken in goede orde te houden maar de dwaze hertog
schreef aan « Monsieur Rubens » dat deze aan hem geen briefje te
schrijven had « qui est bon pour personnes egales »... « Tout ce que je
vous puis dire, c'est que je serai bien wise que vous appreniez dor&
navant comme doivent ecrire a des gens de ma sorte ceux de la vOtre ».
En Aarschot maakte zelf dit meesterstuk van brief publiek. Het
kwam er immers op aan Rubens uit de baan te duwen, « Wij hebben
geen schilders noodig », zei Aarschot een andermaal in Den Haag.
Maar de zaken des vaderlands gingen er niet beter om.
En op I December 1633 ontsliep Isabella, die naar de mogelijkheden
der internationale verhoudingen, zooveel voor de Nederlanders
gedaan had.
En hier treedt nu Rubens' groote vaderlandsliefde het heerlijkste
voor den dag. Een beroepsdiplomaat hadde hier zijn loopbaan met
eere gesloten. Een meester-kunstenaar als Rubens had er een reden, te
meer toe. Maar wat Rubens gedaan had, had hij heel en al om den lande
gedaan en al was hij nu ook zoo erg beleedigd en verstooten geworden
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door de eerste vertegenwoordigers van het land zelf, nu de toestand
zoo hachelijk was gezien de blindheid voor alle realiteiten van die
would-be-politiekers zooals Aarschot, was Rubens toch voortdurend
bereid om te helpen waar hij helpen kon, De Aarschotsche onderhandelingen hadden tot niets geleid. De Hollandsche Staten hadden integendeel een akkoord gesloten met Frankrijk om samen in ons land
te vallen en het onder elkaar te verdeelen (8 Februari 1635) en de
Franschen zaten weldra in Thienen, Sint-Truiden, Diest, belegerden
Leuven ! Tot eindelijk de prins-kardinaal de Schenckenschans overrompelde en de kans deed keeren ! Dat was het oogenblik voor nieuwe
onderhandelingen. Wederom werd Rubens aangesproken en al was
het door personen die het hoog hadden en blijkbaar niet schenen te
weten welke verdiensten Rubens had, onze groote vaderlander was
toch aanstonds gereed. Maar de vreemde ambassadeurs wisten de
Hollandsche Staten Generaal te overhalen om zoo'n gevaarlijk man
als Rubens alle pasport te weigeren I Rubens wachtte er te vergeefs op
te Brussel, en hij keerde onverrichter take naar Antwerpen terug.
Aan Peiresc wien hij zoo herhaaldelijk zijn gemoed uitsprak liet hij
zich ontvallen : « Ho in horrore le corti » d. « Ik heb een afschuw
voor de hoven I » Het klinkt als Rubens' zedeles van zijn diplomatische
ondervindingen.
Man uit het yolk, trouw aan zijn land en verkleefd aan dezes levensbelangen, had Rubens gepoogd in voile rechtzinnigheid en met geheele zelfverloochening dit land te dienen. Isabella, de heilige, had
hem begrepen. Zij ook « diende ». Met geheel zijn hart wijdde hij zich
aan de edele tack, midden een wereld van eerzucht, van dynastieke
beslommeringen, van veinzerij en valschheid. Dat hij eenmaal Olivares
en zijn meineedige vloot naar den dieperik wenschtte, en toen Isabella
verdwenen was, alle hoven in afschuw had, welke diplomaat durft er
hem den steen om werpen? Voor ons is Rubens niet minder grout als
vaderlander dan als kunstenaar, en met veel pieteit verdient verder
nagezocht door de geschiedkundigen wat ons van zijn diplomatisch
werk tot hiertoe verholen bleef.
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Verchristelijkt Humanisme
te Antwerpen in Rubens' tijd.

(I)
door Dr, Maurits Sabbe.

In de galerij Pitti te Florence, bevindt er zich een schilderij van
Rubens, voorstellende Justus Lipsius en zijn Discipelen, ook sours
minder gepast De vier Philosophen geheeten. In dit portrettenstuk
heeft Rubens als het ware onbewust een synthetisch beeld gegeven van
een heel belangrijk uitzicht van het intellectueele leven van zijn tijd.
Het schilderij stelt Justus Lipsius voor, gezeten achter een tafel
en bezig met een tekst te verklaren aan zijn twee beste en meest geliefde leerlingen, links Jan Woverius (Van de Wouwer), rechts Philips
Rubens. De schilder heeft zijn eigen beeld bij dit drietal geplaatst,
belangstellend luisterend naar hun geleerd gesprek.
Achter Justus Lipsius, in een nis, bevindt zich, veelbeteekenend, het
borstbeeld van Seneca, den Romeinschen wijsgeer, voor wien de
Leuvensche hoogleeraar en al zijn volgelingen de diepste bewondering
koesterden. VOOr het beeld van Seneca kleuren enkele tulpen op, daar
misschien als een huldeblijk aan den wijsgeer bedoeld, en op den achtergrond rijst de, palatijnsche heuvel, het beeld opWekkend van het
veelgeliefde Rome, waar Lipsius, zijn discipelen en al hun tijdgenooten
de hoogste wijsheid en schoonheid zochten.
Het is alsof die Romeinsche heuvel moest getuigen, dat de vrienden
alle vier Romanisten waren of zouden worden, d, w. z. leden van de
broederschap, die in 1572 reeds te Antwerpen in de St- Joriskerk was
opgericht uitsluitend voor kunstenaars en geleerden, die Rome
hadden bezocht.
Rubens schilderde dit doek in 1602 te Verona, waar hij zijn broeder
Philips en Jan Woverius was gaan opzoeken. In een gevoel van gemeenschappelijke vereering voor den Leuvenschen professor, werd
zijn beeld als centrale figuur van de groep er bij geschilderd.
Niet alleen de beide Rubensen en Woverius vonden in de leeringen
(1) Fragmenten uit het eerlang te verschijnen werkje Het Antwerpsch
Geestesleven in Rubens Tijd (L. J. Kryn, Brussel).
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van Lipsius den ondergrond van hun levenshouding, maar ten zeer
groot deel van hun tijd- en landgenooten stonden met hen op het
standpunt van het gekerstend humanisme, dat Lipsius in zijn verjongd Seneca-stoicisme hier zoo zeer in de gunst der geleerden had
gebracht.
Lipsius maakt in de evolutie van zijn gedachtenleven den indruk
van een overgangsfiguur, die geleidelijk van de zestiendeeuwsche
opvattingen naar die van de zeventiende komt. Het lijdt geen twijfel,
dat hij gedurende een tijdperk van zijn leven opgehouden had katholiek te zijn. Toen hij professor was te Iena, in de bekende Lutheraansche hoogeschool, sprak hij voor zijn oud geloof zeer compromiteerende redevoeringen uit, en zong den lof van Jan Willem van
Weimar, den vurigen beschermer der Hervormden. Toen hij in 1574
naar Leuven kwam, lieten de Staten-Generaal, die zich het gezag van
den vorst hadden toegeeigend, hem op godsdienstig terrein gerust.
In 1578, nadat de Spanjaards te Gembloers overwonnen hadden, was
Lipsius evenwel genoodzaakt te vluchten. Hij trok over Antwerpen,
waar hij een tijdje bij zijn vriend Plantin vertoefde, over Brugge naar
Leiden, waar hij door tusschenkomst van Douza, leeraar werd aan
de Calvinistische hoogeschool. Hoe handig Pater Carolus Scribani
hem in zijn Justi Lipsi Defensio postuma (Antwerpen, J. Moretus, i6o8)
ook zoekt te verdedigen tegen de beschuldiging van ketterij ; toch
slaagt hij er niet in hem volkomen wit te wasschen. Voor meer dan een
feit kan Scribani alleen de menschelijke zwakheid van Lipsius ter
verontschuldiging inroepen.
In 1591, nadat hij Leiden verlaten had, werd Lipsius te Mainz terug
katholiek, en keerde met een certificaat van orthodoxie, hem geschonken door den rector van het Jezuieten-college te Luik, J. a Campis,
naar Zuid-Nederland terug. In 1592 werd hij opnieuw professor te
Leuven, waar hij weldra een groote populariteit genoot en o, a. in
1599 voor Albert en Isabella een les mocht geven.
Als openbaar blijk van zijn Katholicisme gaf hij zijn werkje uit over
O. L. V. van Hal Diva Virgo Hallensis (Antes, Moretus, 1604) met
documentatie hem bezorgd door Jan en Aubertus Mirceus en Franciscus Costerus. Het jaar nadien vereerde hij O. L. V. van Scherpenheuvel in zijn Diva Sichemensis sive Aspricollis (Antes, Moretus, 16o5),
Die terugkeer van Lipsius naar het Katholicisme verwekte den spotlust zijner vroegere protestantsche vrienden; maar verzekerde hem in
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het widen onbewimpelde sympathieen, en de redeneeringen, die hij
in zijn werken ten beste gaf over de vereeniging van het stoicisme met
het Katholicisme brachten veel intellectueelen op zijn spoor.
In de 16e eeuw had de studie van de werken van Epictetus e. a, een
wedergeboorte van het stoicisme voor gevolg. Die leer met haar hooge
opvatting van den plicht, haar minachting voor de hartstochten, die
Zij zocht te bedwingen, haar strekking om de lasten van het leven
licht te dragen en het leed zonder morren te aanvaarden oefenden een
groote aantrekkelijkheid uit op de menschen van de 16e en ook van de
[7e eeuw. Voortdurend blootgesteld aan de verwoesting van have en
goed, aan het verliezen van dierbare wezens en van het eigen leven,
vonden Lipsius en zijn tijdgenooten in die leer een zedelijk houvast.
Overtuigde christenen vonden in dat stoicisme niets verontrustends
voor de kerk, zij dachten zelfs, dat het hen niet van het Christendom
verwijderde, maar er integendeel dichter bij bracht. Zij poogden die
leer met haar verheven zedelijke begrippen met het Christendom te
verzoenen, en zoo ontstond het neo-stoicisme, dat ten slotte, als men
zich zoo uitdrukken mag, een soort van rationaliseering van het Christendom is. Men zag in het stoicisme de wijsbegeerte, die naar God en
het geopenbaarde Christendom leidt. Het werd een soort van verbond
van de rede, door het humanisme aangekweekt en gesterkt, en het
geloof, dat zijn rechten handhaafde. Bij den neo-stoicijn bleef de rede
heerschen. Zij leerde hem, dat er in de openbaring niets in strijd was
met het gezond verstand en de logica, vermits het stoicisme tot dezelfde
waarheden kwam. Zij die onder den invloed van het humanisme geleerd hadden hun rede te bevredigen, vonden aldus voldoening en het
neo-stoicisme vereenigd met het Christendom werd de leer der intellectueelen, die aldus humanisten en christenen te gelijk waren.
Justus Lipsius vond de hoogste uiting van het stoicisme in de werken
van Seneca en daarom heeft Rubens op zijn schilderij terecht de buste
van den Romeinschen wijsgeer in de nis achter Lipsius geplaatst.
Seneca was de devout vereerde geestelijke leider van Lipsius, die in
hem den toonbeeldigen moralist zag. « Al wie de deugd lief heeft,
schrijft hij, moet hem lief hebben... Er is geen enkel van zijn werken,
dat niet opwekt tot edelmoedigheid en eerlijkheid ». Seneca is de geneesheer der zielen, hij leert de hartstochten kastijden en bedwingen.
Hij verdrijft de vrees en de droefheid, wekt de hoop en de vreugde.
En verder, doorgaande op het godsdienstig thema, verklaart Lipsius,
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dat Seneca den mensch met kracht de begrippen kan inprenten vari
God, van zijn voorzienigheid, zijn macht, zijn wijsheid, zijn rechtvaardigheid en alles wat de gewijde boeken ons leeren.
Lipsius legde er zich vooral op toe uit Seneca's leer de stellingen te
ontwikkelen, die hij met het Christendom, met het Katholicisme, het
best kon vereenigen : het begrip der voorzienigheid, de zedelijke wet als
openbaring van Gods wil, enz. Dit begun al in zijn De Constantia
libri duo (Antwerpen,Plantin, '584), waar hij slechts enkele argumenten
van het stoicisme ontwikkelt. In zijn Manuductio ad stokam philosophiam (Antw., Moretus, 1604) geeft hij een snort van verkorte uiteenzetting van de stoicijnsche moraal, en in zijn commentaren op
Seneca krijgen wij de verheerlijking van de heele stoicijnsche leer.
In de persoonlijkheid van Lipsius treft ons het eigenaardige dualisme van de oud-Heidensche beschaving, in onverzwakten bloei,
naast al de uitingen van christen geloof en devotie, die oak zoo kenschetsend is bij Rubens en al de tot katholieken uitgegroeide humanisten van dien tijd. De man die opgaat in de mirakelen van O. L. V.
van 'Hal en van Scherpenheuvel, en tevens dweept met Seneca,
Tacitus, Velleius, Paterculus en andere vertegenwoordigers der
heidensche Oudheid, doet-ons beter P. P. Rubens begrijpen, die de
lieerlijkheid van het katholiek geloof, de H. Maagd en al de heiligen,
schildert met den zelfden apotheose-gloed, waarmede hij de metamorphosen van Ovidus, de geschiedenissen van Apollo, Diana,
Hercules, Juno, Venus en Adonis en andere mythologische goden en
godinnen op het doek brengt; hij doet ons al die zeventiendeeuwsche
Antwerpsche humanisten begrijpen, die op zijn spoor de nude Romeinsche deugden van een Decius Mus, een Caesar, een Constantinus e. a, bewonderden en tot zedelijk voorbeeld namen, en terzeldertijd voorbeeldige Roomsch katholieken verlangden te zijn.
Lipsius was de man van den dag en zijn populariteit was buitengewoon groot. Daar geeft hij in een brief aan Nicolaas Oudart uit
Mechelen een geestig oordeel over : « a neem God en al de heiligen
tot getuige, dat men vroeger van mij zegde bij manier van spreken,
doch nu in voile werkelijkheid, dat ik te nauwernood den tijd heb om
mijn ooren te reinigen, zoo word ik door de menschen lastig gevallen,
door jonge mannen, vrouwen, landgenooten en vreemdelingen, en bijna
dagelijks komen er mij van deze laatste bezoeken » (12 October 1601).
Oak in zijn wetenschappelijken arbeid kan Lipsius als het proto611

type gelden van de meerderheid der Antwerspche geleerden, die op
hem volgden. Hij bezat een groote philologische eruditie, waarvan hij
als tekstzuiveraar merkwaardige bewijzen leverde, doch hij was ook
jurist, geschiedkundige, numismaat, archaeoloog en opschriftenverzamelaar. Al die wetenschappen bracht hij als het ware in de mode.
Zijn studie van de Romeinsche oudheden, het circusspel, de opvattingen over de Vestalen, de legerinrichting, enz. wekten buitengewone
belangstelling op en vonden navolgers, natuurlijk in de eerste plaats bij
zijn eigen rechtstreeksche leerlingen, Philips Rubens en Jan Woverius,
philologen en archaeologen als hij.
Philips Rubens was drie jaren ouder dan zijn broeder Peter Paulus.
Hij werd geboren te Siegen in 1574, en ontving daar zijn eerste lessen
van zijn eigen vader, Jan Rubens, een man van groote kennis. In 1588,
het jaar na zijn vaders dood, kwam Philips met zijn moeder, de zoo
sympathieke Maaiken Pypelinckx, en zijn broeder naar Antwerpen.
Hij had weldra een dusdanige faam van zin voor studie en groote
geleerdheid verworven, dat de voorzitter van den Geheimen Raad te
Brussel, Jan Richardot, hem belastte met de opvoeding van zijn beide
zoons, Guillaume en Antoine-Philips. Rubens trok met zijn pupillen
naar Leuven mee, waar hij samen met hen de lessen op de hoogeschool
volgde en ging inwonen bij Justus Lipsius, die weldra voor hem een
groote genegenheid had opgevat. « Liberale ingenium est, » schreef de
Leuvensche professor over hem, « et ad optima quoque factum ». Ph.
Rubens verbleef te Leuven van 1595 tot 1599. Hij behoort tot het
groepje van Lipsius' uitverkoren oud-studenten, tot wie de meester
collectief van tijd tot tijd gemoedelijke en geestige epistels richtte
Franciscus Oranus; Jan Baptista Perez de Baron, ook een Antwerpenaar ; Guillaume en Antoine Richardot; Gull. Scarberger ; Jan Woverius; B. Junius en Humbert Audejans.
Van 1601 tot 1604 was Ph. Rubens in Italie, waar hij met een van de
jonge Richardot's de philologie en de rechten voortstudeerde. Als
doctor juris kwam hij terug naar Belgie. Lipsius trachtte er hem te
houden, hopende van hem zijn opvolger te maken op de hoogeschool,
maar Philips Ruben's weerstond niet aan de aantrekkingskracht, die
Italie en vooral Rome op hem uitoefenden. Hij begaf zich in 1605
weer naar het land der classieke schoonheid, als bibliothecaris van
Kardinaal Ascanio Colonna.
Lipsius had toen joist zijn Seneca-uitgave (Antw. J. Moretus,
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1604) voltooid en verzocht Philips Rubens om ze uit zijn naam te
brengen aan Paus Paul V, aan Wien het werk opgedragen was. Tijdens
dit verblijf in Italie bood Kardinaal Seraphinus Olivier, Philips
Rubens te Bologna een leeraarstoel aan, dien hij echter weigerde.
Peter Paulus bezocht zijn broeder in Italie, net zooals hij dat reeds
gedurende zijn eerste reis had gedaan. zij brachten tien maanden te
zamen door te Rome, waar zij de oudheden en al de kunstgebouwen en
voorwerpen, die ze daar aantroffen, met geestdrift bestudeerden.
Tusschen de twee broeders bestond er een groote geestesverwantschap
en ongetwijfeld hebben zij op elkander grooten invloed uitgeoefend.
In 1607 was Philips Rubens te Antwerpen terug. Hij trouwde er
toen met Maria de Moy, dochter van Hendrik de Moy, een van de
stadssecretarissen. Uit dat huwelijk sproten twee kinderen o. a. de
jonge Philips, die twee weken na zijn vaders dood geboren werd en
zich bekend maakte door het schrijven van de Vita Petri Pauli Rubenii,
die onuitgegeven bleef tot ze ons in 1837 door Baron de Reiffenberg
in de Nouveaux Memoires van de Koninklijke Academie van Belgie
bezorgd werd.
Te Antwerpen drongen Philips' vrienden, vooral Jan Woverius en,
Nicolaas Rockox, sterk bij hem aan opdat hij de betrekking van stadssecretaris zou aannemen. Toen Jan Bochius overleed, werd Philips
Rubens in zijn plaats aangesteld. De beloftevolle loopbaan van den
nieuwen secretaris werd op onverwachte wijze plotseling afgebroken.
Hij stierf in 1611, nauwelijks zeven en dertig jaren oud.
Philips Rubens heeft ons twee werken nagelaten : Electorum libri H
(Antwerpen, J. Moretus 1608) en S. Asterii Episcopi Amaseae Homiliae
(Antwerpen J. Moretus, 1615). Het eerste is een verzameling commentaren over moeilijke passages uit Latijnsche teksten, waarin Rubens
blijk gaf van veel geleerdheid. Terloops roemt hij in dit werk de kennis
van Jan Brant, Jan Woverius en Nic. Rockox. Als bijvoegsel drukt hij
in het boek een zestal gelegenheidsgedichten aan Justus Lipsius opgedragen, waaruit blijkt welke diepe vereering Ph. Rubens voor dien
geleerde, die zijn vriend mocht worden, had opgevat. Er komt ook een
gedicht in voor, waarin Philips met innig gevoel spreekt over zijn
broeder. Het boek is versierd met een zestal gravures van C. Galle,
naar teekeningen van P. P. Rubens,
Het andere boek verscheen na Philips' dood, dank zij de zorgen van
Jan Brant. Het bevat den tekst van enkele Sermoenen van den H.
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Asterius, waarvan Rubens een handschrift gevonden-had to Rome in de
bibliotheek van Kardinaal Ascanio Colonna. Een aantal gedichten door
Philips aan zijn vrienden opgedragen, geeft ons een denkbeeld van den
kring, waarin hij leefde. Daar vonden wij H. Audejans, F. Oranus,
J. 13. Perez de Baron, C. Anchemant, J. Timon, P. Santinus, de E. P. J.
Pineda S. J., de E. P. L. de la Cerda, A. Persius, en E. Puteanus. Daar
volgen nog gedichten op Philips' overlijden door L. Beyerlinck, den
Gentenaar J. de Rycke, L. Nonnius, F. Sweertius, B. Bauhusius, S. J.,
E. Santenus en B. Moretus, die onze kennis van den vriendenkring
komen volledigen even als de brieven, waarmede de bundel eindigt,
en waar wij nog de namen vonden van J. Hemelaer, P. Peckius, Max
Vrients, en andere.
De humanistische overlevering bestond in de familie Rubens reeds
sedert de grootvader, Jan Rubens, naar Rome op het aartsgymnasium
zijn diploma van doctor in de rechten ging halen. zij zou voortgezet
worden door den eigen zoon van den schilder en Isabella Brant, Albert
Rubens, die in 1614 in de St-Andrieskerk over de doopvont werd gehouden door Jan de Silva, daartoe door den aartshertog Albert aangewezen. Hij studeerde eerst bij de paters Augustijners en kwam vender
onder de leiding van G. Gevaertius. Albert Rubens legde zich toe op de
echt Lipsiaansche vakken de philosophie, de numismatiek en de
oudheidkunde.
In 163o verkreeg hij den titel van secretaris van den particulieren raad des konings to Brussel. Meer clan een titel was dit
niet, want hij was toen pas zestien jaren oud. Eerst in 1641 werd hij
secretaris in werkelijkheid. In 1634 ondernam hij de gebruikelijke
humanistenreis naar Italie. In 1641 trouwde hij met Clara Delmonte,
dochter van Deodaat, een van P. P. Rubens' oudste en trouwste vrienden. In 1657 stied A. Rubens van verdriet over den dood van zijn
zoontje, dat door een pond werd gebeten.
Gedurende het levee van A. Rubens verscheen er van zijn hand
alleen een studie, die naamloos en op sterk aandringen van Gevaertius,
in de tweede uitgave van Hemelaer's werk over de munten van Romeinsche keizers uit de verzameling van Charles de Croy, hertog van
Aerschot, werd opgenomen (Antw. H. Aertssens, 1654).
Onder den titel De Re Vestaria (Antw. Moretus, 1665) verscheen,
dank zij de zorgen van Gevaertius, J. F. Gronovius en J. J. Graevius,
een nagelaten werk, waarin A. Rubens' handelt over de kleederdracht
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der Romeinen, de cameeen van Romeinsche keizers, enz. In 1694 gaf
Graevius nog van Rubens uit : een Dissertatio de Vita Flavii Mallii
Theodori.
P. P. Rubens had voor zijn zoon Albert de teederste liefde en het is
zeker een blijk van groot vertrouwen, dat de schilder aan zijn vriend
Gevaertius schonk door hem te vragen dit geliefde kind « niet in zijn
sanctuarium, maar in zijn studiekamer op te nemen » en er samen met
zijn schoonvader Jan en zijn schoonbroeder Hendrik Brant te willen
voor zorgen. Rubens was Gevaertius, « wijens jugement » hij « ghewichtigher » achtte dan het zijne, buitengewoon dankbaar omdat
Albert « aen de goede instructie » van dien meester « het beste deel van
hem selven » verschuldigd was (Brief 15 Sept. 1629).
In het gezin, waar P. P. Rubens zijn eerste vrouw vond, de zoo innig
geliefde Isabella Brant, heerschte dezelfde liefde voor humanistische
classieke 'studie als in zijn eigen huis. Zijn schoonvader Jan Brant
(Antwerpen 1559) was een voortreffelijk philoloog en rechtsgeleerde.
Hij studeerde te Leuven, te Orleans en te Bourges, waar hij bij Cujas
zijn dictorstitel behaalde. Hij trok ook naar Italie, naar de eeuwige
stad om er zich te laven aan de bronnen der antieke cultuur. Bij zijn
terugkomst vestigt hij zich te Brussel als advocaat en in 1591 komt hij
naar Antwerpen, waar hij in het huwelijk treedt met Clara De Moy,
z-uster van de vrouw van Ph. Rubens, en stadssecretaris wordt. Dit
ambt bekleedde hij een en dertig jaren lang. Zijn zoon Hendrik volgde
hem op. Jan Brant overleed in 1639.
Al was Jan Brant geen student van Lipsius, toch bestonden tusschen
beide zeer hartelijke betrekkingen en een groote gemeenschap van
wetenschappelijke belangstelling.
De eerste literaire bedriivigheid van Jan Brant dagteekent van
1598, toen hij met Fr. Sweertius een bundel met rouwzangen op
Ortelius samenbracht, en daar ook een Latijnsch gedicht aan de nagedachtenis van den beroemden ãardrijkskundige wijdde. In 1606 laat
hij een reeks nota's verschijnen bij G. Jungermann's uitgave van
Caesar (Francfort, Marnius en Aubrius, 16o6). In 1612 komt zijn
Elogia Ciceroniana Romanorum domi militiaeque illustrium van de pers
bij H. Verdussen te Antwerpen. In 162i voegt hij bij de werken van
Apulcus, uitgegeven door G. Elmenhorst, een Spicilegium criticum
(Francfort, Wechel). In 1633 verschijnt zijn De perfecti et veri Senatorio officio libri duo (Antwerpen, B. Moretus). Verscheidene werken
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van J. Brant bleven onuitgegeven, o, a. een Latijnsche vertaling van
Guicciardini's bescrittione di tutti Paesi Bassi.
Welke hartelijke genegenheid hem met Philips Rubens verbond,
blijkt uit de levensbeschrijving, die hij van zijn schoonbroeder maakte,
en uit de zorg, die hij besteedde aan de uitgave van diens nagelaten
werk.
Als een der eersten in den kring der Rubensen, buiten de eigen familieleden, moet de man genoemd worden, dien P. P. Rubens met zijn
broeder als Justus Lipsius' geliefkoosde leerling op hetzelfde doek
schilderde, namelijk J. Woverius (Van de Wouwer), die zich ten
alien tijde uiterst verkleefd toonde.
Hij werd geboren te Antwerpen in 1576 als zoon van Jan, schepen
der stad, en Elisabeth van Bisthoven. Hij was in de leer bij de jezuieten
toen Heribertus Rosweydus daar rector was. Daarna ging hij te Leuven
studeeren, waar hij inwoonde bij Lipsius tezelfder tijd als Ph+Rubens.
In 1599 trok hij naar Parijs, verbleef er verscheidene maanden en
begaf zich nadien naar Spanje en Italie. In dit laatste land ontmoette
hij de twee Rubensen. In 1602 is hij te Antwerpen terug en treedt er
in den echt met de dochter van een rijken koopman uit Ryssel, te
Antwerpen gevestigd, Maria Clarisse, In 1614 wordt hij schepen van
zijn geboortestad. Bij de oprichting van het Antwerpsche collegium
medicum was hij buitengewoon behulpzaam. Hij verliet zijn schepenschap om raadsheer der schdtkamer te worden. Hij werd later nog te
Madrid met een diplomatische zending belast in verband met de
vredesonderhandelingen tusschen Holland en Spanje, door Brant,
« el catolico » begonnen. Philips IV sloeg hem toen tot ridder. Woverius
stierf in 1635.
Voor Woverius zich als schepen en raadsheer aan het openbaar
leven ging wijden, was hij op literair en taalkundig gebied zeer bedrijvig. zijn eerste werk was een hooggestemde lofrede op Justus Lipsius:
Eucharisticum clarissimo et incomparabili viro Justo Lipsio scriptum

(Antwerpen J. Trognesius, 1603). Woverius was een van Lipsius'
testamentuitvoerders. De meester had hem o. m. belast met de uitgave
van een aantal centurion van zijn brieven. Toen Hollandsche en Duitsche protestanten Lipsius bespotten omdat hij zijn academische toga
aan de H. Maagd opgedragen had, achtte Woverius zich aangewezen
om de nagedachtenis van zijn meester te verdedigen, net zooals Balthasar Moretus dat reeds had gedaan. Dit deed hij in zijn Assertio
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Donarii Lipsiani adversus Gelastorum suggillationes (Antw,, Moretus
1607), Van zijn vromen geest getuigt nog zijn levensbeschrijving van
den H. Simon : Vita B. Simonis sacerdotis Valentini (Antw, Moretus
1612). Hij schreef nog verscheidene andere werken, een lofspraak
op den aartshertog, nota's op Seneca, Tacitus, enz.
Een even trouwe vriend van de Rubensen was Balthasar Moretus,
wiens officina zeker een der gewichtigste centrums was van het intellectueele leven van dien tijd te Antwerpen. Niet alleen werden de
meeste werken van de geleerden op Moretus' persen gedrukt, maar zijn
heerlijke woning, door Woverius naast die van Rubens, geroemd
als een van de schoonste van de stad, was evenals in den tijd van Plantin weer de verzamelplaats geworden van de geleerden zelf, die in hun
gastheer een volmaakt humanist en zedelijk hoogstaand man huldigden. Hij oak was te Leuven bij Justus Lipsius philologie gaan bestudeeren en had daar twee jaar aan huffs bij den meester doorgebracht,
van 1592 tot 1594, Hij had er langer willen blijven, schreef hij aan Ph.
Rubens (3 Nov. 1600), maar zijn « droevig lot » had hem van zijn leeraar weggerukt » velut infantem a matre ! » Hij was aan het hoofd gekomen van de oude Plantijnsche drukkerij en voerde ze op den weg
van nieuwen roem. Nochtans verloor hij nooit zijn lust in het beoefenen der Latijnsche literatuur, waarin hij, te oordeelen naar enkele
grafschriften en gedichten, een groote vaardigheid had verworven.
zijn faam als letterkundige was zeker niet gering. Mathieu de Morgues, abt van St-Germain en kapelaan van Maria van Medici; schreef
hem na den dood van Rubens : « Vostre ville a perdu l'ornement de la
peinture muette, vous estes celuy de la parlante » (14 Juni 1640).
Moretus legde denzelfden ijver als Woverius aan den dag om zijn
meester Lipsius te verdedigen tegen de puntdichten van sommige
Leidsche professoren, die het geloof van hun oud-collega in de mirakels van 0, L. V. van Scherpenheuvel niet begrijpen konden. Moretus
schreef daar bittere klachten over aan Raphelengius en betuigde
Lipsius bij die gelegenheid volkomen instemming en sympathie.
« Neem mijn naam van die puntdichten weg, antwoordde hem Lipsius, en niemand zal ze nog lezen ! » En verder voegt hij er nog zelfbewuster bij : « Dit boek hier, luister toe en dat zij (mijn lasteraars)
het begrijpen, zal een eeuwigheid duren evenals nog eenige andere,
die ik weet ten voordeele van het menschelijk geslacht geschreven te
hebben. Dat de laster siddere, dat de nijd verbleeke ! » (3 Februari
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1605). Het jaar na Lipsius' overlijden verzamelde Balthasar Moretus
een aantal lijkdichten van vrienden en vereerders op den Leuvenschen
hoogleeraar, en gaf ze uit onder den titel van Fama postuma (Antw.
j. Moretus, 1607).
Balthasar Moretus kende P. P. Rubens van in de kinderjaren. In
1600 schreef hij aan Philips Rubens, dat hij met zijn broeder de zelfde
school had bezocht « Fratrem tuum jam a puero cognovi in scholis,
et amavi lectissimi ac suavissimi ingenii juvenem ». De school waar de
beide knapen les kregen is ons bekend. Het was die der 0. L. V.
parochie, de zoogenaamde « papenschool », toen bestuurd door Rumoldus Verdonck, uit Eerselen, die als leeraar in het Latijn en het Grieksch
een goede faam genoot. Daar hebben de beide knapen Cicero's Epistolae familiares, en De Amicitia, Virgilius' Aeneis en BucOlica, Terentius' Adelphus en andere classieke werken samen bestudeerd. Wij
weten dat Balthasar Moretus met zijn broeders, wellicht ook met zijn
vrienden (en dan is het volstekt niet uitgesloten dat Rubens er bij was)
op zekere feestdagen als Driekoningen en Kerstdag kleine Latijnsche
tooneelstukken vertoonde o. a, een van Thomas Schenkelius (Schenkels) uit ts Hertogenbosch, destijds « praeceptor » van de jonge Moretussen. Wij weten dat Balthasar zelf kleine actiunculae schreef, die
dan vertoond werden. Wij weten door het voorbeeld van Balthasar
Moretus hoe Verdonck en Schenkelius hun pupillen bij de studie van
het Latijn midden in de werkelijkheid zochten te pl aatsen. Er was geen
feest in het jaar, geen gebeurtenis in de familie, bliide of droevige, of
het Latijnsch gelegenheidsvers van de jonge studenten hoorde erbii.
Op onze oude volksfeesten met hun kersten, nationaal karakter werd
aldus met een- opvoedkundig doel een humanistisch vernis gelegd.
Gaan wij met onze verbeelding te ver als wij onderstellen, dat de jonge
Rubens ook door een dergelijke paedagogiek gevormd werd?
P. P. Rubens heeft voor Balthasar Moretus verscheidene schilderijen
gemaakt, waaronder wij hier alleen vermelden een reeks portretten
van geleerden, die ons op treffende wijze de literaire belangstelling
van Moretus en Rubens leert kennen. Het zijn vereerde philosophen
uit de Oudheid en beroemde humanisten geschilderd tusschen 1613
en 1616. Natuurlijk vinden wij hier Seneca. Naast hem komt Plato.
Verder Leo X, Laurens van Medici, Pico de la Mirandole, Koning
Alfons van Aragon en Koning Mathias Corvinus van Hongarije. Dat
waren dus de geestelijke helden, van wie Moretus gaarne de beeltenis
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in zijn woning bezat. Wij kunnen er nog het portret bijvoegen van
Ortelius, die in 1598 gestorven was, en dat Rubens dus evenals dat van.
Plantin naar documenten moest schilderen. Onder de levende geleerden, wier portret Moretus wenschte te hebben, werd dat van den beroemden hellenist en vriend van A. Schottus, Petrus Pantinus, nog
door Rubens geschilderd.
De portretten van Godefridus Wendelinus, Erycius Puteanus en
Gaspar Gevaertius ook in de galerij der MOretussen aanwezig, werden
door Thomas Willeborts Bosschaert geschilderd; die van L. Nonnius
en Aubertus Miraeus door E. Quellin; die van Jan Woverius, Bisschop
Ian Malderus, J. J. Chifflet en Jules Chifflet door Balth. van Meurs;
die van Kard, Cesar Baronius, Kardinaal Bellarmin, Balth. Corderius,
Leonardus Lessius, Mathieu de Morgues en Carolus Scribani S. J.
door onbekenden.
P. P. Rubens heeft van 1613 tot 1637 zijn vriend Moretus vaak geholpen bij het samenstellen van mooie boeken, door hem vele teekeningen voor frontispices en andere versieringen te bezorgen, waarnaar de graveurs, meestal de Galles, hun platen sneden. Het is wel
loonend de lijst der boekwerken, die Rubens aldus hielp versieren,
even te overloopen. De schilder gaf gewoonlijk voor de titelbladen een
vernuftige zinnebeeldige synthese van den inhoud van het boek;
zoodat men natuurlijk gaat onderstellen, dat hij daarmede goed bekend was. De kring van zijn geestelijke belangstelling wordt er dus in
zekere maat door aangevuld. Op die lijst vinden wij F. d'Aguilon's
bekend werk over optiek (Antwerpen, Moretus); de Crux triumphans
van Jacobus Bosius (1617); De Justicia et Jure (1617) en de Opuscula
(1626) van Leonardus Lessius; de Annales Sacri van Aug. Torniellus
(162o); De Contemplatione divina van Thomas a Jesu (162o); de
Annales ducum seu principum Brabantiae (1623) van Franc. Haraeus,
den Utrechtschen historicus, die zoo lang in Zuid-Nederland werkzaam was; de Summa Conciliorum omnium (1623) van Franc. Longus;
de Obsidio Bredana (1626) van H. Hugo; de Legatus (1638) van den
Brusselschen Burgemeester en vriend van Rubens, Fred. Marselaer;
de Regia Via Crucis (1635) van Benedictus Haeftenus, den abt van
Afflighem; de Catena Sexaginta quinque Graecorum Patrum in S.
Lucam (1628) van den Antwerpenaar Balthasar Corderius S. J. (Cordier, 1592 + Rome 165o), die lange jaren hoogleeraar was te Weenen;
en nog zooveel andere meer, te veel om hier alle aan te stippen. De
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lijst Bier werken vertoont ongeveer hetzelfde karakter als Ruben?
persoonlijke bibliotheek. In die aanzienlijke verzameling vond men
naast tal van Latijnsche classieken en vertalingen van Grieksche classieken, veel schriften over de politiek van den dag, werken over geschiedenis, plant- en natuurkunde, numismatiek en archaeologie. En
de voorliefde van den meester voor die twee laatste vakken bleek ook
zeer treffend uit de verzamelingen, die hij op dit dubbel gebied
aanl egde.
Verscheidene voorname Antwerpenaars, vrienden van Rubens,
deelden met hem die voorliefde voor archaeologische kabinetten. Dat
van Nicolaas Rockox, den man die tusschen 1603 en 1625 acht maal
burgemeester van Antwerpen werd, behoorde tot de belangrijkste der
stad. Als numismaat en archaeoloog stond Rockox in heel Europa
bekend, en niemand minder dan de groote Fransche verzamelaar,
geleerde en vriend van Rubens, Claude Fabri de Peiresc kwam in 1606
opzettelijk naar Antwerpen om de medalies, cameeen, munten, borstbeelden en andere antieke voorwerpen te zien, die Rockox had bijeengebracht in zijn prachtig huis in de Keizerstraat. Van dat oogenblik
of bleven beide verzamelaars met elkander in vriendschapsbetrekking.
Nicolaas Rockox (geboren te Antwerpen 1560) was een van de schitterendste figuren uit het Antwerpen van Rubens' tijd. Hij studeerde
te Leuven, te Parijs en te Douai in de rechten en de wijsbegeerte. Het
was een man, die zijn weerga niet vond in burgermoed, liefdadigheid
en kunstbescherming. zijn naam is verbonden aan tal van gewichtige
gebeurtenissen uit de Antwerpsche geschiedenis. In 1599 bij de blijde
intrede van Albert en Isabella werd hij tot ridder geslagen. Hij zelf
bereidde de plechtige ontvangsten voor van Vincenzo van Mantua
in 6o8, van aartshertog Ferdinand in 1609, van Maria van Medici
in 1631, van den hertog van Orleans in 1632 en van den Prins Kardinaal in 1635. Hij ook hielp de feesten inrichten voor het sluiten van
het Twaalfjarig Bestand in 1609. Voor dat alles wist hij de hulp te
vinden van de Antwerpsche kunstenaars en vooral van Rubens, voor
wien hij een maeceen en een trouwe vriend was.
Het is aan hem te danken, dat Rubens schilderde : de Afdoening
van het Kruis voor de kathedraal; den Ongeloovigen Thomas met het
portret van Rockox en zijn vrouw, Adriana Perez, voor de kapel der
Minderbroeders; de Heilige Familie voor de kerk der Jezuieten, ongelukkiglijk met zooveel andere kunstschatten in den brand van 1718
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gebleven; en de Aanbidding der Drie Koningen voor het stadhuis van
Antwerpen. En toen de stad aan den gezant van Spanje, Don Rodrigo
Calderon, Graaf van Oliva, in 1612, een geschenk moest aanbieden,
koos zij daarvoor, op aanraden van Rockox, een schilderij van Rubens.
Waardiger en vorstelijker geschenk kon er niet gevonden worden.
Rockox had in zijn eigen woning ook een schilderijengalerij, waarin
er zich bij zijn dood tachtig werken bevonden, twee van Rubens, twee
van Van Dijck, drie van Breughel, enz.
Na Rubens' dood, 3o lei 164o, was Rockox aanwezig bij de lezing
van het testament van den meester. Eenige maanden later overleed hij
zelf, 12 December 1640. Hij werd begraven « sonder pompe » zooals
zijne voorzaten, en liet vier en twintig « wereldlijke beneficien » na ten
voordeele van de studeerende jeugd.
Onmiddellijk naast Nicolaas Rockox, komt Jan Gaspar Gevaertius
(Antwerpen 1593 + 1666) zijn plaats opvorderen onder de geleerdste
vertrouwden van Rubens. Hij ook had een Europeesche faam. Hij
vertoefde een tijd in Holland als secretaris van B. Aubery, den gezant
van den Franschen Ironing; en won daar de vriendschap van Hugo
Grotius, trok daarna naar Parijs, het « diva Lutetia », waar hij zooveel
van hield, en waar hij een vriend werd van Henri de Mesmes en ook
van Peiresc; in 1621 komt hij naar Antwerpen terug, wordt er stadsgriffier en speelt er een zeer belangrijke rol in het wetenschappelijke
leven, naast A. Schottus, L. Beyerlinck, J. Hemelaers, F. Sweertius,
J. Brant, J. Woverius, Nic Rockox en zooveel anderen weer. Hier
heeft hij vast dagelijkschen omgang met Rubens, wiens allegorische
samenstellingen meermalen den stempel van Gevaertius' oudheidkundige eruditie dragen. Gevaertius' bibliotheek, waarvan de cataloog
ons bewaard is, was een van de belangwekkendste der stad, Onder
Gevaertius' eigen philologisch werk neemt zijn uitgave van de werken
van Statius, zijn geliefkoosden dichter, waarbij H.Grotius hem behulpzaa,m was, een eervolle plaats in (Leiden, J. Marcus 1616). Hij schreef
zelf een groot aantal Latijnsche gedichten, waaronder zijn Pia vota,
gebeden tot 0. L. V. van Scherpenheuvel voor het heil der aartshertogen, getuigenis geven van zijn echt Lipsiaanschen, verchristelijkt-humanistischen zin. Hij liet ons werken na over numismatiek
en maakte zich tot den historiogra'af van de Pompa triumphalis
introitus Ferdinandi, door Meursius in 1642 uitgegeven met de schitterende platen van Th. van Thulden, naar Rubens. « Als ik het juist
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voor heb, schreef hem H. Grofius, zal Belgie in de dichtkunst bij
niemand achterblijven, vooral zoolang gij daar zijt ! »
Wij zagen reeds welk vertrouwen Rubens in Gevaertius' stelde,
toes hij hem de opvoeding van zijn geliefd zoontje Albert opdroeg,
en hem bad voor den knaap verder te willen zorgen, voor het geval
dat de dood den vader onverwacht mocht treffen. De correspondentie
tusschen Rubens en Gevaertius geeft nog talrijke bewijzen van de
innige genegenheid, die zij elkander toedroegen, en het verwondert
ons dan ook niet, dat Gevaertius belast werd met het epitaphium van
den grooten schilder samen te stellen.
Wij kunnen onmogelijk al de belangwekkende figuren uit de Antwerpsche intellectueele wereld in Rubens' tijd afzonderlijk en met de
gewenschte uitvoerigheid bespreken (I). Onze schets zou gaan gelijken
op een soort van biographisch woordenboek en dat is allerminst ons
verlangen. Nochtans bewegen er zich te Antwerpen random den grootmeester onzer kunst nog zooveel menschen van groote waarde, dat
ons overzicht veel te onvolledig zou zijn, moesten wij ze voorbijstappen.
Een heel voorname plaats werd ingenomen door den Leuvenschen
rechtsgeleerde Jacob Edelheer (1597 + Antwerpen 1657), die in 1622
pensionaris werd te Antwerpen. Deze man speelde een belangrijke
rol in de politiek. Hij -maakte in 1632 deel uit van de afvaardiging der
Zuidelijke Staten, die eerst te Maestricht en nadien in den Haag over
den vrede ging onderhandelen met de Staten der Vereenigde Provintie n. Edelheer was een van de knapste gedeputeerden en schreef een
Diarium over de onderhandelingen. Na den dood van de aartshertogin
in 1633, werden de vredesgesprekken afgebroken, en Jacob Edelheer
nam zijn betrekking van pensionaris der Scheldestad weer op.
Hij heeft buiten zijn Diarium een paar werden over geschiedenis en
rechtszaken in het Nederlandsch en in het Fransch geschreven. Men
prijst hem insgelijks als dichter van enkele sierlijke Latijnsche poema's,
waaronder een op zijn buitengoed en een op een antiek beeld, dat deel
uitmaakte van zijn rijke verzameling.
...........
(1) Wij vermelden in deze studie Been enkel van de talrijke geestelijken, die destijds te Antwerpen de Lipsiaansche traditie hooghielden.
In ons werkje Het Antwerpsch Geestesleven in Rubens' Tijd (L. J.
Krijn, Brussel), wijden wij er een afzonderlijk hoofdstuk aan.
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Edelheer onderscheidde zich door zijn groote liefde voor kunsten
en letteren. Hij maakte van zijn weidsche woning in de Lange Nieuwstraat, Oosthoek der Eikenstraat, een rijk museum, waar talrijke schilderijen en beeldhouwwerken de algemeene bewondering wekten. Zijn
bibliotheek was ook ongemeen rijk. Men kwam uit den vreemde om
zijn verzamelingen te bezoeken.
Zooals wij het vroeger in dit tijdschrift nog vertelden, is het in den
tuin van zijn woning, dat de Leuvensche professor Geeraard van
Gutshoven (Gutiscovius) een grooten zonnewijzer met veel zorg en
kunde had gemaakt om Edelheer's verzameling telescopen, globen,
automata en andere instrumenten te volledigen. 1/66r dit « Sciotericum » was het o. a, dat de priester Sterrekundige Godefridus Wendelinus, ook een van Rubens meest gewaardeerde vrienden, bij het
waarnemen van een maansverduistering een demonstratie gaf voor een
uitgelezen gezelschap van geleerden, waaronder wij aantreffen Jacob
van Eyck, thesaurius van de stad, Gaspar Gevaertius, Gutiscovius
zelf en de katholieke Hollandsche dichteres Anna Roemers Visscher.
Deze geleerde vrouw kwam herhaaldelijk naar Antwerpen, waar ze
in de plaatselijke intellectueele kringen zeer welkom was. P. P. Rubens;
R. Verstegen; J. Hemelaer ; de Portugeesche koopman en maecenas
Duarte; Pater Johannes Mantelius, de welsprekende Augustijner ;
Balthasar Moretus ; de geneesheer L. Nonnius; Jacob Edelheer ; en
nog verscheidene andere voorname Antwerpenaars huldigen haar
talent en werden op hun beurt alle door deze « Sapho Belgique »,
zooals B. Moretus haar noemde, in zinrijke verzen verheerlijkt.
Het optreden van Gutiscovius te Antwerpen bij Edelheer herinnert
ons aan de vele betrekkingen, die destijds op intellectueel gebied
tusschen de Leuvensche Hoogeschool en de Scheldestad bestonden.
De Moretussen waren sedert Justus Lipsius de uitverkoren uitgevers
van tal van Leuvensche professoren en verscheidene andere drukkers
genoten insgelijks dit voorrecht. In de geestelijke uitingen van het
Antwerpsche leven treffen wij aldus voortdurend den naam aan van
den destijds zoo gevierden Erycius Puteanus (Eerrijk de Putte), die
Lipsius te Leuven was opgevolgd, en in zijn mooi verblijf op den
Caesarsberg een echt Renaissance-kunstsalon had weten in te richten.
Zooals men eens kon zeggen, dat Lier de boter- en graanvoorraad,
de « Schapraai » van Antwerpen was, voor wier behoud de burgergilden
met J.. Mondragon in 1595 tegen de Hollanders gingen vechten, zoo
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kon men van Leuven zeggen, dat het in zekeren zin de « studiekamer » van Antwerpen was.
Zoodra vreemde geleerden ten gevolge van de een of andere omstandigheid in betrekking kwamen met het Plantijnsche huffs en daar
hun geschriften uitgaven, werden zij licht in de sfeer der Antwerpsche
intellectueelen getrokken en kregen zij daar hun eigen plaats. 1k noem
hier enkel de beide gebroeders Chifflet, Jean Jacques en Philippe, de
eerste geneesheer, de tweede kapelaan der aartshertogin, die ofschoon
te Brussel wonend, toch te Antwerpen ingeburgerd schenen en bijna
al hun werken bij de Moretussen lieten verschijnen. Ook Mathieu de
Morgues was in dit geval. Deze beruchte predikant-geschiedschrijver
werd in 1620 almoezenier van Marie de Medici, volgde haar in haar
ballingschap in Belgie en bezocht met haar in 1631 de Plantijnscl,e
drukkerij. Van dat oogenblik of komt hij in vriendschapsbetrekkingen
met de Moretussen, die een groot aantal van de pamfletten, die hij ten
voordeele van Maria de Medici schreef, hebben uitgegeven. Toen
Maria de Medici, zich te Brussel niet veilig meer voelend, naar Antwerpen kwam wonen, vertoefde Mathieu de Morgues ook met haar
in deze stad.
Onder de Antwerpsche geleerden uit then tijd behoort ook de rijke
koopman Franciscus Sweertius, van wien prof. Baudius uit Leiden
aan P. P. Rubens schreef, dat hij was « een man, die den aangenaamsten geest paarde aan een onberispelijke openhartigheid ».
Aan hem is het, dat Justus Lipsius, als blijk van goede trouwe
vriendschap meer dan een epistel zond, naar Renaissance-trant mooi
gestyleerd en vormverzorgd als een letterkundig essay. Zoo schreef
hij o. a. naar aanleiding van Sweertius' huwelijk een brief vol didactisch stoicijnsche wijsheid over de betrekkingen tusschen man en
vrouw, die in gelijkaardigheid van geest, wederzijdsche toegevingen,
evenwichtige doseering van waardige zelfbeheersching en verhangenheid naar zingenot het ware huiselijke geluk moeten zoeken. Is
dat niet de wijsheid, die ook Rubens in het huwelijk toepaste?
Sweertius onderscheidde zich in de geschiedenis en de oudheidkunde. Het aantal zijner werken is vrij aanzienlijk. Een van de belangwekkendste is zijn : Deorum dearumque Capita ex antiquis numismatibus (Ant w. J. B. Vrints, 1602). Heden nog wordt zijn Athenae
belgicae (Antw. G. Van Tongeren 1628), een lijst van de hem bekende
Belgische geleerden met vrucht geraadpleegd. Daar is het o. a. dat wij
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de lijst vinden van de Latijnsche en Grieksche handschriften, die in,
Sweertius' tijd in het bezit waren van het Antwerpsche Jezuietencollege en van A. Schottus.
Frans Schottus, broeder van dezen laatsten geleerde (1548,-1622),
archaeoloog en jurist, gedurende verscheidene jaren magistraat van
Antwerpen, droeg ook veel bij tot den intellectueelen luister van zijn
moederstad. Hij schreef o. a, over zijn reizen in Italie : Itinerarii
ltaliae rerumque romanorum libri tres (Antw. Moretus, 1600), waarvoor
zijn broeder hem ook verscheidene inlichtingen verschafte.
Een ander werk over Spanje : Hispaniae sive populorum, urbium,
insularum ac fluvium descriptio (Antw. H. Verdussen, 1607) werd geschreven door Ludovicus Nonnius, zoon van den Spaanschen geneesheer Nunnez, die zich in de 16e eeuw te Antwerpen gevestigd had.
Ludovicus Nonnius was ook geneesheer, maar tevens natuurkenner
en Latijnsch dochter. Hij behoorde tot de goede vrienden van Rubens
en genoot in de Antwerpsche geleerdenwereld een zeer gunstige faam.
Hij schreef nog lchtyophagia sive de piscium esu Commentarius (Antw,
P. en J. Bellerus, 1616) en Diaeteticon, sive de re cibaria (Id., id., 1627).
Bij de tweede uitgave van de Numismata imperat. Julii, Augusti et
Tiberii, door Hubert Goltzius, bezorgde hij een nieuwen tekst, grootendeels ontleend aan Suetonius (Antw. H. Verdussen 1620). De
belangstelling voor de werken van H. Goltzius, den te Brugge gevestigden schilder, graveur en oudheidkundige (Venloo 1526 + Brugge
1583), bleef te Antwerpen nog lang na zijn dood zeer levendig. In
1644 liet Gaspar Gevaertius nog ai de werken van Goltzius bij
Moretus in een prachtuitgAve herdrukken. Hier werden de commentaren van L. Nonnius op de Numismata opnieuw uitgegeven.
Een ander vooraanstaand Antwerpsch geneesheer, vriend van
Rubens sinds hun kinderjaren, was Lazarus Marcquis (Antw. 1574 +
1647). Hij studeerde te Leuven en te Padua, waar hij doctor in de
medecijnen werd. In 1599 is hij te Antwerpen terug en trouwt er met
de dochter van een ander befaamd geneesheer : Willem van den
Broeck. In 1611 werd hij benoemd tot leeraar in de heelkunde in de
school bij het St-Elisabethsgasthuis. Hij is het, die, geholpen door zijn
collega Godfried Vereycken, (Antw. 1558 + Mechelen 1635) schrijver
van De Cognitione et Conservatione sui, te Antwerpen het Collegium
medicum inrichtte in 1620, belast met de zorg voor de openbare gezondheid en het geneeskundig toezicht. Lazarus Marcquis onder625

scheidde zich door verscheidene geschriften tegen de pest (1624,
1633), waaronder het Volcomen Tractact van de Peste (Antw, C. J.
Trognesius, 1636) het uitgebreidste is en grooten bijval oogstte.
Lazarus Marcquis ware geen zoon van zijn tijd geweest, hadde hij
ook niet, naast zijn geneeskundige werken in de volkstaal, Latijnsche
gedichten geschreven. Zijn zoon Willem maakte zich even verdienstelijk met een drietal geneeskundige werken : Decas Pestzfuga
(Antw. C. J. Trognesius, 1627), Aloes morbifuga (Antw. G. van
Tongeren, 1627) en Van d'ophoudinge der Urine (Antw. M. Binnaert, 1646). Lazarus Marcquis had als schoonzoon de bekende
medicus Michiel Boudewijns.
Wenzel Cobergher (Antw. 1560 + Brussel 1635) kunstschilder,
dichter, ingenieur, economist, numismaat, bouwmeester, oudheidkundige en wat nog meer, verwezenlijkt nog heelemaal het type van den
huomo universale der Renaissance. Na een lang verblijf te Rome, is hij
in 1604 te Antwerpen terug, en wordt er bouwmeester en ingenieur
der aartshertogen benoemd. Hij voerde de Bergen van Barmhartigheid
in te onzent ; legde de Moeren tusschen Veurne en St-Winoxbergen
droog; enz. In den kring van Rubens' vrienden werd hij algemeen
geprezen om zijn kennis in de penningkunde en om de mooie penningenverzameling, die hij had aangelegd.
Arnoldus Florens van Langren, van Geldersche afkomst, was als
cartograaf te Antwerpen werkzaam, o. a, voor B. Moretus, die hem in
1628 de verbetering van een nieuwe uitgaaf van Ortelius' Theatrum
toevertrouwde. Zijn zoon Michiel Florens wijdde zich aan dezelfde
studie en ook aan wiskunde.- Hij liet op dat gebied verscheidene
werken verschijnen, almede over de havens van Mardycke en Oostende, In het werk der Van Langren's, evenals in dat van den wiskundige
en ingenieur Michel Coignet (Antwerpen 1549 + 1623), die ander
den titel Epitome verscheidene beknopte uitgaven van Ortelius bezorgde, (16o1, 1602, 16o3, 1609, 1612) vernemen wij de laatste naklanken van de vroeger zoo rijke Antwerpsche geographische school.
Was het heerlijke huis van Jacob Edelheer herhaaldelijk de
verzamelplaats van vele geleerden, dat van een ander voornaam
Antwerpenaar, den schatrijken Port ogees Gaspar F. Duarte, Sr.,
(De Weerdt) lokte meer de kunstenaars aan. Vooral de muziek
stand er hoog in eere. De clavecimbelfacteur Jean Couchet, die de
faam van Antwerpen met zijn uitstekende instrumenten overal ver626

spreidde, behoorde tot de vrienden van het huffs. Duarte's dochter
Francesca was de gevierde zangeres, die wij in den Minderkring aantreffen. Constantijn Huygens, die een trouwe vriend der Duarte's
was en dikwijls bij hen kwam, noemde hun woning de « beau Mont
Parnasse a Anvers ».
N. Rockox, J. Edelheer en G. Duarte waren lang niet de eenige
maccenen, die Antwerpen destijds telde. Nog veel andere rijk geworden kooplieden besteedden een groot deel van hun fortuin tot het
samenbrengen van kunstverzamelingen en het aanmoedigen van kunstenaars.
wij noemen in dit verband nog Louis de Romere, die met zijn
broeder Gaspar en zijn zuster, die in het Falconklooster woonde, een
rijke marmeren kapel liet bouwen ter eere van St- Jozef, in de kerk van
hetzelfde klooster. Zooals blijkt uit zijn correspondentie was Rubens
met L. tie Romere zeer bevriend. Voor den Antwerpschen maeceen
graveerde Anna Roemers Visscher een mooien beker, die thans in het
Gewerbernuseum te Hamburg bewaard wordt.
Een' ander milde kunstbeschermer was Cornelis van der Gheest.
Hij bezat een merkwaardige verzameling kunstwerken, en in 1610
wist hij te bewerken, dat Rubens belast werd met het schilderen van
verscheidene tafereelen voor het hoogaltaar van de St-Walburgakerk.
Bij die gelegenheid schiep de meester de beroemde Kruisrechting, die
zich thans in 0. L. V. kerk bevind. Het was dezelfde Cornelis van
der Gheest, die den grafsteen van Quinten Massys aan den voet van
den toren der O. L. V. kerk liet vastmetselen.
De talentvolste letterkundige in de volkstaal in Rubens' tijd te Antwerpen was Richard Verstegen, te Londen geboren uit Geldersche
ouders, maar kort na 1576 naar Antwerpen uitgeweken. Hij was een
felle katholiek, die in het Latijn en het Fransch het Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis uitgaf (Antes, A. Hubert 1587,
1588, 1592), vol vreeselijke verhalen over de behandeling der katholieken onder Elisabeth. Het boek berokkende hem heel wat moeilijkheden van wege den Engelschen gezant in Frankrijk. In 16o5 gaf hij te
Antwerpen zijn voornaamste werk uit Restitution of decayed intelligence in antiquities concerning the English nation, in 1613 gedeeltelijk
omgewerkt onder den titel Nederlandsche antiquiteyten. zijn beste
literaire werken zijn Characteren (Antw. G. Lesteens, 1619) en Wetsteen der Verstands (162o) waarin wij een flink gesteld proza,
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vol scherpzinnigheid en menschenkennis kunnen genieten. Hij stierf
in 1640.
Het jaar voor Rubens' dood, in 1639, komt voor de eerste maal een
spel van den toen nog jongen Willem Ogier op het tooneel van den
Olijitack. De groote bijval van de Gulsigheydt, het eerste stuk van den
cyclus der zeven hoof dzonden, waar de heele stad haar genot in vond,
zal wellicht nog tot Rubens doorgedrongen zijn.
Doch laten wij besluiten.
Rubens gaat niet op aan den hemel zijner moederstad als een schitterende, maar eenzame meteoor. Hij is omringd van een heir starren,
die, al verbleekt hun glans naast den zijnen, toch eersterangstarren
blijven. Dit is niet alleen bet geval in de schilderkunst, zooals men
wel Bens geneigd is te zeggen. Geesten van buitengewone waarde
openbaarden zich rondom Rubens in overvloed, ook in de sfeer van
wetenschap en literatuur en hielden met hem den roem der oude
wereldstad nog hoog, niettegenstaande haar economisch verval. Er
waren toen te Antwerpen nog veel mannen van ongemeene geesteskracht, die onverpoosd arbeidden om op het gebied van kunst en
kennis te behouden en te ontwikkelen wat op dat van den handel
steeds meer en meer verloren ging. Wij kunnen ons gevoel van eerbied
niet bedwingen voor het geslacht, dat in zulke ongunstige voorwaarden,
bij de dagelijks duidelijker wordende verarming, onder bijna bestendig oorlogsgevaar, zooveel vertrouwen in de kentering van het lot en
zooveel rustigheid van geest behielden, om al dat heerlijke voort te
brengen.
De zon gloort nog in volgouden. glans, maar toch gaat ze onder om
weldra te verdwijnen. Enkele tientallen jaren na Rubens' dood, in
167o, bezoekt Jules Chifflet, een van de afstammelingen van Isabella's
hovelingen, den afstammeling der Moretussen, Balthasar III, en stelt
de volledige dood van Antwerpen vast. « Acht honderd winkels stonden leeg, schreef hij. De droefheid las men op het gelaat van die eenmaal zoo bloeiende burgerij. Al de geleerden, die zes en dertig jaren
te voren Antwerpen's sieraad nog waren, zijn nu alien dood ». « Er
bleef van hen niets anders meer over, voegt Chifflet erbij, dan hun
mooie grafschriften in de kerken en hun portretten in het huis van
mijn gastheer Moretus » (i).
(1) Jules Chifflet Histoire de la grande revolution du Comte de
Bourgogne en tan 1668 (Mdmoires et documents inddits de l'Acaddmie
de Besancon
t. v., p. 455, 458).
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De godsdienstige ondergrond van den Barok
door E. H. J. Hallez.
Men mag de vraag stellen of men voldoenden nadruk legde op den
theologischen ondergrond van den nieuwen stijl die, na lange wording,
overal doordrong in de 16 e en 17e eeuw; waar hij zoo gemakkelijk
burgerrecht verkreeg, moet hij beantwoord hebben aan eene ware bebehoefte, eene betere vertolking gebleken zijn van de toenmalige,
ook godsdienstige idea..
Doorsijpeling van Renaissance enz. zijn wel belangrijke faktoren
leggen ze in voldoende mate dien ommekeer uit ? Bepaalt men zich
tot humanistische beweging dan is men allicht er toe gebracht de
Jesuiten-stijl te beschouwen als een strijdmiddel, heel behendig gehanteerd om de massa langs zinnentoover tot de Kerk terug te brengen; het wordt een politieke zet, min of meer eerlijk aangewend om
die massa te ringelooren en terug in het gareel te krijgen. Muther, al
te lichtzinnig nagepraat, heeft daar recht vermakelijke tiraden over;
men waant zich in vollen roman der jaren 70-80; Machiavel kan er
een punt aan zuigen; en men ziet de schim oprijzen van de monita
secreta.
Eene barokkerk belichaamt een ander uitzicht van onzen godsdienst,
beantwoordt aan andere betrachtingen, andere noodwendigheden dan
de gothiek, kan misschien minder overeenstemmen met onze opvattingen (maar dat is niet zoo zeker, in alle geval niet klakkeloos te aanvaarden), maar was even natuurlijk, noodzakelijk, vrucht van den tijd,
***

Eene barokkerk en een gothieke kerk maken op den bezoeker een
gansch anderen indruk, streven een verschillend doel na. Gothiek
bouwt voor de mis; barok bouwt voor het Allerheiligste Sakrament.
Eene gothieke kerk, en ik bedoel bier eene zuiver gothieke kerk,
omdat het meerendeel onzer kathedralen door. renaissance-meubeleering als een gemengd uitzicht kregen, is aangelegd voor de mis,
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niet voor het Tabernakel. In grootschen worp rijzen de piilers omhoog,
en vallen als een koningsmantel rond het altaar ; iets ontzaggelijks zal
hier gebeuren; men voelt God aan, en 't is de God van oneindige
majesteit; de pijlers rijzen in onverbiddelijke strakheid; we staan er
klein, nietig; geen heiligenbeelden om ons te ondersteunen (in de
oude gothieke kerken toch staan ze buiten, in de portalen, als inleiding
tot de goddelijke majesteit) ze schemeren in de brandglazen als stomme
getuigen van 't geheim dat hier afspeelt ; in de kathedraal zelf staat
de mensch alleen tegenover God, Schepper en oppersten Heer van
alles. Geen gemoedelijke hoekjes, vol donkerte en schaduw, waar
de gekwetste ziel hare miseries uitschreit; de kapellen met de Graflegging of de moeder van Smarten zullen maar in den laten gothiek
worden aangelegd.
De gothieke kerk is een gebouw waar de gemeente vereenigt, eenmaal in de week, om aan God hulde te brengen, en zijne opperste heerschappij het offer te brengen dat Hem behaagt, maar buiten dat niet
wordt bezocht. Ze is gebouwd voor Koordienst en mis ; en koordienst
en mis richten zich tot God den Vader. Ze bedoelt niet de vereering
van Kristus; en de opkomende eeredienst van het heilig Sakrament,
brengt de gothieke kerken in een ware verlegenheid; ze zijn er niet
toe geschikt; men moet kapellen bijbouwen of zijkapellen vergrooten,
en doorgaans komt er als een tweede centrum die de eenheid van aanleg verbreekt; een eerste centrum, het hoofdaltaar, vergt de aandacht
der geloovigen op voor mis en koordienst; een tweede centrum, soms
gelegen aan het uiteinde der kerk, vergt de aanbidding der geloovigen
op voor het Allerheiligste. Tabernakeltorens zijn maar een half redmiddel en schenken geen voldoening aan de groeiende godsvrucht der
geloovigen; en van lieverlede komt men er toe het Tabernakel te
plaatsen boven den hoofdaltaar, en dan voelt men ook de noodzakelijk, held de tegenwoordigheid van Kristus te onderlijnen door triomfbogen. De meubeleering der gothieke kerken wordt barok, uit noodwendigheid.
Gansch anders is de indruk eener barok-kerk ; hier roept alles de
aandacht op de tegenwoordigheid van Kristus in het H. Sacrament.
Nadruk wordt gelegd niet zoozeer op de majesteit van den onzichtbaren driemaal heiligen God, dien we hulde brengen en een waardig
offer, dan wel op de wezenlijke tegenwoordigheid van Kristus, onzen
Broeder, en onzen Vriend. Zij wordt aangelegd ter eere van den Zalig630

maker, en draagt dan ook dikwijls, op den buitengevel, den monogram
van Jesus-Christus. En in de binnenruimte gaat al de aandacht naar
het Tabernakel; bij voorkeur bouwt men kerken met enkelen beuk,
opdat elkeen den verborgen God, kunne zien; het hooge koor wordt
ingekort, opdat de geloovigen nader tot het Tabernakel kunnen aanschuiven; al de lijnen gaan naar dit Tabernakel, en bouw en versiering
moeten dit gedacht er inhameren dat Kristus waarlijk in ons midden
verblijft. De oogen van het geloof hebben onzichtbare engelen zien
zweven; is het dan to verwonderen dat ze het gewelf plafonneeren?
We weten dat Kristus hier waarlijk woont, niet in schijn, maar in
werkelijkheid, en Kristus is God; moet zijn woonplaats dan Been paleis worden, met al den praal van een koninklijk verblijf? Triomfbogen
jagen de lucht in; kolommen stapelen op kolommen, openen vergezichten ; marmeren draperieen hangen langsheen de gewelven en
muren; loggia's openen langshenen de zijmuren; en heiligen staan
tegen alle pijlers, en maken het hof uit van den verborgen God.
Het zwaartepunt wordt in die mate verlegd dat men het altaarblad
uit het oog verliest.
Tusschen gothiek en barok is niet enkel een verschil van kunstopvatting; we staan voor eene kentering in de katholieke gedachten
tegenover het H. Sacrament; en nieuwe kunststijl zal maar een graag
aangewend middel geweest zijn tot klaardere spraak.
*
**

Misschien maakt men de opwerping dat om wille van het betoog het
verschil tusschen mis en H. Sacrament wordt aangelegd, of dan toch
bovenmate aangedikt. We weten immers alien dat Kristus aanwezig is
in het H. Sacrament : l e tot eene gedachtenis van zijne lief de en zijn
heilig lijden; 2 e tot eene ware spijs onzer ziel; 3 e tot een gedurig
sacrificie der nieuwe wet. En Kristus komt toch door de mis tegenwoordig onder de uiterlijke gedaante van brood. Waarom dan tegenover elkander stellen, wat zoo innig verbonden is. Men heeft toch steeds
geloofd in de goddelijke tegenwoordigheid; en worden er ooit meer
missen opgedragen en communies uitgereikt dan in den tijd die zijne
kerken zou bouwen ter eere van het H. Sacrament ? Dat alles is waar;
maar het is niet min waar dat mis en H. Sacrament een verschillend
Joel nastreven; de mis wordt opgedragen aan God, den Schepper;
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Kristus is er Offeraar en Offerande, Middelaar ; klonke het woord
niet wat oneerbiedig, men zou zeggen middel. In het H. Sacrament gaat
onze aanbidding en onze liefde tot Hem als doel en einde onafhankelijk van alle offerliturgie. Dat is zoo waar dat eeuwen nadat de eeredienst tot het Allerheiligste algemeen werd, de Congregaties van Rome
nog weiger staan tegenover toelatingen mis te celebreeren voor het
Allerheiligste, uitgesteld op den autaar, en deze slechts oogluikendtoelaten; omdat Kristus in de mis middelaar is, en in het H. Sacrament doeleinde, en er geene verwarring mag komen in de gedachten.
*

* ig

Andere tijden, andere gebruiken, andere opvattingen. De schat van
ons geloof wordt immeraan verrijkt; een innerlijk, verborgen leven
woelt sommige punten naar boven,laat ze doorschemeren, om ze weldra
in vollen luister te zetten. We beschouwen als vanzelfsprekend in de
Eucharistie Kristus en zijne persoonlijke aanwezigheid te aanbidden,
en het H. Sacrament te dien einde te bewaren — de Kerk is voor ons
het huis Gods — en toch is deze opvatting vreemd aan de woo eerste
jaren der Kristenheid. We verheugen er ons over dat Kristus in de
Eucharistie wordt uitgesteld, en dragen Hem huldigend door stad en
velden; en toch is deze gewoonte eerst laat doorgedrongen. Het nude
Kristendom had een onoverwonnelijke vrees het Heilige voor oogen
te stellen; haar eerbied bestond in zwijgen en verhullen en onze opvatting ware haar oneerbiedig voorgekomen. Het was langen tijd
tusschen de theologen een strijdvraag of men zonde bedrijft met in
staat van doodzonde naar het H. Sacrament op te zien; de opwerping
uit de Summa theologica III, 8o, 4-4, is er een nagalm van; en Sint
Thomas in zijn antwoord zegt nog : « non baptizati autem non admittendi sent etiam ad inspectionem hujus sacramenti ».
Het was dan in de H. Kerk een wedstrijd tusschen eerbied en liefde,
wedstrijd met hoogten en laagten tusschen eerbied die gebeim houdt,
en liefde die in 't openbaar optreedt; meer dan eens heeft. Rome de
onstuimigheid van de massa moeten remmen; zij bewandelde den midde nweg tusschen eerbied en liefde; en dat er nog iets overblijft van
die verhullende schroomvalligheid der eerste tijden blijkt ander meer
uit de ciborie-velums en tabernakel-velums.
De eerste duizend jaren van het Kristendom kent geene zelfstan632

dige vereeringsvormen voor de Eucharistie. St-Paulus toch en de eerste
kerkvaders spreken bijzonder en doelen bijna uitsluitend op het misoffer en op zijn integreerend deel, de communie. De eerbied bestaat
in het weglaten van wat onpassend is, en in het verwijderd houden
van onwaardigen uit de heilige geheimen. En de eerste kristenen,
die teruggeschrikten voor het uitstellen van het H. Sacrament, telden
gebruiken die ons vreemd voorkomen. Men legde de Eucharistie de
leeken in de hand; zij mochten haar thuis bewaren in lijnwaad en
metalen doozen (zie diet, de Theologie cathloique), men legde Haar
in den mond of op de borst der overledenen, gebruik dat lang heeft
voortgeleefd, niettegenstaande het herhaald verbod der Kerk in de
5 e en 6e eeuw (Diet, Theol,, biz. '199). Want het H. Sacrament verdedigt tegen den duivel en is een onderpand van eeuwige zaligheid
« pharmakQn » van de onsterfelijkheid, gelijk de H. Ignatius zegt.
Werd de Eucharistie in de kerken ter vereering bewaard? Wanneer
het misoffer geschiedde in een patriciershuis werd na de mis alles
opgeruimd ; de kristenen kregen het H. Sacrament mede naar huis ten
persoonlijken troost, bisschoppen en priesters behielden het voor
stervenden. Als men eigene gebouwen had, bewaarde men de Eucharistie ook in de kerken. Het concilie van Nicea gebiedt den reeds
ouden regel te onderhouden den stervenden de H. Sacramenten toe
te dienen als Viaticum; en een capitulaire van Karel den Groote,
gegeven te Aken in 809, en waarop latere verorderingen tot in de 13e
eeuw terugkomen, spreekt van het bewaren van het H. Sacrament
voor communie van zieken, kinderen en volwassenen. (Diet. theol.
1209). Het werd weggelegd in de pastophorien eerst, sakristij waar de
heilige Hostien evenals Evangelieboeken in bijzondere kasten bewaard
bleven ; te Rome, ten tijde van Gregorius den Groote berust de Eucharistie nog in de sakristij ; latertijd in pyxiden uit ivoor of edel metaal,
staande op den autaar of in den vorm eener duif, boven den autaar
hangend (het vierde concilie van Lateranen verwierp die hangende
tabernakels, slecht beschermd tegen dieven en roovers). Zoo kwam
dan het wandtabernakel op, in een zijmuur van het koor opgebouwd.
Van bijzondere vereering echter is er in geen dezer gevallen spraak.
Men zag zeker vol eerbied op naar het H. Sacrament ; het is iets
heiligs, ver verheven boven Evangelieboeken en relikwien ; het is een
zekere bescherming in gevaar ; als men eene gevaarlijke reis onderneemt, draagt men het H. Sacrament als een schutmiddel op de borst
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in een bursa; als de oude oom pastoor met het bekeerde Marieken van
Nijwegen vlucht naar den bisschop van Luik, dankt de vrome man aan
het H. Sacrament de bescherming tegen de aanvallen van den duivel.
En bedriegt het geheugen mij niet, dan staat er op het gestoelte van de
St-Gertrudis-kerk te Leuven soortgelijke geschiedenis afgebeeld. Maar,
als men rich zoo mag uitdrukken; het H. Sacrament blijft min of meer
een heilige zaak, evenals de relikwieen aan de zorgen der kerk toevertrouwd. Het wordt dan ook in een hoek der kerk bewaard zonder
godslamp, zonder eigene zelfstandige vereering. Men gelooft zeker in
de goddelijke tegenwoordigheid, maar het geloof vond nog geen woorden, noch vormen, noch liturgie,
**

De groote theologische strijd die in de Il e eeuw losbrandde rond het
H. Sacrament, door de ketterij van Berenger van Tours, deed een rijke
oogst van geschriften opschieten; Innocentius de 3 e en het concilie
van Latranen besluiten dien twist met de plechtige uitroeping der
Transsubstantiatie; in de 13 e eeuw dringen de Sommisten met hun
scherpe analyseering al dieper en dieper door in het ontzaglijk mysterie
en St-Thomas zal het dogma vastleggen in geijkte termen.
De vereering van het H. Sacrament wordt stilaan een ware yolksbeweging; men wordt dat best gewaar in het spel van den heylighen
sacramente van de Nyeuwervaert, waar geen twee regels in voork omen zonder dat de woorden : heylighen sacramente, er doordreunen. Het woord wordt herhaald en nog herhaald als een refreyn,
als de kreet eener liefde die nimmer moe wordt, als een triomftrompet,
als de blijde uitroep van een lang verloren en eindelijk gevonden goed.
En die volksbeweging wat nooit voldaan; Rome ging to traag naar hare
goesting; hoe meer de kerk toestond, hoe harder men riep. Het moet
dan ook niet verwonderen dat in het hoogergenoemde mirakelspel
een theoloog, Macharius, den duivelsrol speelt.
Die begeestering van het yolk komt in steeds hooger spanning door
het mirakel van Bolsena in 1263, waarbij een priester in twijfel voor
het Sakramentsdogma bloed zag vloeien uit de H. Hostie; (voor de
corporale waarop het bloed gevloeid was, werd de prachtige domkerk
van Orvieto opgebouwd); door de vele andere mirakel-hostien; door
de christs de pieti uit de latere middeleeuwen (Kristus halflijf op634

rijzend uit het graf), het groote devotietafereel dier tijden dat de edelen
wilden in huis hebben om wille van de menigvuldige aflaten aan den
paus St-Gregorius beloofd (Venetie, de Uffizi tellen er tientallen afbeeldingen van, ook in onze museums komen ze talrijk voor en het
doek van Gustave Van de Woestyne, uit het Antwerpsche museum
« Christus zijn wonden toonend » is eene reminiscentie) ; door de
afbeeldingen, (uit nog latere tijden), van de fontein des levens, en van
de mystieke wijnpers.
Het geestelijk leven cirkelt men nu af rond de H. Hostie. De persoon van Kristus treedt op den voorgrond. Men noemt de Eucharistie
van dan af liever dan Sacrificium met den naam Sacramentum (geheimnis; een woord dat men in de H e eeuw eenigszins wantrouwde
omdat Berenger het misbruikte). Men bleef bij voorkeur staan bij de
beschouwing hoe de Eucharistie den Heer omhult, eene gedachtenis
is van zijn liefde en lijden, een troost is en een sterkte, en men heeft
een levendig besef van den Emmanuel, den Heer-met-ons. Al wat de
katholieke kerk tegenwoordig leert betreffende het H. Sacrament is
altijd waar geweest, maar werd slechts geleidelijk aan de menschen
bekend zoodat die altijd ware leer in den loop der tijden haar rijkdommen geleidelijk heeft ontplooid. Gelijk Benson het zegt in de « vriendschap van Kristus » « evenals in zoovele andere punten ontdekken wij
ook in dit Eucharistisch leven van Jesus eene groote overeenkomst
met zijn leven op aarde. Hij, die was de Alwijze en Almachtige, nam
toe in wijsheid en leeftijd, d, w. z. openbaarde geleidelijk de eigenschappen van de Godheid — leven en kennis — die van af den beginne en onafscheidelijk met zijn Persoon verbonden waren P.
Met die volksbeweging moest ook de liturgie mede. In 1200 wordt
de heilige Handeling aan de Consecratie een oogenblik onderbroken om
de H. Hostie aan het yolk te toonen. Wat later volgt de opheffing van
den kelk. In 1264 word door Urbaan IV bij pauselijken bul, de feestdag ingesteld van het H. Sacrament; de H. Juliana van Cornouillon
had voor het gedacht geijverd, en het wonder van Bolsena bracht het
besluit tot rijpheid; St-Thomas dicht te dier gelegenheid het « Tantum ergo sacramentum veneremur cernui »; laat ons neerknielen. In
1279 word te Keulen (de Dietsche landen hebben meer dan andere
geijverd voor dezen eeredienst) op H. Sacramentsdag, het Allerheiligste in processie rondgedragen, niet meer in omhulde ciborie,
maar in een monstrans, dat alien Het zien; in de 2e helft der 14e eeuw,
635

komt de uitstelling van het H. Sacrament eerst op H. Sacraments dag, dan ook op andere dagen, op sommige plaatsen zoo dikwijls dat
provinciale concilies moeten ingrijpen.
Het Tabernakel wordt nu iets kostbaars, in 't oog springend; good
en zijde en kostbaarheden worden er aan besteed; eene godslamp zal
steeds voor de Eucharistie branden; de priester zal de H. Teerspijs
dragen in koorhemd en stola, met licht en bel, en het yolk zal meegaan.
Een nieuwe vorm van gebed ontstaat, de aanbidding van het Allerheiligste, en een vierde boek wordt aan de Navolging Christi toegevoegd.
De reforme kwam natuurlijk nieuwen gloed brengen aan de Eucharistie-vereering; zij kwam niet alleen op tegen zekere misbruiken,
maar tegen alle eer en bijzonder tegen de aanwezigheid van Kristus
in het H. Sacrament; het concilie van Trente verhief dan plechtig de
bestaande vereering tot geloofspunt : « Als iemand zegt dat men in het
H. Sacrament Kristus niet mag aanbidden, dat men het niet mag
vereeren door een bijzonder plechtig feest, Het dragen in processie
naar een algemeen en lofwaardig gebruik der kerk, Het plechtig uitstellen, dat zij die Het aanbidden afgodendienaars zijn, hij weze
anathema » (canon 6). En de waanzinnige beeldstormers die in dronkemansdolheid alles kapot sloegen in de kerken, gaven aan de katholieken gelegenheid kerken te bouwen naar den nieuwen stijl, en de
bestaande te versieren naar behoefte ,van het glorierijk doorbrekend
geloof aan de goddelijke aanwezigheid.
Van dan of wordt het H. Sacrament beslist het middenpunt van
onzen godsdienst, krijgen onze kerken voorgoed het uitzicht van huis
Gods, wekken ze het gevoelen van majesteit, zeker, maar ook van een
vertrouwelijken omgang met Dengene dien men tegenwoordig weer.
Eene liturgie ware niet meer denkbaar zonder dien cyclus van eerbewijzen, rechtstreeks gaande tot Kristus in de Eucharistie, « Zijne
tegenwoordigheid is het verschil tusschen katholieke kerken en andere,
een verschil zelfs door niet katholieken erkend. Zoo opvallend is dat
verschil, dat er honderden verklaringen zijn verzonnen om het uit
te leggen. Het zou zijn oorzaak vinden in het lichtje der Godslamp,
in de buitengewone artistieke vaardigheid, waarmede alles is geordend, in den geur der wierook, in alles, behalve juist daarin waaruit
het zooals wij katholieken het weten, voorkomt, in de wezenlijke,
lichamelijke tegenwoordigheid van den Schoonste alter menschenkinderen die zijn vrienden tot -zich trekt P (Benson).
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Nog eens, de middeleeu wen geloofden even als wij in de goddelijke
aanwezigheid maar ons gemoedsleven, ons godsdienstig leven is
doordeesemd van dat geloof, omgezet in uiterlijke praktijk. NV ij zijn
zoo ingegaan op het Sacramentum. dat wij er het begrip Sacrificium
eenigszins bij vergaten : het Tabernakel zet het Altaar in den schaduw. Misschien brengt de liturgische beweging dezer laatste jaren
een nieuwen ommekeer, die in een dieper meeleven met het H. Misoffer het godsdienstig leven opzuigt.
Nieuwe tijden, nieuwe vormen van het geloof, nieuwe stijl.
Barok was dus niet uit den booze, en de pauzen die de Renaissance
in die dijken indamden, wisten wat zij deden, en hebben goed gedaan.
Dat sterk aanvoelen der goddelijke tegenwoordigheid is als de kristelijke kant van het humanisme, dat in de verheerlijking van den mensch,
in kristelijken zin, moest uitkomen op het oorbeeld, Kristus, bekleed
waarlijk met de gansche menschelijkheid, uitgenomen de zonde. Dat
de kunstenaars uit dit tijdperk er behagen in vonden ons Kristus voor
to stellen als de schoonste en de volmaakste der menschen buiten alle
vergelijking om, lag in de lijn hunner ontwikkeling, en wie zou het
hun euvel kunnen opnemen?
*
* *

De vreugde aan de aanwezigheid van Kristus doorlaait de gansche
kunst van dit tijdperk; zij geeft hun die gerustheid van gemoed, die
triomfeerende blijdschap, die zielesterkte die ons treft. Het is geen
louter toeval dat Vondel Altaargeheimenissen bezingt en dat Rubens
in zooveel werken het H. Sacrament verheerlijkt.
Want we gaan ons toch de godsdienstige kunst van Rubens, niet
laten ontfutselen, van den schilder der opwekking van Lazarus, van
de Communie van den H. Franciscus, van Kristus en de zondaars,
van zooveel andere meesterwerken? Muther in zijn journalistenstiji
durft schrijven : « heel zijn kunst is een scherp protest op de leering
van 't kristendom (hij bedoelt van de versterving) » « zijn heele werk
is een lange verloochening van het dogma der Onbevlekte Ontvangenis P . Weet die man wel wat we verstaan door het dogma der Onbevlekte Ontvangenis? Dat zijn van die duitsche paardengedachten,
doodslagers zijn het wie ze schrijft. En natuurlijk duiken de Jesuieten
weer op : « men moet den politieken zet bewonderen van de
katholieke kerk die al lachende het Evangelie omzette in zinnelijken
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vleeschelijken lust ». a ben zeker dat deze naneef van Luther nog de
equatie zet Rome is Babylon.
En hooren we geen katholieken en fijnzinnigen kunstkritieker verklaren : « Wanneer in dit stuk, zooals overigens in het heele werk van
Rubens wellicht, meer nadruk wordt gelegd op de zinnelijkheid, dan
is dit te verklaren als reactie tegen eene levensopvatting, die meer dan
duizend jaren gegrondvest bleef, uitsluitend op het idee van zonde,
versterving en boete. De christene levensleer met hare opvatting van
het verloren paradijs had eeuwen lang het zwaartepunt van het menschelijke bestaan verlegd in het hiernamaals. Rubens bracht het
paradijs weer terug op aarde en meteen werd het idee der erfzonde
beslist opgeruimd ». Niets minder dan dat ! Maar wat bleef er dan over
van het katholiek geloof van Rubens, die zoo beslist opruiming houdt
van idee van erfzonde, van boete enz.; wat moet men dan zeggen van
de rechtzinnigheid van dezen meester die dagelijks gaat mis hooren;
en welke onverklaarbare verblindheid moet gedurende eeuwen onze
voorouders getroffen hebben om niet in te zien dat « Rubens een heiden is, zelfs in zijn religieus-katholieke tafereelen ». Zoo'n vaart ! En
men valt aldus in een niet min onverklaarbare tegenstrijdigheid. De
abdijen in die jaren zouden staan in eene obsessie van contra-reformatie ; ze zouden neerzitten in streng zelfonderzoek om toch maar de
zuiverheid van zeden der protestanten beet te krijgen; men hangt van
het spaansche hof een tafereel op alsof het heelder dagen zat in stof
en asch; en anderzijds zouden diezelfde lieden strijden om 't bezit van
schilderijen wier kunst essentieel heidensch is, en zinnelijk in hoogste
potentie. Muther kan dat wel verduwen; die kan alles, hij laat dan
enkel den protestantschen boeman opduiken, den Jesuiet, met zijn
tronie glad van veinzen en vernissen.
De waarheid is heel eenvoudig : de kerken en abdijen leverden slag
om de doeken van Rubens omdat ze overeenkwamen met de mentaliteit van die dagen. En zoo de kunst van Rubens de tegenwoordige
opvattingen niet beantwoordt, dan moet men enkel constateeren;
het is dus antlers, en daarmede punctum. Waarom beweren den
godsdienst te hebben doorgrond en den volmaakten vorm der
godsdienstige kunst te bezitten in eigendom? Waar het veld zoo breed
is, mogen en moeten ook de uitzichten verschillen. Waarom onze opvatting willen opvijzelen tot de eenigzaligmakende, en getwijfeld aan
de deugdelijkheid en de degelijkheid van een ander uitzicht ?
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Want we mogen Rubens gerust bewonderen in zijn godsdienstig
werk, om de vastheid van 't geloof, om de vreugde, om de gerustheid
dat God er ook nog is, vreugde en gerustheid die zijpelen uit al zijne
doeken; om de triomfeerende macht waarmede Kristus en de kerk optreden ; om de triomfeerende macht waarmede Kristus de dood overwint op Golgotha; om de triomfeerende bemiddeling der heiligen in
den hemel; om de triomfeerende zekerheid waarmede martelaren en
heiligen den dood te gemoet treden; er moge overkomen wat wil, de
tormenten mogen hnne afgrijselijkheden uitstallen : Kristus is daar,
en draagt hen op de armen, en waar Hij is is er niet te vreezen; om
de zekerheid, om het van zelf sprekende waarmede de wonderen op
't gebaar van God of heiligen geschieden.
Ook in zijn godsdienstig werk past Rubens het princiep toe : gezonde geest in gezonde lichamen; bij hem geene gehallucineerden, hoe
hevig de gemoedspanning ook weze, en geene gedespereerde Luther&
Wieleerde er den mensch ooit vertrouwelijker omgaan met onzen
Zaligmaker ? en is vertrouwen geen echt evangelisch gevoelen, en het
eerste dat de Zaligmaker opeischt ? zijn Kristus is steeds de koning
der liefde; het is de God niet van Sinai, wel de God van oneindige
barmhartigheid, de volschoone, algoede, almachtige Broeder, die
met oneindig mededoogen neerziet op de zondaars en tobbers, niet
in ziekelijke weekelijkheid, maar in sterke liefde die gezond maakt
naar ziel en staalt tot grootsche daden; want er komen in Rubens
doeken geen droomers voor, geen afgebleekte nietsdoeners, maar
mannen met eenen wil en soms met ontzettende vastberadenheid.
Onze ooren tuiten van de onversaagde katholieke Rubeniaansche
taal; maar we hebben, als katholieken, waarlijk te lang gevoeld als uitgestootenen, menschen die bang zijn voor het rapalje; menschen
opgeleid in overdreven vereering van al wat geus en protestant was, in
zooverre dat wat optreedt als katholiek in de 17 e eeuw, verdacht wordt
van geheime sympathie voor de reforme, of neergehaald wordt als
fanatiek of huichelaar.
En misschien zal men later tegen de rg e eeuw getuigen dat onze
ziel te getormenteerd was, te weinig hoop kende en te weinig vreugde
bijzonder, dan wanneer St-Paulus de vreugde opeischt als eigenschap
en kenmerk zijner leerlingen; te veel getheoretiseer, te veel getob
naar 't wezen der godheid en te weinig berusting in 't eenvoudig
geloof; dat wij ons te veel opsloten in ivoren torens van eigen gepeins
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en eigene wijsheid — wat een overblijfsel heeten mag van het protestantisme; — te veel volmaaktheid zochten in ons zelven, als alle volmaaktheid voor kristenen komt uit Kristus; te uitsluitend dachten aan
de majesteit van God wonend in het ondoordringbare licht ,en te
weinig dachten aan Emmanuel, den God bekleed met onze menschelijkheid ; dat we te veel staarden naar Rembrandt en zijn zoekende
protestantsche ziel, en te weinig voelden voor de kunst van Rubens
en Vondel, met hun boordevolle blijdschap om het bezitten van het
eenig ware geloof.
.■

Het artikel van Mr. Jozef Muls over Ruben's Landschapper
bereikte ons niet tijdig genoeg om nog in dit nummer te worder
opgenom,en.
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Oude en Nieuwe Straatroepen.
« Let none despise the merry, merry
cries of famous London Town ».

Wanneer iemand tegenwoordig reclame wil waken voor het een
of ander artiekel dat hij produceert of aan de man wil brengen, kopen
of ook verkopen dus, dan zet hij een advertentie in de kraut; het papier
is nog steeds geduldig en er zijn tegenwoordig in de meeste landen
maar weinig lagen in de maatschappij waar een dergelijke reklam,e
niet direkt of altans indirekt doordringt. Alnaarmate dan ook in
onze Westerse maatschappij de verschillende « courante maren », zo
ongeveer sedert de 17 e eeuw, een grotere circulatie gekregen hebben,
heeft men zich langs die zo werkelik « meer en meer gebruikelike
weg» met zijn afnemers in verbinding weten te stellen. Met uitzondering van het uithangbord dat slechts tot de weinige passanten
sprak en dan nog niet altijd zeer duidelik, moet weleer het voornaam,ste, zo niet het enige middel om zijn waren bekend te waken geweest
zijn ze luidkeels op straat aan de gaande en komende man uit te
roepen en aan te bieden.
En zoals een ieder weet kan men dit tot op den huidigen dag nog
Koren. Toch mag men zeggen, geloof ik, dat de straatroep qua institutie aan het verdwijnen is en voorspellen dat die weldra geheel tot
het verleden zal behoren. En gelijk alles wat ons het verleden onzer
vaderen doet kennen, verdient de kennis er van zooveel mogelik voor
het nageslacht gered te worden.
Schrijver dezes is zich volkomen bewust niet de aangewezen persoon te zijn om zulk een werk definitief te ondernemen. Daartoe ontbreekt het hem vooral aan de nodige competentie om de muziekale
zijde er van uit te werken. d.w.z. om een straatkreet wanneer die eens
goed gehoord in 't geheugen gevestigd is, terstond nauwkeurig muzikaal te fikseren en op 't papier met de vijf lijnen te werpen. Wanneer
hij het nu toch onderneemt zijn lezers hiermede een ogenblik bezig te
houden dan is dit met de captatio benevolentiae opgesloten in zijn
uitdrukkelike voorafgaande verklaring die niet antlers kan betekenen
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dan dat deze korte aantekeningen slechts beogen, de aandacht op het
probleem te vestigen en een ander, beter voorbereid, op te wekken de
zaak ten spoedigste aan te pakken en uit te werken. (1)
Heel veel schijnt er mij nog niet aan deze materie gedaan, pro
memoria noem ik alleen twee oude verzamelingen die ik in het voor
mijn opstel veel gebruikte boek van Hindley vermeld vind Annibale
Carracci (1560-1609) die de straatroepen van Bologna vereeuwigd
schijnt te hebben (Hindley, A History of the Cries of London, Ancient and Modern, 1885, 2nd ed. p. 1), en de daar (p. 31) zonder
verder opgave genoemde « Collections » van Lauron, die ik alleen van
naam, ken. Van nieuwere studies aan het onderwerp gewijd zijn mij
twee Franse werken bekend; voor 't Engels het boek van Hindley
(als boven) en enkele verspreide opmerkingen in de Folklore werken
van Chambers (Book of Days) en Hone (Yearbook, Table book en
Every Day book). Van meer direkt belang voor de studie die ik nu
publiceer en die zich uit den aard der zaak in de eerste plaats met de
Nederlandse straatroepen bezig houdt, vermeld ik een collectie van
Amsterdamse roepen te vinden in het Tijdschrift van de Nederl,
Muziekgeschiedenis, 1914 waar een artiekel voorkomt (pp. 3 vv.)
Garms Jr. « Over Straatroepen en primitieve muziek » (geciteerd als
Garms) en jaargang 1919 waar de Heer Frans Sagers Hz, een
collectie Amsterdamse straatroepen publiceert door hem in 1907
(gec. als Sagers). 1k vestig bovendien voor volgende
onderzoekers de aandacht op een kleine tentoonstelling betreffende
het Amsterdamse straatleven die in de maand Augustus 1920 (blijkens
bericht in de Nieuwe Rotterd. Courant van 5 Sept. 1920) door
het Oud Archief in een der zalen van het Stedelik Museum is ingericht en waar, uit Oude kinderprenten — de hier zo bekende «Santjeswolen »
ook veel straatroepen verzameld zijn.
Een buitengewoon belangrijke verzameling van spesiaal Gentse
(I) 1k moet hier ook nog bijvoegen dat deze studie reeds jaren
geleden geschreven werd en dat ik nu bij de bewerking ervan voor
D.W. & B., in mijn nieuw, afgezonderd, verblijf, niet meer over
alle nodige boeken beschik of de nieuwe kan opslaan.
Ik kan nu ook het boek van Sir Frederick Bridge vermelden (1922,
bij Novello verschenen) « The old Cryes of London », dat ik alleen ken
uit een interessante aankondiging er van in de Times Literary Supplement van dat jaar.
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straatroepen uit 1752 heeft indertijd Snellaert gegeven als No 125 in
zijn « Oude en Nieuwe Liedjes » met begeleiding voor piano, door L.
Hemelsoet (2e uftg. 1864) onder de naam van « De Roep van de Strate ».
In 1897 werd dit door Prof. Paul Bergmans (die er mij opmerkzaam
op maakte) opnieuw getoonzet en bij Beyer te Gent uitgegeven. Ik
vind nu ook geciteerd bij de bewerking voor de D. N.+B. in 1926 (in
het Biogr. Wdb, van Huberts, enz. (pa io), een werk te Brussel zonder
datum uitgekomen « Kluchtig ende belachelijk verhaal-dicht van
alien het geen men roept, singht ende schreeuwt op de merckten ende
Straten van Brussel » door R. Culant. 1k heb dit werk niet gezien.
Zie verder Volkskunde, 8, 191; 19, 182i 2o, 94 (Scheltema de Heere, utt
de Schiedamsche Molenaar, A'dam' 1729 en de schreeuwende Katsoe);
21, 205; 23, 85 en passim. Gadertz. Niederd. Schauspiel I Z 153 n.
**
, Zonder de minste pretentie dus op volledigheid zal ik hier aan-

voeren wat ik er te hooi en te gras van heb kunnen verzamelen en in
het verband waarin dit weinige hier wordt medegedeeld mag ik de
opmerking niet achterwege houden dat, indien de aanleiding tot deze
studie al te vinden is in herinneringen uit mijn onderbewustzijn —
in dit geval een foneties-muzikaal onderbewustzijn, — het toch
bhiten gemeen versterkt is door enkele zeer merkwaardige specimina
die men hier te Gent nog steeds kan horen.
Tot beter overzicht zal het zelfs bij deze kleine verzameling zijn
nut kunnen hebben de straatroepen in verschillende kategorieen te
verdelen en dan biedt zich uit den aard van het onderwerp als van zelf
een verdeling in vier groepen aan.
Een die een meer op minder officieel karakter draagt ; als de
naam niet al te plechtig klinkt, zou ik ze willen noemen : aankondigingen van de overheid..
Uit mijne jeugd meen ik mij het ook hier te lande bekende «Twalef
ure heft de klok » te herinneren, maar het is niet meer dan eerlik en
voorzichtig erbij te voegen dat ik niet zeker ben of die herinnering een
direkte is of op een overlevering van mijn vader teruggaat — dit zou nl,
de verplaatsing in tijd en ruimte betekenen van ±1870 te Haarlem
toen ik ongeveer 8 jaar was naar Amsterdam en +1825 toen mijn
vader die leeftijd bereikt moet hebben, De Vlaamse tegenhanger hier
van ken ik uit de mond van Virginie Loveling die mij uit Thielt op643

gaf : De klok is ien » — of... « is twie » enz. en er bij opgeeft : « Bidt
voor de ziel in 't vagevuur » wat te Amsterdam ontbroken schijnt te
hebben. (I).
Interessant is het met deze eerste proeve van de allereenvoudigste
volksuiting te vergelijken wat de « dichter » van dit motief gemaakt
heeft en wat het hier boven genoemde artikel in de N. R. Ct. noemt
« een der mooiste wenschen, de levende « Kerszang » van den Nachtwacht », waarvan ,dit « Stemmige begin » geciteerd wordt
't Nacht op 't halve wereldrond,
De klok heeft vier geslagen;
Een doodsche stilte heerscht in 't rond,
Dit scheen Gods welbehagen.
't Is alles eerbied, majesteit,
Die rondom schijnt ten toon gespreid,
Om Godes eer te schragen,
Vier heeft de klok geslagen!
Een tijdje voor die nachtelike wren zo aangekondigd worden, moet
het geweest zijn dat het tweede voorbeeld te plaatsen valt hetwelk
ik mij even als 't vorige direkt of indirekt herinner, nl. « Bewaar je
vuur en kaarsje wel » met een parallel uit Thielt mij ook alweer door
Virginie Loveling medegedeeld
«Waakte vier d'keeslicht wel» waar keeslicht natuurlik over keerslicht
staat; zie Gent 1752 p. 153, voor een Gentse variant.
Dit is blijkbaar het bekende Eng. curfew = fr, couvre-feu, het voorschrift volgens het welk in de Middeleeuwen op een bepaald uur
's avonds het vuur met as overdekt moest worden — waarvoor latere
tijden de aspot invoerden — of uitgedoofd. Waar als in mijn geboortestad Haarlem, nog steeds geregeld des avonds van 9-9.30 een klok
geluid wordt, laat het zich denken dat die oorspronkelik op die curfewbell terug gaat, al zijn dan ook in casu die welluidende klokken, de
zogenaamde Damiaatjes, misschien te danken aan de herinnering van
een tocht van Haarlemse burgers naar Damiate in 1217. Dat dit
klokgelui in tegenstelling met zulk een religieus luiden als van de
Angelus de puur prakties-sosiale betekenis gehad moet hebben van
een voorzorgsmaatregel tegen brandgevaar, is duidelik, maar reeds
(I) Ook in de Gentse coll. van 1752 vind ik (p. 153, Snellaert
Tien is de klok, en : Waekt u vier en keerslicht wel ! De klok is tiene,
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spoedig moet het de meer algemene betekenis gekregen hebben van
een waarschuwing dat de burgers in 't algemeen, of zekere kategorieen
er van, zich op verschillende straffen niet meer buiten moesten begeven; de citaten in het groote Engelsche Woordenboek van Oxford
zijn in dit opzicht leerrijk. (in v. curfew).
*
**

Ook van de tweede kategorie, die waar de roepers aangeven wat ze
aanbieden voor het publiek te doen, heb ik slechts enkele gevallen
aangetekend.
Uit mijn eigen jeugd, in dit geval dus zeker van de jaren 7o tot 8o,
en bepaald ook nog van veel later herinner ik mij duidelik de « scharesliep ». — zooals hij na zijn roep genoemd werd :
scar aslip scaraslip (I)
een kreet, ietwat monotoon maar toch zeer muziekaal en zeker oneindig ver te stellen boven het oorverscheurend gekras van een bot
mes waarmee schaarden uitgeslepen worden, dat daar bv. hier en te
Gent voor in de plaats gekomen is.
Als door mijn vader medegedeeld daarentegen vind ik de kreet
aangetekend die in zijn tijd (ik denk ongeveer 1840) te Haarlem of
te Amsterdam gehoord kon worden van een liefhebbend echtpaar die
te samen het beroep van likdoornsnijders uitoefenden. Tegenwoordig
heten die heren en dames pedicures en geeft een schitterend naambord
hun métier aan, maar toen was er al dat « beslag » niet nodig, zij gingen
eenvoudig op de markt staan en hij riep :
7.1.11.

MN.

_

likdorn sn 8' D
waarop de tedere echtgenote inviel met de eigelike reklame :
. .11
...
....
7 - - - - - —
sou sucas, sou sags k ei ma manaca da duan
(zo zoetjes, zo zachtjes kan mijn mannetje dat doen) (2)
(I) Zie twee foncties zeer interessante Amsterdamse varianten bij
Sagers (supra) p. 1 20 : Sche-tie-jeep en Sche-ret-jeep en uit de ook
bovengenoemde Gentse verzameling van 1752: Schaersliip, waar
het de moeitewaard is op de i-vokaal te wijzen, zie hieronder,
(2) In de fonetiese transcriptie beteekent c ongeveer tj, c is de
ch-klank in licht de « palatale tenuale spirans »; - over een vokaal duidt
de nasaliteit daarvan aan : a betekent de e-. vokaal in de tafel, (da tafal).
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Een merkwaardige parallel hiervan is rnii uit Gent ter beschikking
gesteld door een oud Gentenaar wiens jeugdherinneringen op het
jaar 1865 ongeveer terug gaan, de Heer Terneus die in een rnij welwillend ter beschikking gestelde brief aan den Heer Bergmans schrijft
« Bien avant ma naissance des juifs pedicures circulaient dans les
rues. La femme criait : « Exteroogen snieEn I » Al zachtjes, al zoetjes
zal mi man dat doen ». Hier was het dus de vrouw alleen die de gehele
speech hield, in welk verband ik de opmerking niet achterwege mag
houden dat mijn geheugen mij kan bedrogen hebben (hoewel ik 't
niet geloof) zodat dan, ook in het Haarlemse geval de vrouw alles gezegd
zou hebben, misschien terwijl haar echtgenoot al bezig was met een
slachtoffer. De overeenkomst in de woorden is zo merkwaardig dat
men a priori moeite heeft aan parallelle ontwikkeling te denken.
Met grote belangstelling hoorde ik dan ook later mondeling van de
Heer T,, niet alleen dat ook zijn herinneringen desaangaande op
mededeling van zijn vader nit diens jeugd (ongeveer 184o) teruggingen,
maar dat hij geloof de dat het Hollandse (lees Amsterdamse ?) joden
waren die hier rondtrokken. Als er verder op wijzende dat het in elk
geval geen Gentenaars waren wijst de Heer Terneus m. 1. zeer terecht op de vokaal van snijden, maar of het bij de vage overlevering
van dit fragment mogelik is er enige dialekt studie op te baseren
moet ik aan onze dialectologen overlaten, — het is waar dat Sagers
uit Amsterdam « Wieks aspa » citeert (p. Ioo) = Asperges uit Beverwijk.
Als derde geval in deze kategorie van wat voor 't publiek gedaan
kan worden, noem ik in de eerste plaats een mij door een mijner oudstudenten, nu Dr. K. Debaive medegedeelde kreet die hij te
Brussel gehoord heeft
[stula to bis]
waarbij hij op [stu] aantekende dat dit traag, bij Da to bis] dat het rap
uitgesproken wordt. Tot zekere hoogte vindt de verkorting bis voor
biezen een parallel in dup voor een dubbeltje (Sagers) en ap voor een
appel (ib.); in het geval dup hebben wij zelfs ook evenals in bis een
tennis voor de oorspronkelike media. Maar bis kan een geval van
haplologie voor (biss2) betekenen, — biezen met de n al even min
uitgesproken als in (stula).
De kreet zelf vindt zijn parallel niet alleen in 't Eng, any old chairs
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to mend dat Hindley opgeeft, maar ook in het doer de meesten van

ons zeker meer dan eens gehoorde
[h 8 c1,2 gian stula (n) to valxctn] ?
1
dat ik hier in de naar mijn reproductie welwillend door Prof. Bergmans
genoteerde muzikale transcriptie weergeef :
3

H ed, - a4 sta, statiti% te, v . tec,g_ ten
Hier is foneties een en ander van belang op te merken. Ten eerste
dat de [v] zo zeer verlengd wordt dat er zich een nieuwe vokaal ontwikkelt die minder sonoor blijkbaar dan de [v] of de [1] een sonoriteits
onderbreking in die twee elementen en dus een nieuw sillabe schijnt
te scheppen. Ten tweede vestig ik de aandacht op de eigenaardige
uitspraak van de (n). Dit is hier de zogenaamde nasalis sonans,
d.w. z. de silbiese n bestaande uit de gang en uitgang van de klank
alleen, en waar dus de ingang ontbreekt omdat de n bij de opening
van de neusholte door het plotselinge afrukken van de huig gevormd
wordt in direkte aansluiting aan, de voorgaande dentaal. Maar waar
gewoonlik de huig bij de formatie van de nasalis sonans — ivgl. o.
ndl. dial. (prate, loop m, k eikn) --eenvoudig losgelaten wordt, zal
men kunnen opmerken dat die hier losspringt doordat er op de laatste
sillabe van het woord een sterke nieuwe ademstoot door de neus wordt
gedreven, — wij hebben hier dus een naar ik geloof nog niet geobserveerde klank, d. w. z. een nog niet gedetermineerde klank, ons [viz!
ctn] staat tot 't gewone [vlxctil] als de tennis tot de media, m. a.
w. die n is een « nasalis sonans tenualis D. Hoe die klank weer te geven?
En ten slotte een geval dat vele Gentenaars zich nog duidelik
zullen herinneren, of liever zeer onduidelik want tot nog toe is het
mij niet gelukt te weten te komen wat de man eigelik riep : Nog tot niet
zo heel lang voor de oorlog kon men hier een man door de straten zien
(I) In de fonctiese transcriptie betekent c meer een tz, c de ch-klank
in Licht, de palatale tenuale spirans; r voor een vokaal duidt de nasaliteit daarvan aan. De e betekent de klank in de, betekenen, [ da, bateItalian ].
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—. en vooral horen — lopen die blijkens de expositie op zijn wagen
zich met het repareren van glas- en aardewerk bezig hield. Van zijn
zeer mysterieuse roep heb ik nooit jets anders op kunnen vatten dan
lets als
111111.11

[mik mak mxko]
(waar mikmak dan, kleinigheden, dingen van weinig waarde zal
betekenen) en ik vraag mij of of er een van mijn lezers wel gelukkiger
geweest kan ziin. Altans weet ik van iemand die 't niet veel verder
heeft kunnen brengen. Toen Virginie Loveling hem nl, eens vroeg
wat hij eigelik riep en hem zelfs een goede karwei beloofde indien hij
't haar eens duidelik voor wou zingen, werd de man zeer nijdig en
snauwde haar toe dat dit niet nodig was, — als zij hem « azu » hoorde
roepen dan wist zij wie 't was en dat moest genoeg zijn. Ook Sagers
meldt (p, go) dat hem te Amsterdam menigmaal een nijdig « dat gaat
je niks an »! naar 't hoofd geslingerd werd als hij de straatventers
trachtte uit te horen en wij zullen hier terstond nog een aardige parallel van tegen komen. Ilt wil hier voor latere — en jongere — onderzoekers de raad niet bij achter wegen houden zo min mogelik mededelingen te gronden op volkskreten en volksuitingen in het algemeen,
die op zulke op verzoek gedane herhalingen berusten; in zulk een
geval n.1. is de uiting altijd langzamer dan gewoonlik en daardoor onnatuurlik gereproduceerd, afgezien nog van 't felt dat de venter dan
onwillekeurig geneigd is om er jets aan toe te voegen en de roep andersins te verfraaien.
De Heer Terneus herinnerde zich uit veel vroeger jaren een « reparateur de faiences » en verwees mij voor deze zeer gecompliceerde
straatkreet tot (nu wijlen) de Heer Pol. Buss, apotheker te Gent.
Deze ouden roep gaat terug op minstens 40 jaar geleden. De venter
droeg de zeer kenschetsende naam van « Lieve postuurkensmaker », de
straatjeugd noemden hem waarschijnlik in verband met zijn eigenaardige roep en tot zekere hoogte in imitatie daarvan : tita boetik.
Lieves kreet moet ongeveer aldus geluid hebben
dakmak-apapasteur, akte makte hcebe, daknikadoekni,
met merkwaardigerwijze de zelfde hoog ingezette scherpe falsetstem en
de zelfde afgebeten korte sillaben die men zich van onze tijdgenoot
zal herinneren.
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't Welk uitgelegd zijnde, altans gedeeltelik te verklaren schijnt te
zijn als dat ik maak alle posturen (Lieve moet nL gestotterd hebben,
vandaar zijn « appapasteur »), dus
dat ik maak alle posturen, akte makte hebben, dat ik niet kan doe
ik niet, waarbij « akte makte hebben » mysterieus blijven.
En daarmede verlaten wij deze ook al weer schaars vertegenwoordigde hele kategorie, gelukkig hebben die heren en dames ook nog
andere mededelingen te doen, zij zijn ook zo vriendelik ons wei van
alle rommel te willen ontdoen die wij kwijt willen zijn.
Zelf herinner ik mij in de jaren 7o te Haarlem en ook wel te Amsterdam een jood gehoord te hebben die de straten doorkruiste met de
mededeling dat hij graag (Heeren-) hoofddeksels opkopen wou; zijn
kreet was
.1.1111,

••■••

[3 u wa hudi]
Hindley geeft p. 354 een schitterende illustratie die toevallig zo
zeer met mijn eigen jeugdherinnering overeenstemt dat het mij spijt
die niet over te kunnen nemen — wie 't boek te zien kan krijgen zal
opmerken dat deze zoon van Abraham bij de keus van zijn aankopen
niet al te kieskeurig is en zich afvragen door welk kunstprocede die
platgedrukte specimina nog gebruikt zullen kunnen worden.
Maar die heren beperkten zich zo als bekend is niet tot oude hoeden,
in het algemeen waren alle oude kleeren (1) van hun galling.
Hindley vertelt van een zoon van Mozes die « Old Clowze, — any
alweer zonder enige melodie aan
old Clot Clot » riep (p. 37) ongelukkig
te geven en vertelt (p. 6o) een vermakelike anecdote over Coleridge
die zulk een grote overeenstemming vertoont met wat ik daareven
uit de ondervinding van Virginie Loveling mededeelde dat ik die hier
(I) En nieuwe ook ! Een prachtige « truc » moge hier in een noot een
plaatsje vinden. Bij een mijner kennissen kwam zich eens een dier
opkopers aanbieden die tot ts mans grote verbazing heel veel geld
bood voor allerlei « ouwe spullen », tot dat de som tot f. 97 gestegen
was. Nu dan kon er dat pak wel bij dat daar nog lag, dan was 't juist
f, zoo Maar nu was 't zo zwaar geworden en, neen! f. zoo had hij
niet bij zich, dan zou hij vast 't laatste maar medenemen (wat hij
natuurlik dadelik betaalde) en over een uur met een karretje terugkomen voor de rest. Hij heeft zijn slachtoffer nu reeds bijna 40 jaar
laten wachten!
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herhaal. De dichter van de « Ancient Mariner » verhaalt hoe hij op
een zeker ogenblik werd «what you would call floored by a Jew». De man
had de dichterlike zenuwpatient voortdurend door zijn, « ogh Clo »,
geergerd « in the most nasal and extraordinary tone ever heard », —
en g in the most guttural tone « mogen wij er wel bijvoegen, waar de
spelling ogh voor old duidelik op wijst. Ten laatste kon Coleridge 't
niet meer uithouden en vroeg hem, waarschijnlik niet op de allerberninnelikste manier : « Pray why can't you say « old clothes » in
a plain way as I do? De man keek hem met een vernietigende blik
aan en zei : « Sir, I can say « old clothes » as well as you can; but if
you had to say so ten times a minute, for an hour together, you would
say « ogh do » as I do now;» en draaide hem de rug toe. Coleridge was
zo onder de indruk van ' s mans niet geheel onrechtvaardige verontwaardiging dat hij hem zijn laatste shilling aanbood. Misschien werpt
de psychologie van dit geval wel een zeker licht op het mysterie van
de mik-mak man van zo even en van alien die weigeren inlichtingen
te geven over hun mysterieuse straatroepen. Dan zou nl. blijken dat
er een nog derde reden is voor hun geheimzinnige houding, behalve
dus de ingeboren schuwheid van de minder ontwikkelde en wat
van de andere thparateur de faiences verteld wordt dat hij 't zelf
niet wist (mededeling van de Heer Buss.).
Naar mijn mager materiaal te oordeelen, zijn voor de opkopers de
« vodden en been D 't meest gewild.

Veda gi : n ivoclan m. 'bi : naj,
is volgens mijn zegsman Debaive de gewone roep der voddenopkopers te Groot-Brussel. En volgens hem words
.>)'" '''■*
------*
[a'jm : gi : va : d tbia].
spesiaal te Elsene gehoord.
Zelf heb ik bier een dergelike kreet als [yob liv3] : aangetekend
wat misschien wel verkeerd gehoord is en op [vAda ligo] wijst. Niet
alleen n.l. dat de Heer Terneus als de roep van de « recoleur de chiffons » met een bierstem (voix enrouee) « vodde liggo » opgeeft als
vroeger gehoord maar hij spreekt ook van « un de ces marchands,
encore un bon tenor (qui) avait un long cri tres musical. : Hedde geen
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vodde of beene liggo? » 't geen ik in de ook door mij gehoorde melodie
meen te herkennen,

lied-

a. gent %ma- Cle te koor ?

Hierbij hoort zeker ook het op 't eerste gehoor enigsins verbijsterende
[ 8 dda gip go gm.]
wat Virginie Loveling die 't mi ). zo overleverde zelf interpreteerde
als : hedde geen vodde? terwijl ze toch pertinent blijft beweren dat
het die akoestiese indruk maakte welke door de gekozen simbolen wordt
weergegeven.
Volgens de notatie van Debaive geef ik een frans analogon op als
[ab ci, ab c io, marca d.1.310 do ; 0]
waarbij [ab ci, ab c io] en de rest rap uitgesproken werd. Waalskundigen mogen mij het meer op niezen dan menselike taal gelijkende
absio verklaren en weten te zeggen wat er bij die «marchand de loques»
vel «chaud» moest ziin. Afgezien ni, van de afschrik inboezemende
ondervindingen van Virginie Loveling en Coleridge, is er, zelfs al
zouden wij 't durven wagen, geen mogelikheid meer om de roeper zelf
te ondervragen; Debaive geeft nl, op dat dit stamt van een « voddenraper te Ath, (flood) »; een korte maar krachtige « lettre de faire part ».
Et eindig deze kategorie met een zeer recent geval dat mij uit mijn
Hollandse oorlogsballingschap is bijgebleven.
Gedurende mijn verblijf te Nijmegen kwam daar elke Donderdag
een Israeliet, naar zijn aksent 'te oordelen uit Amsterdam die, altijd
op 't zelf de uur en in dezelfde straat, de bewoners aan zijn bestaan
kwam herinneren door ze een zeer eentonige lange redevoering toe
te slingeren waarvan ik echter alleen het eerste deel aan heb kunnen
tekenen
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[ik gef en gyl.da vor auwa nikala tepot2
za bina awt za bina styk
- ik gef twe gylda vor auwa nticala lofikanaj. enz.
Het belang hiervan zit 'm niet zo zeer in de melodie (of zo men
wil de afwezigheid er van, want 't geheel maakt een uiterst sobere,
eentonige indruk niettegenstaande de ogenblikelike stijging) als wel
in wat ik de vastheid van 't rythme zou willen noemen. Het is misschien
de moeite waard daar met een enkel woord over uit te wijden, er is
nl. meer aan vast dan men ogenschijnlik zou denken.
Het gebeurt mij voortdurend, en ik kan niet denken dat ik in dit
opzicht alleen zou staan, dat ik mi.') het metriese, liever gezegd : het
rhytmiese schema van een woord langer herinner dan de woorden zelf.
Ilt noem slechts een — recent — voorbeeld. Onlangs werd mij de
Engelse naam van de blauwe regen gevraagd en ik moest tot mijn
spijt erkennen dat ik 't antwoord ogenblikkelik schuldig moest blijyen. Maar 't rythme zat er nog : -.- — , ,-, . En bij 't naslaan bleek
■• ....

't dan ook wistaria te zijn. Vooral bij 't onthouden — of dan zo men
wil bij het vergeten ! van eigennamen zal het voorkomen dat men de
kadans veel gemakkeliker onthoudt dan de klanken zelf, nog onlangs
was ik getuige dat de naam Touters als Bauwens werd opgevat. Hier
kan de overeenkomst in vokaal van de dominerende lettergreep een
rol gespeeld hebben, maar men kan daarentegen vrij zeker zijn dat
een naam als DOnders niet licht als TerdOnk zal worden gehoord en
herinnerd, — waar ook toch een zelf de vokaal domineert.
Welnu, deze vastheid van het rhytmiese schema, dit « rhytme in
het onderbewustzijn » zou men kunnen zeggen, bleek ook in ons geval
zijn rol te spelen. Want toen enige dagen later de man terugkwam en
de loop van zijn zaken hem blijkbaar de wenselikheid aan de hand
had gedaan om 25 % meer te offereren liet hij zich niet uit het
veld slaan en kregen wij te horen. :
II.

M.,

.N•

MINI

.I■

_

ik gef twe gylde fx t tic.
maar zó dat dit veel langere substituut even veel tijd als in het oor652

spronkelike innam. De man was niet van zijn rhytmies stuk te brengen.
Een parallel hiervan vind ik in Sagers, n o 1, .bl. qi.
Een venter van snuisterijen zingt
. )
UMW IMO
IliNNZP
'AO M.-4W ilf AIR 1/4111110111Nri. MINIMINNIUM111. iliaI•MillNIMIMiØIMIMNIIIINIIIIhMIMIr/INIINB NM
7401i,IMMINI Mid 41.1111111.11.1111' alllir /NW SIIIII NW ANEW Mir! =Mr AIN MIIMIIMMIN WM
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Aries kb.ost

eel aubbel-e, al -

les

kho4 eett atilibeltje

• helve de food zikt kitub-beltie

met deze laatste woorden valt een Amsterdamse straatjongen tegen
zijn neus tikkend in.
Nu geloof ik dat het gehele muzikale schema medebrengt dat dit
laatste deel zeker oorspronkelik enigsins anders geweest is, nl. zo
dat de Amsterdamse straatjongens er twee zestienden (die op be van
betalen en de van de jood ingelast heeft, of liever dat de achtsten in
twee zestienden zijn opgelost, m, a, w., dat het oorspronkelike rhythme
behouden is.
* **

Voor het geval dat bij een uitvoeriger behandeling van dit onderwerp, die het wel waard is, blijken mocht dat mijn toevallig verzamelde
voorbeelden representatief zijn voor het elders aanwezige materiaal (1)
dan zouden wij uit de verdeling van de stof de sosiaal ekonomiese
gevolgtrekking kunnen halen dat verkopen voordeeliger is dan opkopen en dienstaanbiedingen van alle soort samen; het aantal der door
mij verzamelde straatroepen der venters overtreft nl. alle drie de eerstgenoemde categorieen bij verre en verre.
En welke konkluzie te halen zou zijn uit het felt dat de intellectuele
behoeften, in mijn voorbeelden altans, zo slecht vertegenwoordigd zijn
in vergelijking met de materiele, dat zullen wij maar niet nader uitwerken. Of zou men zich willen troosten met de overweging dat de
intellectueel-aangelegden de reklame niet nodig hebben en wel weten
waar ze hun koopwaar weg moeten halen?
daar hebben wij dan in de eerste plaats ons aller
Hoe dit zij,
vriend die gelijk Xmas slechts once a year komt, maar dan ook met
(1) Een blik in de werkjes van Franklin en Fournel zowel als reeds
in de artikelen van Garms en Sagers doen mij hieraan sterk twijfelen,
653

zijne matematiese zekerheid op vaste tijd ons aan het vlieden der
dagen komt herinneren :
...
...
[Snuk almanak, almanak fan snuk].
Of : [alamanak], met een ander voorbeeld van de daareven uitvoerig geillustreerde wet van de stabiliteit van 't rhythme.
En dan komen de verschillende kranten. Een uitgebreid veld van
onderzoek en den waar voor de verzameling er van een prinsipieele
kwestie ter sprake komt, nl. die waar de grens te trekken valt tussen
wat wel en wat niet opgenomen moet worden. Is de naam van elke
krant te vermelden, indien die maar op de publieke straat uitgeroepen
wordt ? Neen, — zo zal men zeker met het antwoord gereed staan, —
alleen maar wanneer zulk een kreet « iets eigenaardigs » te horen geeft.
Een eenvoudige opsomming als « Het Volk, De Gentenaar, de « Bien
Public » zou zeker buiten ons kader vallen. Maar zoodra er een bepaald steeds weer terugkerend « zangetje » aan is, b.v. waar zo als zo
even er juist een kranten verkoper voorbij kwam die : « Le Soir, La
Derniere Heure, L la Gazette, l'Etoile Beige » uitriep zo als ik het hem
bijna elke morgen hoor doen, steeds met de jambe nadruk waarin
zelfs l'Etoile Beige wordt gedrongen : --- --- -I- of zelfs ..1.- — -1--, daar
wordt de zaak interessant. Vooral is dit het geval wanneer dat zangetje
door verschillende verkopers wordt gereproduceerd, dan wordt het
door die imitatie zelf tot een gestereotypeerde straatroep :
.1.,

NM

NM

...

...

...

•

MO

NM IIMI

MN

,.

la swor pur damx], — ik heb het nooit (te Brussel) anders dan met
hoge inzet-tonen steeds volgehouden horen uitgalmen.
Maar wij keren weer naar Gent terug.
« Vooruit aan e6n, cent ».
Die prijs hoort nu tot het gelukkige goedkope verleden; ik heb nog
niet opgemerkt door welk kunststuk van rhytmiese aanpassingskunst
de nieuwe prijs (van 3 1/2 cent geloof ik, nu, 1927, zeker wel weer) in
het oorspronkelike schema samengepakt is.
« De Sportwereld », 7
een vrij constante roep veronderstel ik, ik meen die altans met dezelfde intonatie en rhytmeschema bran meer dan een persoon gehoord
te hebben, wat per slot van rekening het criterium, vormt.
[

*
**
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Men zou denken dat de vokalen met hen vage articulatie moeiliker te treffen waren (zoowel voor de genen die voor 't eerst leren
spreken, dos de kinderen, als door hen die een nieuw woord aanleren)
dan de konsonanten die een veel duideliker omschreven articulatieplaats hebben. Maar daar zit 't hem joist; de articulatieplaats moge
dan duideliker te omschreven zijn, blijkbaar wordt die niet zo duidelik
opgevat d. w. z. geleerd. Het gevolg is dat men kinderen soms hele
frases alleen door de meer of minder vage articulatie der vokalen kan
horen weergeven, elk gelukkige pater familias die aan de eerste stamelpogingen van zijn spruiten de nodige aandacht heeft geschonken (I),
zal dit met voorbeelden kunnen staven. a vermeld er hier din dat
ik reeds jaren geleden heb opgeschreven (in Taal- en Letteren, voor
1895, in mijn opstel:Taalverval en Taalontwikkeling ?) nl, mijn vriendje
Jan die andere kinderen het spel : « Vader (2) ik sta op jou kasteel »
hoorde spelen en die ook mee won doen; hij bracht het niet verder dan :
[a rao3w9 e] of een dergelike reeks van de hoofdvokalen uit wat hij
nabootste. Welnu, een dergelijk proceck van iemand die zeker de taal
waarvan hij zich tracht te bedienen, al even min machtig is als ons
Jantje, kunnen wij elke avond in de goede stad Gent opmerken wanneer de krantenverkopers de Nieuwe Boschstraat uit stormen met
de laatste editie van der Viamingen groote vriendin :
NM NM IMO

MM.

[a aie a (3)]
.
zo luidt bijna het eerste deel, [Id vi e d Pharv] volgt er dan achter;
- - vroeger volgde daarop dikwels [gra (n) u v xi] : soms ook zonder de n
waarover hier onder : (gra u v g
el). Maar niet altijd ik erken het, is
de kreet zo fragmentaries en dan horen wij de naam wel voluit
waarbij de foneticus alle reden heeft spesiaal dankbaar te zijn want
bij :
(i) Als een bizonder geslaagde studie kan ik die van Prof. Jespersen
te Kopenhagen noemen : Nutidssprog hos Born og Voxne. Gyidendal.
(2) In een Bijiage van zijn Straatroepen citeert Garms die Amsterdarnse Jongensspel als : Vader ik sta op je hok kasteel, met de
opmerking, dat je hok door de rythmus uit jou k gekomen zou zijn,
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La Flanda. bi • tad' qui vienta lra- rat- Ire

Gran' moue veil'
horen wij een niet alledaags zeer lange f, een zeer merkwaardige
aksentverspringing in [li tberol] die gepaard gaat met een even belang..
rijke stijgende toon op die sillabe en dan vooral ook het niet articuleren van de n — juister zal het zijn te zeggen dat die n
misschien wel gearticuleerd wordt,.d. w. z, dat de tong de n - positie
wel inneemt, maar dat op dat ogenblik de adem niet stroomt zodat
die n wel gearticuleerd maar niet aangeblazen, « aangeslagen » zo men
wil, kan zijn. Er zouden zich interessante discussies aan deze punten
vast laten knopen maar daarvoor is tt hier de plaats niet. (T. en M. 27).
*
* *

Wij komen nu tot de vervulling van onze materiele behoeften en
niemand zal het vreemd vinden dat ik in deze moeilike tijden het eerst
aan huizen denk en wat wij doen moeten om het met moeite verworven of behouden huis te vullen met wat wij nodig hebben.
De heer Terneus noemt in zijn brief de glazenm,aker die «Ruite koop
koop » roept. Zdf heb ik die kreet niet meer gehoord maar een ander
oud Gentenaar, de heer Bus heeft mij die voorgezongen, daar klinkt
die met een zeer sterk rollende dentale r : [rceta ko ko] of ook (razte
ko ko) (1) met een en de zelfde hoge noot op de eerste, derde en vierde
sillabe maar een lagere op de tweede. Als ik van deze ruiten op de
zeker daar niet alleen semasiologies ver van afstaande parapluie over
sia, dan is dat voornamelik, wegens de toevallige omstandigheid dat
de heer Terneus die vlak daar onder vermeldt maar ook dat volgens
hem de parapluien koopman : « paraplu kop kop » roept in plaats van
het [ko(op) ko(op)] van 's mans ,kollega voor de ruiten. Waar dit vokaal
verschil, dat mij mondeling bevestigd werd, aan ligt kan ik nietopgeven
(I) ce verbeeld de vokaal klank in fleur, x die in fr. bete.
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uit de hierboven gegeven transcriptie blijkt dat ook de heer Bus
een zogenaamde « lange o » hoorde (d.w.z. o niet o) al was die dan daar
ook zo kort dat de helft er van met de eind- p verdwenen leek. En
nu ik toch eenmaal heterogene produkten naast elkaar heb geplaatst,
geef ik hier de twee laatste van 's Heren Terneus' mededelingen die
in deze kategorie onder gebracht kunnen worden hier ook maar op
en noem : « le gamin vendant des hannetons en Mai » die « mulders
mulders mulders » roept en « le retameur » die een enkelvoudig « keteirap » schijnt te hebben doen horen; hier zijn wij weer bij huishoudelike artikelen aangeland.
Voor spelden heb ik behalve een uiterst vage herinnering aan een
Nederlands [sp 8 ldo, sp 81d3] waarvan ik niets meer weet dan dat ik
het « wel eens » ergens in mijn jeugd gehoord zal hebben, een opgave
van mijn meergemelde oud-leerling Debaive uit Brussel
[do s a kar at katr eps'gla pur di sa tim, s 8 di sa tim ce pak ]
waar « deux cent quarante-quatre pour » volgens mijn zegsman
uitgesproken werd « drukkend op de lettergrepen », « dix centimes »
en weer « dix centimes le paquet rap, op de laatste lettergreep van
paquet geeft Debaive een stijgende toon aan. Alweer volgt hierop de
lugubere mededeling :dood, wat verder onderzoek volkomen af schijnt
te snijden, tenzij andere onderzoekers een opvolger-navolger van
hem ontdekken of er een het sublieme idee gehad heeft 's mans
woorden in een fonograaf op te vangen.
Uit eigen horen zingen daarentegen geef ik de vier laatste items die
in deze kategorie thuis horen, nl. wij zullen ze maar in alfabetiese
volgorde noemen kapstokken, manden, olie en zand.
ICapstokken heb ik nog kort voor de oorlog als volgt horen uitroepen

5ciloone kartokken a.b.n viif

6choonsEe kapstokken aan

cells mull..

Men merke op de nasaalvokaal in plaats van de n voor de v vmf],
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towel als voor de u in (s s) waarover zie mijn artikel in Taal- en
Letteren 1918 N O 1, over Nasaalvokalen in het Nederlands) zo wel als
de monoftongering in de Gentse x (die de Nederlandse Et tweeklank
vertegenwoordigt), welke in verband met mijn studie over het ontstaan
van tweeklanken die onlangs in Leuvensche Bijdragen verschenen is,
ik hier nu zonder meer kan karakteriseren als een preciseren van de
articulatie der vokalen. Men lette ook op de level stress op « vijftien »,
« Manden ». —
« Het Laatste Nieuws » en « La Flandre Liberale » mogen er over
kijven of Vlaanderen tweetalig is of niet, de man die hier dageliks
zijn manden rond loopt (1) te venten is zeker een ware Vlaming in
de geest van onZe echte «Flamands de cceur» en een levend sprekende
incarnatie van de tweetallige variant van het genus, want wij krijgen
zijn Beaux paniers, met daarna een hoogst-bescheiden manda manila
hier altijd te horen met de obligatoriese voorliefde voor het Frans.
Et denk dat er meer van de « hogere » standen te halen valt en wat doet
men al niet voor enige «cens» meer ? Maar de fonetici onder ons hebben slechts reden om hem dankbaar te zijn want een duideliker itlustratie « aan levenden hive » van het ontstaan van een tweeklank
zoals enkele Duitse dialekten die anders zo mooi te horen geven nit
de o kan men zich moeilik denken : [bo] (pane) wordt nl. [bus]
[bug] en zelfs [bwo].
Olie.
Nauwkeuriger gezegd : Amerikaanse olie, want het is de petroleum
die men hier, altans voor de oorlog, geregeld kon horen uitventen voor
die geheel en al door de alles nivellerende bel van de bekende rode
karren werd vervangen. In mijn herinnering klinkt het mij nu als :
IMM

•■•
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-

maar ik zie nu dat ik het in mijn Tennis en Media heb opgegeyen (p. 64) als :
[ - anger _ —1 ka : — nsco —I li] of [ _ ameri —1 ka - n s co ...--I li]
Het is altijd plezierig, wanneer er twee opvattingen tegenover elkaar
staan te merken, dat men het met zich zelf aan de stok heeft, — in
(I) « Liep » moet ik nu zeggen, ik ben hem nl. in de laatste tijd
herhaaldelik tegengekomen als deftig heer gekleed; hij schijnt zich rijk
.geroepen te hebben (1926).
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elk geval zal dan het de ijdelheid kittelende resultaat zijn dat men ook
zeif gelijk zal blijken te hebben. Men voile vertrouwen dat ik dus als
overwinnaar uit het strijdperk zal treden kan ik het dan ook aan mijn
lezers over laten te beslissen wie gelijk heeft, de schrijver van het
genoemde werkje of die van deze studie.
En ten slotte : het nand.
Van voor de oorlog herinner ik mij een zandverkooper — ik zie de
magere eenarmige met zijn door een ezel bespannen wagen nog voor
mij, — die riep :
[ 2 a: nt witsa]
Na den oorlog heb ik hem niet meer ontm,oet, wel een andere, men
zou denken zijn opvolger, altans diens kreet schijnt mij bepaald
onder de invloed van de eerstgenoemde te staan, zelfs misschien wel
als min of meer bewuste navolging. Die luidt :
[sa (h) wit sal.
Bij de eerste zal men de stemloze beginklank [ Z ] opmerken die dus
niet tot s verschoven is terwijl die van de combinatie Witsant waar de
oorspronkelike z dus geen beginklank is wel tot s verschoven is. In
het tweede geval is beide keren de z tot s geworden. In beide gevallen
is ook de nauwe [i] in plaats van de wijde [r] gekomen. Belangrijk
is ook het lange stemtrillen — vulgo : bibberen — van de vokaal in
(s a) en het soms zelf duidelik hoorbaar h-element in [(h)wit] waardoor de man onbewust weer tot de oudgermaanse vorm teruggekeerd is.
De heer Terneus geeft op : « nand, schuun wit za-and » zonder
aanduiding van melodie, maar uit de schrijfwijze za-and zou ik opmaken dat op a-a de stem de hoogte in ging.
**
Voor wij van het huis en wat daarvoor nodig is afstappen bespreek
ik nog eerst de middelen ter verwarming die wij ons nog steeds te
koop kunnen horen aanbieden nl. hout en — drie — verschillende
soorten van kool.
Stoofhout.
[stov3 : t] of [stov3at] heb ik van voor de oorlog aangetekend :
[stofha : a, drys stofha : t] kort daarna,
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In plaats van de [a] in [stofha : at] kan men ook [3] horen : [stofh3-:
at]. Bij [drys] merk ik op dat ik het eerst als een onverstaanbaar
(eic) had aangetekend, maar het kan wel niet anders dan druug zijn.(i)
Verder :
[scyna bx(r)gse kol], — alles op den toon zonder enige heffing of
Baling. De roep bevat een paar fonetiese eigenaardigheden waar ik
spesiaal de aandacht op wil vestigen : ten eerste de bijna komplete
opslorping d. w, z. vokalisatie van de r waarbij van tongtrillingen of
huigtrillingen al heel weinig of geen sprake is, misschien blijft er
voor de eerste sprake van een gespannen toestand van de tong d.w.z.
van een soort gespannen vokaal. Vervolgens was, indien mijn genoteerde transcriptie juist is, de sch evenals in het Nederlands maar
anders dan ik het tot nu toe in het Vlaams heb opgemerkt, reeds tot
[s] geworden; daarna een zeer korte articulatie niet alleen van de zogenaamde « lange o » — d. w. z. [o], niet [3) — maar ook van de 1, —
het maakt de indruk alsof die 1 wel in zijn ingang en gang maar niet
in zijn uitgang gehoord wordt, wat duideliker zal worden wanneer ik
aan het « stom worden » herinner van de explosiven, (k), (t), (p)
b.v. aan het eind van een woord waar die «sluiter» wel gesloten wordt
maar niet meer geopend. Interessant in verband met dit halfstom
worden hier voor de 1 zijn de vormen ap =appel en dub of dup =dubbeltje, die ik (al uit de Amsterdamse straatroepen) geciteerd heb en
die nog in de Noord-Nederlandse spreektaal als verkleinwoorden
appies en duppies voortleven.
Maar wat vooral hier opvalt bij die [scyna bergs ko(l)] is dat het
geheel — altans van de (y) af, blijkbaar met neerhangende huig gesproken wordt waardoor het, geheel genasaliseerd, de heerlikste pendant levert die ik buiten het land der Yankees nog ooit van de
« American nasal twang » heb gehoord. Indien het gelukt door de
nodige kunstgrepen hem juist vlak in het gezicht to kijken op het
ogenblik dat zijn melodieus klaaggezang aangeheven wordt — de straatventers moeten nooit merken dat men naar hen luistert, dan rakers ze
(1) Variant van Prof. Bergmans :
10
[F. 15]

Stoof - hoot, aroo 'toot- had
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hun fonetiese tramontane kwijt en krijgt men de een of andere ersatz
te horen I dan zal men kunnen opmerken hoe steeds gedurende de
gehele articulatie zijn neusvleugels uitstaan en opzwellen, het zekerste
bewijs van de luchttrillingen in de neusholte, d, w. noodzakelik z.
een afhangende huig.
In de goede voorhistoriese dagen toen men nog een « gielen immer »
sintels kon krijgen voor een « gielen kluit », kon men de roep horen die
mij voor ik er nog een enkel woord van had kunnen onderscheiden in
de oren klonk
salva reverentia ! — als
-

Camilla, camilla, sale saligot
Maar ik hoef wel niet te zeggen dat ik mij nooit verbeeld heb dat
het die woorden waren welke ook werkelik geuit werden. Maar wat
was het dan wel ? Ja, « Camilla » zal wel « scrabielje » dus escarbilles
representeren. Maar wat kan er achter a (a a i o) steken ? Om daar
« een kluit voor 'n gielen iemmer» uit te willen halen, wat iemand mij
aan de hand deed, lijkt mij wel wat al te kras.
Ook het laatste daar ik hiermede aan kan dragen zal ons melankoliek
stemmen door dat de wrede werkelikheid wel wat al te veel afwijkt van
de ideale toestanden van voor den oorlog. Stel U voor
[Brikxta brikxta brikaeta(n) an n sxsnn
I I

dus briketten (driemaal) aan een cent en een half.
Mijn gids op het voor mij zo glibberige pad der muzikale notatie,
rnijn collega Prof, Paul Bergmans, noteert dit voor mij als volgt
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ketten, aan en conk en en. half.
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maar voegt hier als zijn herinnering van deze straatroep de volgende
variant aan toe

ice - beat a ail eat. cent en. half .
met de opmerking dat hij nooit « en een half » gehoord heeft, terwiil
het voor mijn geheugen toch vast schijnt te staan dat er op de lange
in) een nieuwe luchtstoot kwam, waardoor de enkele (haplologiese)
n tot een dubbele (diplologiese) werd, en « en een » in de plaats treedt
van « en ». Helaas, zelfs al zouden morgen weer briketten te koop
geroepen worden dan zal dit noch « aan een cent en half » noch aan
een cent en een half »\ zijn. Wie zal uitmaken hoe 't was?
En nog in een opzicht wijkt mijn noot van de zijne of : een cens
en een half in plaats van het zeker « korrekte » cent. Onverklaarbaar
zou een cens zeker niet zijn, het kan een van de « subtractie vormen »
zijn, zo als Jespersen ze noemt : (Om subtraktionsdannelser sauligt
pa dansk og engelsk », in Festskrift til VilhelmThomsen, 1894). als in
eng, cherry, pea, Yankee waar gelijk uit de meer oorspronkelike vormen p. cerise, lat. pisum, ndl. Jan Kees blijkt, een s van het singularis
als een de meervoudvorm karakteriserend werd beschouwd en daarvan werd « afgetrokken ».
En nu komen wij tot het allermaterieelste van het materiele; nl.
spijs en drank. Hier heb ik geen andere specimina van dan een glaasje
van « het grootste vergift », waar gelukkig tegenover staat dat het in
een adem genoemd wordt, met het voedzaamste wat er te vinden
is, nl.
« L e g ar 's an, ls g ar s an, heta melak en kauwe jan » — waar jan
natuurlik — jenever (vulgo : ook janever) is.
In die vorm herinner ik mij uit mijn prille jeugd de uitroep van
de baanvegers op de ijsbaan bij de toen nog jets minder zeldzame
keren dat er 's winters ijs was. Wat mij een op misverstaan van dit
Jan wijzende verbastering hier van lijkt, komt in de Amsterdamse
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straatroepen van Garms voor (p. 32) : Leg ereis aan... warreme
mellek bij kouwe Daan.
Dit is de gehele oogst. Maar gelukkig knoopt zich aan het woord
melk een interessant foneties probleem vast, zo dat ik hier mijn hoorders niet geheel en al met lege... oren I — naar huis hoef te laten gaan.
De uitspraak van het Engelse milk nL waar ik reeds vroeger in
mijn studie over de Tenuis en Media (§ 143) de aandacht op vestigde,
words door Sweet als [milk] opgegeven, waar de i dus volgens het
door Sweet gekozen simbool j, blijktbaar zijn silbiese kracht aan de
volgende 1 heeft afgestaan, want op die zelfde « dikke » 1 wijst dat ik
het te Oxford (in 1888) als [m 8 A] hoorde. De g zou ik nu niet meer als
in 1908 beschouwen als een parallelle ontwikkeling met de 6 van
father, maar uit de j van [m 8 jok], met welke laatste vorm te vergelijken
is de uitspraak (txj3) die Ripman (p. 47)als Cockney - uitspraak vAn
tail geeft. De reden waarom ik dit probleem hier nog even in detail
opvat is wet hoofdzakelik daarin gelegen dat deze twee gevallen mij
voorkomen een voor mijn lezers interessante parallel op te leveren van
het [- a 7 a] in het Vlaamse imperfectum uit (-20), — dit laatste volgens
Collega Vercouillie uit — ede. En nu ik hier toch over uitwijd wil ik
niet nalaten de aandacht ook in dit verband te vestigen op de Engelse
« ouwe kleer » koopman met wie wij daarstraks kennis maakten en die
voortdurend. -ogh do » riep in plaats van old, hoewel ik hier nu niet
wil onderzoeken of in deze Israelitiese mond de gh misschien niet een
andere oorsprong kan hebben (I).
Deze opmerkingen zijn als een, soort aperitif voor onze eigelike
maaltijd te beschouwen. Nu kunnen wij ni. pas tot ons eigelike
diner overgaan, men z'al zien dat er grate keus van spijzen is, altans
een voldoende voorraad, het menu zal eigelik niet zeer afwisselend
blijken.
a heb U geen soep voor te zetten, — wij beginnen dus met een
hors d'oeuvre, n.l. enige
[sardine free sa tr 8 fr 8 ]
••
A zou mijn Vlaamse lezers dit franse plat niet voor durven zetten,
(ze komen uit Biarritz !) indien ze voor hen niet veredeld waren door de
omstandigheid dat 't al weer Virginie Loveling is die ze mij indertijd
(1) nl, g uit lz, dus : old : o, oh, ogh.
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had medegebracht. Toch ga ik maar liever op een andere vis-snort
over die bij ons zelf te krijgen is, en wel, ten eerste een bescheiden
portie door mij zelf aangebracht, van

Sprot, goeje sprot, lekk're sprot, al sprot, al sprot, al sprot.
Mocht U dit al smaken, dan is dit nog niets vergeleken bij die van
de Heren Terneus en Bergmans, die hebben nl.
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Sprot, schuune sprot, lekkere sprot lijk zalmen1 Al sprot, al sprot.
's Heren Terneus uitspraak van de vergeleken vis klonk als
[zalm,m], met assimilatie dus van de pluralis n aan de voorgaande m.
Hierbij horen de mosselen waarvan ik verschillende soorten tot uw
beschikking heb. Ten eerste uit de hoofdstad,
_

[mosala, mos* (h)ou]
aangevoerd door vriend Debaive reeds enige jaren geleden naar hij mij
vertelt, en als men dan bedenkt dat ze mijn lezers ook nog door mijn kanaal bereiken, zullen ze wel niet heel fris meer zijn, hetgeen in dit
geval natuurlik niet slaat op de geur er van maar op de «verse» melodie
Dat ik de h van hou tussen haakjes plaats is omdat ik niet volkomen
zeker ben over de aard van de « consonantal glide » die tussen de s
van m,ossala en het dalende (on) te horen yid. Het is zeker geen gewone stemloze h oftewel aspiratie. Het klonk eerder als een w-glide of
sours als een stemhebbende [h] en zo voelde het ook aan toen ik het
tot satisfactie van mijn autoriteit Debaive herhaalde. Maar aangezien
hij in zijn gewone bescheidenheid mij niet met volkomen zekerheid
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durfde verzekeren dat hij zelf de absoluut juiste nuance beet had,
kan ik ook niet anders dan het geval met de nodige twijfel vermelden.
Een ding is zeker n.l. dat het [hou] geheel verschillend klonk van
het ons bier zeer bekende
[m p saloo uyai]
of iets dergelijks dat nog voortdurend in de straten der goede stad
Gent uitgeschreeuwd te horen is, zelfs onder het hels geratel door de
klepperman-venter die ons trommelvlies zo dikwels op de bekende
hardeproef stelt.
Daar de mosselen-leverancier van de heer Terneus zijn afnemers
zeer emfaties... Vésch... mosselen versch, dus versche exemplaren
beloofde wil ik er voor de reputatie van de Brusselaar bij voegen dat
blijkbaar daar goede mosselen geen krans van epitheta behoeven en er
aan herinneren dat men ook te Gent « mosselen vis « kan horen wat
zeker ook wel versch betekent.
Hier vermeld ik nog het gebruik dat de (mij altans) onbekende
componist van een populair Engels liedje over de Cockles and Muscles
gemaakt heeft toen hij er het motief van e'en straatroep in gelast heeft;
het luidt ongeveer als volgt
In fair Dublin City
Where the girls are so pretty
there lived at one time Sweet Molly Malone
and she drove her wheelbarrow
through streets broad and narrow
crying « Cockles » and « Muscles »
Alive alive, oh.
En zo zeer schijnt die kreet voor 't geluk der inwoners noodzakelik
geweest te zijn dat de geest van Molly er na haar dood mee doorgaat
But she died of a favor (fever I)
And no one could save her
and that was the end of Sweet Molly Malone
Still her ghost drives the barrow
through streets broad and narrow
Crying « Cockles » and « Muscles »
Alive, alive oh.
In het refrein is de populaire straatroep nog duidelik te herkennen !
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Garnalen en krabben en karakolen worden dikwijls tegelijk aangeboden b.v. bij het door De Baive uit Brussel opgegeven :
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[gae : mord sn krab p karikolowo karikolowo]
waar het tweede lowo jets gerekter, langzamer dan het eerste wordt
uitgesproken. Voor wat ik hier als (lowo) naar D's uitspraak heb weeri
1
gegeven verwijs ik naar wat ik hier boven over [oho] heb gezegd;
hier klonk de consonantal glide meer gelijk w dan als zelfs een stem!
hebbende [h}. —
Terneus geeft op een eenvoudig :
Kerrekol al hiet,
dus alweer met een aanbeveling die nu niet meer nodig schijnt 1
Wij kunnen nog dageliks horen zonder enige bizondere qualificatie :
[gerinx g 8 rinor] aiwisselend met [gxrnor] of [g 8 rn3r]
De heer Terneus geeft bij zijn drievondig geirnoart op dat zijn
venter een « voix generalement caverneuse » had en herinnert daarbij aan een vendeur de crevettes (un tenor) et de son fils ditto, ,-- deze
laatste noon is het zeker wiens zeer melodieuse tenorstem ik ook nog
tot voor korten tijd gehoord heb, al was die stem dan ook zeer bibberig
geworden in de afslijtende loop der tijden, dezelfde blauwkiel die mij
door kollega Bergmans werd voorgesteld als de welbekende Guillaume,
marchand de crevettes, die dikwijls in zijn goede dagen door bewonderaars van zijn stem in een kafe gelokt werd, waar hij dan niet alleen
zijn geirnaert maar ook vooral zijn liederen aan de man bracht.
Bergmans geeft de melodie als :
......„.............

9
LE BJ

Ger- noo -

-

Ger- noo •

Mb

Verder vermeld de heer Terneus een krabbenkoopman die tong :
kuupt al woarme krabben I
(geen melodie opgegeven).
Voor de haring waarvan ik verschillende soorten op zal kunnen
dissen, vermeld ik ten eerste de kreet van eer venter nit Brussel die
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volgens mijn genoemde zegsman het woord Hollands zeer sterk verkort,
zo dat er niets dan [hp] van overbligt.
[1h3 h Sri n] klinkt het of [1h3 hzirin], het geheel, zeer staccato uitgestoten, het leek mij zelf als of ik bij Debaive een rudiment hoorde
achter [ha] van wat de Denen sttid noemen, d.w.z. een vokaal met een
uiteenspringen van de stembanden uitgesproken, dus de « glottal
catch;» — in elk geval een «vokaal uitzet» bestaande uit het samenvatten en uiteen gaan dier banden d. w. z. de zoogenaamde « vaste uitzet ».
i. e. fester Absatz. — De Brusselaar geeft 't geheel op een toon, en
met sterke nadruk op [-rid.
's Mans kollega hier te Gent daarentegen die spesiaal Hollandse
pekelharing te troop aanbiedt heeft mij al menigmaal geinteresseerd
door zijn eigenaardige aksentverspringingen.
In imijn 'Tennis en Media heb ik die opgegeven als
[ ho - I Ian - sca - pel kal - liar 1 87].
.
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Fekelltecring hollandsche Peltelharint.
Sedert dien heb ik een dubbele variant aangetekend al is het verschil tussen de twee ook zeer gering
Na het gebisseerde [pe lk lhalrad komt of

[h.3 1 1. a sce I pekalharin ] of : [... pekalhari
het enige verschil is dus dat in het tweede geval de stem op (pe)kel
niet zakt, in het eerste wel.
Deze kreet hoorde ik vooral voor de oorlog. Nu schijnt die geheel
vervangen door een andere Welke een veel meer eentonige indruk
rnaakt, altans in het tweede gedeelte. Na een altans enigsins afge- gu - ha
n].
wisseld [-pe -101 - ha komt er een zeer monotoon : [- I ho -1 a — sca J pe -kal - ha - I rin]
Voor onze hoofdgerechten bot en schellevis heb ik niet veel anders
dan uiterst vage en fragmentariese herinneringen.
Ilc herinner mij een dikke blauwkiel, een soort van Hamlet-achtige
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astmatiese verschijning — « faint and scant of breath » — die met
66n en al bibber-stem zo iets riep als :
[bo, t 1304 bat] misschien wel [130) b 07 ba]
Wie kan zich hier meer van herinneren ? Was het misschien de
zelfde Guillaume, een echo van wiens beroemde tenor wij hier boven al hebben gehoord?
En [sc 8 lavis vxars] bijna [fars] is een echte opduiking van mijn
foneties onderbewustzijn, het moet in de jaren 7o geweest zijn dat
ik als jongen van ongeveer acht jaar de Zantvoortse vissers vrouwen die
kreet hoorde uiten.
Ook hier te Gent wordt die vis te koop aangeboden met een straatroep die ik altijd te ver of heb gehoord om die te fikseren, — ik schijn
lets van [vat-scx-scx1 vis] te horen met een rhytme als volgt :
En nu komen wij zonder enige overgang — vlees en groenten schijnen niet uitgeroepen te worden — tot ons dessert, waar ik fijn brood
bij reken.
's Zaterdags 's avonds, zo herinnert de heer Terneus zich, kondigde
de bakker « a son de trompe » aan dat het hiete brood » sortait du four;
ik zelf heb hier te lande of in _Nederland geen brood horen uitventen.
Maar van Engeland zijn de « hot muffins » evenals de « hot muffinsman )) wel bekend, al was 't alleen maar uit de werken van Dickens.
Beroemd ook zijn de Banbury Cakes die hier als verwant met brood
bij wijze van overgang tot de koekjes wel genoemd mogen worden,
vooral door hem aan wie zij eens een aardige poets gebakken hebben
(brood dat bakt in plaats van gebakken te worden is op zich zelf al
de vermelding waard) door wat men met een geleerd woord « overeenstemmende akoestiese impressie « noemt, vulgo niet anders dan een
verkeerd horen. Met de trein eens langs Banbury komend, hoorde ik
in de verte jongens langs het perron roepen iets waarvan ik eerst
alleen het metrum 1 _ I herkende en de laatste duidelike onderscheidbare vokaal was [el). Ah, dat waren dus de Banbury Cakes!
Maar dichter bij komende hoorde ik achter de [et] vokaal nog een korte
sillabe en klonk het geheel als Londen babies, wat, onwaarschijnlik
als het al was, zich ook spoedig in een volkomen begrijpelik London
papers oploste.
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« Al koeken van cens » geef ik nog eens op de autoriteit van de heer
Terneus, wat wel voor « van een cens » zal staan, hetgeen ons dan de
hiervoor reeds verklaarde tot enkelvoud gesubtraheerde meervoudsvorm cens geeft. Die koeken zullen wel geweest zijn wat wij, Nederlanders (kleine) broodjes noernen, dat wat voor ons koeken zijn, nd.
jets als de echte Gentse peperkoek, op straat uitgeroepen zou zijn geworden is mij niet bekend. Hot Pies kan ik reeds rut de 1 4 e eeuw opdissen. In Piers Plowman van William Langland lezen wij al van «cokes
and here knaves (who) crieden hote pies, hote ! Gode gris and gees,
gowe, dyne, gowe ! (gowe =let) us go and dine (ed. Skeat. p.
en n. p. io5 met andere street cries).
En nu, na ons dessert, de Vruchten!
In de « goeie ouwe tijd » van voor de oorlog kon een ieder die er
voor naar de Lammerstraat won gaan, vooral tegen de tijd dat het
« pons » was in « den sirk », drie sinaasappelen krijgen voor io
centiemen
[dra soma apalsina (n) an n kicet]
[dra] of Ur ira] of [twi g [ in 't begin als ze nog erg dour waren. Nu
zou het wel [dra an n fr a] moeten luiden, dus [dra apalsina an n kicet]
Zeer interessant uit een muziekaal oogpunt is de laatste straatroep
die ik opgeteekend heb

MS,

Lsficekar apalsin s hcelorapalsin apalsina(n) an gyja kyp]
dus suikerappelsin beide keren met steeds dalende, de rest met hoofdzakehk stijgende stem, door Bergmans als volgt genoteerd
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Maar ik moet hier opmerken hoe moeilik, om niet to zeggen onmogelik sommige uitingen der menselike stem met zijn voortdurend
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glissando zijn weer te geven niet alleen op de piano — op een viool
zal het over het algemeen misschien gemakkeliker blijken — maar
vooral voor de muzikale notatie, — om die geheel korrekt te kunnen
weergeven, zoo om de woorden van mijn zegsman te gebruiken, men
over « quarts de ton » moeten kunnen beschikken die in de Eurepese
notatie altans niet bestaan. Deze moeilikheden zijn nergens zo sterk
gebleven als bij dit glijden van de a van apelsinen tot de y van (gyje
kyp), de notatie wordt dan ook als maar zeer bij benadering joist
opgegeven.
Foneties behoort deze roep ook tot de interessantsten. Het « aan
goede koop » klonk eerst als [an wi wi] en het heeft lang geduurd voor
ik er het [a id gyje kup] in herkend had (een variant hierop, opgegeven door Bergmans, luidt : en goede koop, maar dit lijkt mij wegens
het zinsverband niet origineel) hetgeen een m,erkwaardige tussenklank tussen de [w] en de_palatale spirant [g] veronderstelt, een waarschijnlik door de invloed van de [y] geronde [g], een interessante palatale parallelvorming dus van de bekende gutturale (g) en (w) als in
Gautier nit Walter; misschien staat guerre uit Werra er dichter bij.
De kreet is verder opmerkelik van wege de uiterst sterke aspiratie van
de s, zo zelfs dat die niet meer stroomdrager is en dat dus de oorspronkelik vallende konsonantiese tweeklank (s h ) tot een stijgende ( S h) geworden is. (Zie Tennis en Media p. 196). En interessant vooral wegens
de zo even besproken zoals wij zagen zo moeilik weer te geven muzikale
intonatie, waar mijn lezers, alleen als zij ook mijn hoorders waren
een idee van zouden gekregen kunnen hebben door mijn reproductie,
maar die mijn lezers alleen zullen kunnen beoordeelen wanneer ze,
— iielaas moet ik zeggen : indien ze de man ooit nog eens mochten
horen.
Een bron van de straatroepen in het algemeen en de Gentse in het
bizonder heb ik nog niet genoemd, vooral omdat die geen «well undefiled» zal blijkente zijn;toch mag die niet onbesproken blijven. Reeds
bij het te voren vermelde « Cockles and Muscles » heb ik op de incorporatie opmerkzaam gemaakt van zulk een straatroep in een muzikale
compositie. Het geval dat ik daar noemde is duidelik en daardoor zeer
instructief. In het boekje van Franklin zal men lets dergeliks vermeld kunnen vinden, ik kan het bij het voor de pers klaar maken van
dit artikel ongelukkig niet nader opgeven. En om een recenter voorbeeld te noemen, — Dopper, de onderdirekteur van het wel bekende
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Nederlandse Mengelberg orkest te Amsterdam, heeft in zijn Ede 7'
simfonien allerlei Amsterdamse volksmelodieen weten te verwerken
die, steeds weer opduikend tussen de hogere muziek in, aan het geheel
een eigenaardig populair cachet geven, dat niet van allemans gading
is, door sommigen dus bespot, door anderen daarentegen zeer bewonderd wordt. Dat hierin ook de melodieen juist van de Amsterdamse
straatroepen verwerkt zijn geloof ik wel, maar durf ik niet met zekerheid beweren, — trouwens het doe t tot de zaak weinig af, — de hoofdzaak is dat hier een populair deuntje in hoger muziek opgenomen is
en in moderne tijd herbewerkt is.
Dit laatste is nu ook het geval met de oude Gentse straatroepen; ik
verwijs hier nog eens naar de collectie van Oude Gentse Straatroepen
nit 1752 waar Prof. Bergmans mijn aandacht op gevestigd heeft; zie
hiervoor. Ze waren te voren door Snellaert gepubliceerd geworden.
Die collectie kan voor ons onderwerp heel wat opleveren. Maar al
is die inwerking van het populaire element ook zeer dominerend in
vergelijking b.v. met het geval van Doppers simfonieen, toch gaat het,
natuurlik geheel buiten het kader van een filologiese studie als deze
om de populaire melodie van het kunstelement te scheiden, om van
mijn volkomen onkunde op dit gebied te zwijgen. Ze kunnen daarentegen voor de woorden zelf zonder meer met grote mate van zekerheid
gebruikt worden voor een onderzoek als dat waartoe deze kleine
voorstudie op wil wekken. Het is nl. niet waarschijnlik dat die essentieel veranderd zouden zijn. In elk geval verdient die bundel een
nauwkeurige studie door hen die na mij dit onderwerp op zullen
nemen, evenals de opsomming der Amsterdamse straatroepen, al, was
het maar omdat die de belangstellenden er andere uit hun onderbewustzijn op zal halen en die aan de oppervlakte brengen.
*
**

Vergelijken wij nu die menigte roepen van vroeger met het weinige
dat er nu nog te Koren valt dan wordt het duidelijk — en dat is niet de
minste verdienste van de collectie van 1752 — hoe ook deze overblijfselen uit een interessant verleden aan het verdwijnen zijn. Dit verschijnsel is tans zo algemeen en het ligt zo zeer in de aard van die
dingen dat, waar de wereld steeds in evolutie is, het oude verdwijnt
om voor het nieuwe plaats, te maken, — met name is het zo begrijpelik voor ons geval dat de persoonlike straatroepen verdwijnen, al was
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het maar alleen van wege de materiele reden dat ze in onze rumoerige
straten bij de bellen van de trams en het toeten en tuffen der auto's
weldra in het geheel niet meer gehoord zullen kunnen worden, — dit
alles ligt zo in de gehele ontwikkelingsgang van onze wer gild opgesloten zeg ik, dat er werkelik geen reden schijnt te zijn er zich over
te verwonderen en aan te stoten.
En dat ook hier de oorlog in gegrepen heeft en zijn invloed zal
doen voelen- zal niemand op zich zelf onwaarschijnlik voorkomen.
Maar aan een stukje van de bekende dagbladschrijver A. Hans in het
Laatste Nieuws ontleen ik een anecdote die toch nog een onverwacht
licht op deze zaak zal werpen.
Het afroepen van het nachtelik uur schijnt nog tot vlak voor de
oorlog ook te Veurne in zwang geweest te zijn : « Tien ure slaat de
klok », klonk het in het Belfort daar.
Maar nu is het gedaan I
Is de omroeper dood? Ach peen I Zie hier : « Hij leeft nog wel; maar
roept niet meer » verteld Hans. « Tijdens den oorlog mocht er geen
burger op den toren » — en nu heeft zijn otium hem blijkbaar in de
stroom der revolutionaire gedachten medegesleept, want... « nu wil
de man het niet meer doen voor den ()mien prijs »!!
Dus : staking ! Vulgaire staking ook al bij de straatroepen.
*
**

Ik hoop dat de enkele straatroepen die ik hier besproken heb mijne
lezers menige andere te binnen hebben gebracht en dat zij die zo
spoedig mogelik op zullen tekenen, zo mogelik met opgave van
rhythme of intonatie, zo niet met de muziek genoteerd wat het beste
is; zo als ik het n.l, duidelik hoop gemaakt te hebben, was mijn
hoofddoel tot een diepere studie van het onderwerp op te wekken.
Het zou overweging verdienen er een prijsvraag b.v. door de Kon.
Vlaamsche Academie over uit te doen schrijven.
En ik geloof zelfs dat men van periculum in mora moet spreken.
Men denke aan de bel van tegenwoordig en — het geval van den
Veurenaar.
Laat ons hopen dat dit onderwerp grondig behandeld worden zal
voor de straatventers alien verdwenen zijn of... de wetenschap zelf
in staking gaat.
Gent, 192o; Sleydinge, 1926.
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H.

LOGEMAN.

lit het dagboek van een bekeerling

(I)

door Dr. F. Van Eeden.
SIGNIFICA.
Zou het nu tijd -zijn?
Veele malen heb ik mij verbaasd oover het zeldzame verschijnsel,
dat op eamaal, en onverwacht een begrip doordringt, dat tot nogtoe
daartoe onmachtig scheen. Een weetenschappelijk inzicht, een zeldzaam kunstwerk, een groat kunstenaar, een plotselinge technische
voorsprong, een astronomisch inzicht — zooiets wordt honderd jaren
doodgezweegen, niet uit vijandelijkheid of moedwil, maar uit een tijdelijke blindheid en onmacht, die den enkelen mensch, den hervormer of den uitvinder, die wel ziet, wel begrijpt tuureluursch maakt
en hem doet klagen en soms verbittert, om de hardhoofdigheid der
massa.
1k heb van mijn dertigste leevensjaar geleefd in de vaste oovertuiging, dat het alleen onweetendheid, onkunde was, die den loop van
der menschheid stroom deed stokken en vertragen. Veel duizend
jaren leefden de Egyptenaren zonder te weeten waar de Niji vandaan
kwam. En nu is er geen plekje van onzen aardbol onbereisd van pool
tot eevenaar.
De groote Leonardo zwoegde en knutselde zijn leeven lang om ook
de lucht bereikbaar te maken eeuwen geleeden — en nu? — In een
half jaar tijds was de lucht compleet verooverd.Mirakelen van technischen aard omringen ons in den tijd van weinig weeken. Geen dag
zonder uitvinding, geen probleem hoe reusachtig ook schrikt ons terug.
Als het nu de juiste tijd is, dan breekt de kracht mijner woorden door,
en denkbeelden, waarvoor men jarenlang vruchteloos streed, breeken
zich baan als een stormvloed. Zoo heeft de electrificatie de weereld
verooverd — de eene technische ontdekking paste in de andere. Als
een dijkbreuk stortte zich de vloed omlaag, er was geen houden aan.
(I Wij geven de bijdragen van Dr. F. Van Eeden steeds in de hem eigen
schrijfwijze. Red.
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Conservatisme telde niet meer en niemand kan nog zien in de naaste
toekomst niet, waar dit op uit moet loopen.
Nu heb ik, gedreeven door de zucht tot helpen en hervormen, eenige
ideeen in de weereld gebracht, die stellig te verweezenlijken zijn en van
grooten dienst wanneer ze door werkers met de vereischte bekwaamheeden werden uitgevoerd. Die denkbeelden waren duidelijk en nuttig. Arbeiders in staat ze uit te voeren waren en zijn er talrijk. 1k noem
de boodemhervorming, de Psycho-therapie, de Significa. a meende
ze klaar en oovertuigd te hebben uiteengezet (in de studies) de arbeiders waren aanweezig en scheenen niets beeters te verlangen dan
zich onderling te vereenigen tot zulk een idee it doel. Alles liet zich
hoopvol aanzien maar.., er gebeurde niets.
Ilt gaf een leuze, die voortreffelijk en practisch scheen, en ook nu
nog zijn waarde heeft behouden (Werkers werkt voor elkander). Wie
zich de moeite wil geeven zin en beteekenis deezer woorden aandachtig te ooverweegen, zal tot de oovertuiging koomen dat bier een
eenvoudige, voor ieder mensch bevattelijke waarheid is uitgedrukt.
Het is de aanspooring der arbeiders, om hen te doen inzien, dat zij
beeter doen gewonnen goed te deelen, in broederlijken zin, dan elkan4er er van te berooven en te trachten het grootste aandeel voor zich
zelf te houden. Ilt heb deeze leuze veele malen en voor duizenden
toehoorders uitgesprooken — en vond ooveral aandachtige toehoorders en guile instemming. Ja. Dat is nu eens echt waar ! — Dat
is een goede leuze, die geldig blijft zoolang er menschen zijn, die
voedsel noodig hebben. De innerlijke kracht van de genoemde leuze
is groot genoeg om veel jaren stand te houden teegenoover verbitterde
vij ands chap.
Maar ziet ! Met uitzondering van een klein aantal welgezinden
gebeurde er niets van de groote beweeging, die verwacht kon worden,
wanneer de mensch handelde als een reedelijk en verstandelijk weezen.
En ook wanneer hij, na het juiste eener handeling te hebben ingezien,
zonder oponthoud voort ging met handelen, in het belang van zijn
meedemenschen en van zichzelve.
Daarvan geschiedde niets of zeer weinig. Een klein weekblaadje.
Een paar honderd leezers, waarvan de helft nog niet, of niet diep van
de idee doordrongen is, en voorts een paar propagandisten, die hun
best doen om eenig begrip van de zaak te verspreiden. En toch, hoe
weinig maar is er noodig, hoe eenvoudig is de kern der zaak. Iedereen
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erkent het practisch nut en het uitvoerbare, iedereen, die er ernstig
kennis van heeft genoomen. En wat is de belemmering? Wat weerhoudt de menschen van handelen en krachtdadig ingrijpen? Naar hun
eigen zeggen is het nog niet de tijd. De menschen zijn er nog niet rijp
voor, zoo luidt een geliefde uitspraak. En deeze uitspraak bevat een
schijn- waarheid.
Ja! Het lijkt zoo. Als men een zaal vol geestdriftige toehoorders
achter zich laat, dan kan men hun inactiviteit niet anders verklaren,
dan door een gebrek aan rijpheid, een onvoltooid psychisch proces,
dat men onmoogelijk door inwendige middelen kan versnellen.
Maar dis is niet waar en als men er goed oover denkt, dan is er geen
sprake van onrijpheid — maar eerder van het tee gendeel. De abnormale toestand waarin de menschheid thans verkeert en die zeer
dikwijls worth gekenmerkt als decadence, heeft ha karakter van rotting en bederf, niet van onvolkoomenheid. Oover dit karakter is men
het vrijwel eens. En zelfs zij, die er rich slachtoffer van voelen, ontkennen het verderfelijk weezen van de ontaarding niet. Ze stellen het
maar voor als een noodzakelijk kwaad. Maar het kwaad als zoodanig
wordt erkend, en betreurd. Niemand of nagenoe g niemand, verdeedigt het of acht het verdeedigbaar. Elie een beroep doet op de eerlijkheid, de matigheid, de menschlievendheid der menschen, hij wordt
niet teegengesprooken. Men zegt « Ja ! ja I » maar men handelt niet
naar die instemming. Toch zijn de arbeiders daar, bekwaam genoeg om
de idee te doen leeven. Maar wat ontbreekt ? Niet de kennis, niet het
verstand, niet de vrijheid van gedachte. Dat alles kan aanweezig zijn,
maar zonder leidende persoonen, zonder lieden met initiatief, komt er
geen beweeging in de meenigte. En dan moet er nog lets bijkoomen,
lets noodzakelijks, dat ik zou willen noemen traagheid des geestes.
Eeuwen lang is een denkbeeld stil en werkeloos, dan op eenmaal komt
men tot actie en doet en handelt door niets te we erhouden en beantwoordend aan het woord : de vinger Gods. De macht waarin wij
leeven doet zich dan kennen in zijn schrikkelijke grootheid, zijn onweerstaanbaarheid. Maar wat heeft dit alles met significa te maken?
Wat is Significa?
Al dit heeft met Significa te maken. Er is gee n gebeurtenis, geen
kunststrooming, geen hervorming, of Significa heeft er mee te maken.
Het woord « Significa » (van Signum - teeken), beteekent leer der
beteekenis. Als een afzonderlijke tak van weetenschap is het woord in
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gebruik gekoomen in Engeland door Lady Victoria Welby, die wel de
moeder van de bedoelde idee mag genoemd worden. Zij sprak naar het
Engelsche idioom van « Significa » maar Significa is de latijnsche naam.
Het woord is op dezelfde wijze internationaal gemaakt als mathematies of mathematica.
Beteekenis-leer of leer der beteekenissen, dat is 't wat « Significa »
wil zeggen. Het eerste waaraan men daarbij zal denken is een nieuwe
pooging om door woordpluizerij tot benadering der waarheid te koomen. Maar dat is vergissing en misverstand. De beteekenissen die gezocht en geordend moeten worden, zijn niet de woorden en hun oppervlakkige kracht, maar de diepe beteekenis, die men eerst na langer
meditatie en na inspanning van alle geesteskracht kan vinden. De
korte samenvatting der significa kan aldus luiden : de ernstige pooging
om aan het woord de waarachtige beteekenis te geeven, die het tot nog
toe schijnt te bezitten.
Het « woord » kan genoemd worden : het geluid, of het figuurgeluid
(klank en letter) waarvan men verwacht dat het de bedriegelijkheid zal
wegneemen, die tot nu toe altijd aan een woord heeft gekleefd. Men
kan weeten, dat elk woord vol misverstand is. leder kan weeten, dat elk
woord gebruikt of gesprooken wordt met een bedoeling waaraan het
onmoogelijk kan voldoen en toch met een beslistheid alsof het precies
beantwoordt aan het verlangen waarmee het in de weereld is gebruikt.
Terwijl ik dit schrijf voel ik tegelijk zeer duidelijk de bedoeling van
mijn handeling en ook de groote ontoereikendheid van mijn woorden
om aan mijn bedoeling te beantwoorden. Tesamen gaat daarmee het
gevoel dat dit werk toch gedaan moet worden, eenvoudig omdat wij
menschen zonder het woord machteloos zijn en genoodzaakt elkander
door het letterschrift (figuur-klank-teeken) gezamenlijk in het leeven
te houden. Als duidelijk woord kies ik « recht » of « rechtspraak ».
leder kent het woord in zijn eenvoudigste vorm of beteekenis. Dan is
« recht » eenvoudig « niet krom ». Maar wanneer we strikt en nauwkeurig de werking van dit woord nagaan dan is het vol onzeekerheid en
geheim. Want er bestaat geen woord, dat precies aan het idee « recht »
beantwoordt, met andere woorden, er is geen recht er kan dus ook niet
Recht-gesprooken worden. De lijn die de kortste afstand van twee
punten op een bolvormig oppervlak verbindt, is niet recht, en is ook
weer wel recht. Het woord om zulke toestanden aan te duiden hebben
wij niet en wij kunnen het ook niet maken of vinden. Dat weeten wij,
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dat is alies wat wij kunnen zeggen en er aan toe voegend, dat naar ons
verstand zulk een woord onwaar is en bedriegelijk en niet beantwoordend aan hetgeen wij van een woord verlangen en verwachten. En toch
moeten we met zulke woorden verder leeven. Is dit zoo erg ? -- vraagt
de leezer. Heeft ons geslacht niet duizende jaren met behulp van zulke
woorden geleefd en gewerkt en genooten ? Is daarom een afzonderlijke
weetenschap noodig met academies en professoren en laboratorian ?
Ik sprak van Recht en Recht-spraak. Tracht dat woord eens te
onderzoeken, waarde leezer. Geeft het ons de klaarheid, de duidelijkheid waarop wij gehoopt hebben toen we deeze klank door mond en
lippen deeden hooren? Vertrouwt gij met rustige zeekerheid, dat het
woord daar zal terecht koomen waar gij het hebt gewenscht en de werking zal doen, die gij er van verwacht ? En nog lastiger en onduidelijker
wordt de zaak, als wij het woord Rechtspraak er aan verbinden en trachten te zeggen wat er gebeurt als wij het woord gaan uitspreeken, en
het mengen met de tallooze vormen, klanken en beteekenissen die er
mee verbonden zijn. Het eerste waartoe de significa ons brengt is het
begrijpen van alle woorden als meer dan zwarte figuuren, met een afgescrooken oovereenkomst, die onveranderlijk en voor ieder verstaanbaar is, als die afspraak maar voor alle menschen geldt.
Zulk een woord is er niet en kan er niet zijn. Significa leert ons, dat
elk woord niet minder is dan een ontzachelijk gecompliceerde zaak,
die bijna altijd samengaat met misleiding en bedrog, niet door moedwil, maar door onverstand en dwaling. Een woord is een steeds veranderlijke grootheid — om de wiskundige expressie te gebruiken — en
bestaat uit een zwart of ander gekleurd figuur, die uit veele stoffelijke
trillingen, waaraan men voor alle menschen dezelfde geldigheid meent
te kunnen geeven. Een pooging, die op niets moet uitloopen, aangezien
de stoffelijke figuuren zooeeven genoemd, in zich zelf reeds veranderlijk zijn en men van blijvende woorden dus niet kan spreeken.
Wij zullen het woord « Recht » eens signifisch beschouwen. Daarbij
past natuurlijk wat haarklooverij, maar wie de dingen wat dieper wil
beschouwen moet zich door zulk een geestig woord niet laten afschrikken. Is het woord Recht de aanduiding van iets werkelijks ? Of is het
een onbereekenbaarheid? Een onmoogelijke fictie ? Tracht deeze vraag
eens te beantwoorden ? Ge kunt het niet ! Ge verdoolt onmiddela in
iets, dat men « nonsens » « onzin » heet. Want de rechte lijn op een bolvormig oppervlak is onzin. Maar als ik aan die nonsens denk, dan kan
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1 ze zeer goed gebruiken, of 't nu nonsens is of niet. Ziehier een klein
voorbeeld van significa. Heel eenvoudig en toch volgeheim en duisternis. Kan men de rechte lijn op een bol uitleggen? Stellig niet. Bestaat
er daarom geen rechte lifn? Neen, die kan niet worden gevoeld, gehoord gezien, zelfs niet worden gedacht. En toch, wat is het dan wat
men een rechte lijn noemt ? Jets waarvan men niet zeggen kan dat het
bestaat, en wat toch bestaat omdat ieder knikt en « ja » zegt als het
woord « recht » op bepaalde wijze wordt genoemd.
Wat is dat voor een soort ding, wat voor een teegenstrijdig weezen
dat bestaat en niet bestaat te gelijk ? 1k kan het niet zeggen, maar ik
beproef het ook niet te zeggen, ik vraag alleen, kunt gij het zeggen? 1k
beweer van niet. En dan wordt dit gezegd, een rechte lijn kan wel
gezegd worden, als ze maar lang genoeg is. Dus een « oneindige » lijn?
Hier zijn wij met een stap in het diepste moeras.
Oneindig is iets wat geen eind heeft. Zoo iets kan heelemaal niet
bestaan. Het laat zich niet zien, niet ruiken, niet proeven, niet hooren,
niet denken, het is er eenvoudig niet. En toch is het. Zoo denken we.
Dit wil zeggen, dat alle dingen maar een schijn zijn (Maya) waarvan
de werkelijkheid voor ons onbestaanbaar-onmisbaar is om te leeven.
Nu hebt ge een staaltje van Significa gehad. En nu moet ik er mee ophouden, want Significa laat niet lang met zich sollen. Misschien treft
het sommigen uwer. Dan mag ik tevreeden zijn voor heeden.
24 April 1927.
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HET LICHT.
Het Licht is voor mijn oogen
Et zie het blijde en kalm,
aan eenen dikken walm
ben ik onttoogen.
Het Licht maakt mij tevreeden
Het zegt mij meenig ding —
Het stuuwt verheerlijking
door mijn gebeeden —
Het Licht doet mij gedenken
dat er een Vader leeft,
die kostlijke geschenken
zijn kindren geeft.
Tie naar het Licht wil luisteren
hij vindt het, zonder fout,
zooals de stralen fluistren
in een onmeetlijk woud. —
Het Licht wil ik vertrouwen,
het is zoo grout en goed
dat ik het steeds beschouwen
en diep bewondren moet.
't Licht is een Heilig Weezen,
dat alles oovertreft,
dat ooveral kan weezerr
en alle schoOn beseft.
Het Licht is als een zeegen
die alles tooit,
die als een kleur'ge reegen
met bloemen strooit.
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Het Licht doet mij niet beeven,
het is zoo roerloos stil,
alsof het alle leeven
in zich vereeren wil.
Het Licht is als een kooning
gezeeteld op zijn troon,
oneindig grootsch en schoon —
't Heelal heeft Het tot wooning. —
FREDERIK VAN &DEN'.

Walden, 19 Maart 1927.
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HONDERD KILOMETERS PER UUR,
De dronkenschap der snelheid,
heb haar lief,
zij is der tijden edelste geschenk.
Zij is de gestadige, lokkende wenk
van al wat het oog niet
maar het hart wel ziet.
Zji is de balsem op ons oud verdriet.
Om al wat we niet hebben bereikt,
om verre steden en blauwe landen,
om de vrouw die we niet hebben omvangen,
om oude handen
die we in eerbied niet hebben gekust,
om der wijsheid ontbeerde, verhevene lust
lijk om der Sirenen slepende zangen.
Om al dat,
en om croogen der kinderen die we niet hebben gebaard,
die we niet, stralend,
uit ons donker wezen hebben getrokken,
om al dat
lijk om het langzaam neervlokken
van rust en jaren
op onze driften, om onzen haard,
o daarom, daarom de teugels van slit oneindig ros gemend,
daarom ons bedronken aan mechanische kracht.
Laat, laat de motor radeloos ronken
door den nacht,
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Straks, als ons heimwee
aan elke ster zal ontvonken,
straks in het middernachtelijk uur,
boven der banen glanzend lazuur,
buigt weer de droefheid ons hoofd op ons hart
en vallen de tranen
op 't bevende stuur.
Heer, geef ons dan,
geef ons dan duizend in 't uur.
MARNI X GI JSEN.
Chicago, 1927.
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Naklank op de Beethovenfeesten.
door M. E. Belpaire.
Nooit werd een eeuwverjaring met meer luister, met meer liefde
gevierd dan die van den toonreus : Beethoven.
Wonder schouwspel ! Uit alle werelddeelen, uit alle streken of van
alle stranden, stij gen stemmen op om hem te verheerlijken, te loven,
dank te zeggen, hem die, uit onaanzienlijken stand geboren, eenzaam
stierf in een verlaten klooster.
Wat in de eerste plaats treft, is de algemeenheid dezer hulde. Aan
de Beethoven-verjaring is eene andere herdenking onmiddelijk
voorafgegaan : die van den Poverello van Assisi : Franciscus.
Hier ook was er zekere eenstemmigheid van verschillende gezindheden. Uit protestantsche middens, bij ongodsdienstigen zelfs, werd
meegevierd rond het Franciscus-beeld ; maar vooral toch ging de
hulde uit van de Katholieke Kerk.
Niet zoo voor Beethoven. Heel de menschheid schijnt zich in dank
te scharen rond den genialen vertolker van Schiller's Seid umschlungen,
Millionen— Zijne liefde ging tot alien. De liefde van al de menschenscharen geeft antwoord op die liefde.
Niet dat de twee eeuwverjaringen in den grond zouden verschillen.
De boodschap die beiden aan de aarde brachten was een boodschap
van liefde en vrede.
Lief de ! Vrede ! Wat klopt het hart bij 't vernoemen van die woorden. Wat klinken zij vreemd na de ontzetting van een oorlog, die de
gemoederen nog duizelig maakt, die de wereld, als een dronken
mensch, nog zwijmelend zond tusschen hoop en vrees, tusschen leven
en dood I
ook de Franciscus-tijd was een beroerde tijd — die woelige middeneeuwen, geweldig in deugd en wandaden, nu eens opbloeiend in heiligheid om dan plots als in barbaarschheid te vergaan.
En Beethovens leven ? Het heeft zich afgespeeld in een tijd van
revolutie en bij kanongedaver. De eeuw zijner geboorte was die achttiende eeuw die doodbloedde in de Fransche furiedagen; de eeuw van
zijn sterven ving aan in het zelfde bloedbad. En toen de wankelende
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tro nen weer eenig vastheid hadden verkregen rende de Corsikaan, in
verwoestend galop, heel de wereld over en sloeg zijn tenten op tot in
't hart der Keizerstede, waar de geniaalste aller toonkunstenaars zijn
heldhaftige muziek schlep.
Vond Beethoven daarin de fierheid zijner tonen? Of in het Vlaamsche bloed dat hem door de aderen stroomde?
In elk geval, schijnt het paradoxaal van vrede te spreken, waar zooveel krijgsrumoer heerschte; liefde te vernoemen in dagen van omwenteling en wanhoop.
En toch, nu weer bij de honderdste verjaring van Beethovens dood,
is in Weenen een wereldcongres vereenigd, een soort vredesconferentie. Niet om de aarde op nieuw onder de vorsten te verdeelen;
niet een samenkomst van politiekers en diplomaten; maar een vergadering van al wie belang stelt in de kracht van den geest, die nog
waarde hecht aan het onstoffelijke en schoone.
Vergeefs heeft men de oude Keizerstad willen ontkronen. Een
nieuwe vorst staat op — door heel de wereld erkend — vorst door zijn
genie, koning der menschen omdat hij groote liefde had en diep heeft
geleefd.
Uit den dood spruit het leven; uit de smart de liefde. Beethoven is
koning tot aan der eeuwen slot, door die macht van liefde en leven.
En hoe welkom de boodschap die de nieuwe lente van zijn vereering
brengt aan onze hongerende harten ! Zij zijn dus niet dood die krachten waarop wij onze hoop hadden gesteld waarheid, schoonheid,
mildheid en vreugd; de bekoorlijkheid van 't menschelijke; de belofte
van 't goddelijke ; alle veredeling en verfijning, al die geestelijke waarden
die 't aardsche leven tot een voorportaal maken van de eeuwigheid?
leder jaar brengt de lente aan den bodem haar tooi van bloeisel en
groen, haar onbedwingbare belijdenis van 't steeds herrijzend leven.
,En de Kerk beaamt in haar Paaschfeesten de leer der lachende natuur.
Neen, zij zijn niet dood, de groote krachten van 't leven — waarheid — schoonheid — liefde, onafscheidbaar in 't Goddelijk Wezen
als in de menschelijke ziel. Niemand kan ze vermoorden, dood krijgen
— niet de wreedste oorlog; niet de wisselvalligste rampen van het
bestaan eeuwig, onsterfelijk zijn zij, als de God die ons heeft geschapen. Dit leert ons het evangelie der verrijzenis ; dat leert ons de
levensondervinding.
Maar hoeveel glansrijker in de werken van 't genie I
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Niet anders luidt de Beethoven-leer ; en daarom is het zulk een
troostend schouwspel de menschen te zien scharen in aandacht aan
zijne voeten. Hij ook brengt zijne verrijzenisboodscnap ; hij ook
schijnt te zeggen « Niet lang kan het leven in 't graf opgesloten
blijven het moet oprijzen, schitteren, overwinnen ». En daar zijn
mond geen aanspraak maakt op onfaalbaarheid en goddelijke zending,
is er misschien kans dat de dorstende zielen der lijders en twijfelaars
van onzen tijd van hem aannemen de boodschap van hoop en vrede
die ze verweigeren, wanneer ze komt van 't Goddelijk gezag.
**

De Beethoven-boodschap — de Beethoven-leer — hoe weldadig is
ze, juist in onzen tijd.
Treffend is het hoe zij, in het voile Licht, voor ons staat op de eeuwverjaring van zijn sterven.
Want de dood is de toetssteen van 't leven; door den dood wordt het
leven bezegeld.
Dit komt grootsch voor in 't tooneel van Beethovens sterven.
Allerhande legenden zijn in omloop gekomen aangaande de laatste
levensdagen van Beethoven en het worth tijd die voor goed uit de
wereld te helpen.
Een woord vooral van den stervenden Beethoven heeft de ronde
gedaan en werd door de vijanden der waarheid uitgebuit. Tot de aanwezigen, bij zijn ontvangen der laatste Sacramenten, zou hij naderhand gezegd hebben Plaudite, amici, comoedia finita est. — « Klapt
in de handen, vrienden, het comediespel is uit ». Als of hij zich
geleend had tot een afschuwelijk kluchtspel, dat nu een einde had
genomen.
Daargelaten het onwaarschijnlijke van zulk verzinsel daar Beethoven vooral gekend was door de oprechtheid van zijn gemoed —
komt het voor als een moddervlek geworpen op het plechtige, het
grootsche van een stervenstooneel.
En toch, zonder die anecdote, was ik er misschien nooit toegekomen
over Beethoven te schrijven ! 't Was het lezen ervan, op 't einde van
Victor Wilder's biographie, idat mij zoo tot verontwaardiging ontvlamde dat ik besloot dien laster te wederleggen en aldus tot mijn
Beethoven-studien werd gebracht.
Welk is dan de waarheid?
685

Wezenlijk heeft Beethoven die latijnsche spreuk gebezigd, maar bij
eerie andere gelegenheid en doelend op het nuttelooze van de medicale
hulp.
Schindler schrijft den 24 Maart aan Moscheles, in Londen, een
langen brief, waarin het nakend einde van den grooten toondichter
wordt gemeld. Daarin kan men leven : « Gisteren zegde hij tot mij en
Breuning : Plaudite, amici, comoedia finita est.
« Gisteren », merkt Thayer op; 0 dat is den 23 Maart. Deze dateering ontneemt de frivole aantijging alien grond als zou Beethoven deze
woorden hebben gesproken na het ontvangen der laatste Sacramenten
op 24 Maart. Zooals G. von Breuning terecht opmerkt, ware dat heelemaal in tegenspraak met Beethovens rechtschapenheid ».
Ook G. von Breuning, in zijn kostbaar boekje : Aus dem Schwarzspanierhause, verzekert dat Beethoven zich aldus uitliet na een bezoek
der machtelooze geneesheeren.
Deze von Breuning was toen een twaalfjarig knaap. Een ander
ietwat oudere jongeling had ook het geluk den stervenden meester te
naderen, heel op 't einde van zijn leven te leeren kennen.
Uit Weimar was de 15-jarige Ferdinand Hiller — later, te Keulen,
als Kapelmeester zoo gekend — met Hummel en zijne vrouw, naar
Weenen gekomen en, gelukkig, heeft hij schriftelijk relaas gegeven van
die reis. Den 6 Maart in de Keizerstad aangeland, was hij reeds
den 8, met Hummel, bij Beethoven. « Door eene ruime voorkamer,
waarin hooge schabben met groote pakken muziek stonden, kwamen
wij — hoe klopte mijn hart ! — in Beethovens vertrek. Wij waren niet
weinig verwonderd den meester te vinden, zeer opgewekt, in schijn,
bij 't venster gezeten ». — Beethoven, ofschoon zeer lijdend, had tegen
wil en dank willen opstaan om Hummel eer aan te doen. — « Hij
droeg een langen grijzen slaaprok, op zekere oogenblikken gansch
openstaande, en hooge laarzen, tot aan de knie reikend. Vermagerd
door de kwade ziekte, kwam hij mij voor, toen hij opstond, als van
hooge gestalte ». — Beethoven was integendeel klein en ingedrongen
— « Hij was niet geschoren; zijn weelderig, grijzend haar viel in,
wanorde hem langs de slapen. Toen hij Hummel ontwaarde, verhelderde zijn gelaat, op de vriendelijkste wijze. Hij scheen buitengewoon
verheugd. De twee mannen omarmden elkander allerhartelijkst ».
In zijne jeugd stond Beethoven onder zijne vrienden bekend als de
« goede » Beethoven. Die eigenschap is hem zijn leven lang bij686

gebleven ; grensde aan het heldhaftige toe wanneer hij tijd en kunst
prijs gaf om het verweesde neefken tot vader te worden, en rees nu ten
top in 't stervensuur. Al de werken zijner laatste manier zijn doorstraald
van die serene mildheid. Iedere trek die er op wijzen kan in de getuigenissen der tijdgenooten, dient zorgvuldig opgeteekend.
Hiller bespreekt vervolgens de doofheid van den grijzen meester,
die hem in de onmogelijkheid stelde een gesprek te volgen. Ook lagen
steeds op tafel dikke bundels papier waarop de bezoekers hunne vragen moesten neerpennen. « Hij sprak, maar degenen met wie hij
sprak moesten vragen en antwoorden schrijven. Hoe pijnlijk moest
het niet zijn voor zoo'n levendigen, licht ongeduldigen man, elk antwoord te moeten afwachten; telkens eene poos in het gesprek te laten,
die ook het denken stilhield ! Met begeerig oog volgde hij dan ook de
schrijvende hand, en overzag eerder door een blik wat geschreven
stand, dan dat hij het las ».
Om dit beeld van den stervenden meester nog levendiger voor den
blik te roepen, weze ook bier de laatste brief medegedeeld welken
Beethovens jeugdvriend, Dr. Wegeler, hem schreef. Daaruit blijkt
ook hoe getrouw hij zich zelf is gebleven, heel zijn leven lang. In zijn
brieven schildert een mensch zich zelven het beste af; maar ook in de
brieven tot hem gericht wordt hij weerspiegeld. Nooit had Beethoven
met zijn Bonnervrienden afgebroken ; vooral niet met die Bre unings
bij wie hij eene tweede — fijnere — familie had gevonden. De eenige
dochter, Lorchen, was met Dr Wegeler getrouwd.
Koblenz, x-2-1827.
« Lieve Oude Vriend !
« Door het toezenden van eenige muziekstukken, door Schott uit
Mainz, zijn wij tot de blijde overtuiging gekomen dat Gij (I) ons nog in
vriendelijke goedheid gedenkt. Uw hardnekkig zwijgen na mijn laatsten brief had mij haast doen gelooven dat het anders was. Nu kom ik
tot de gedachte dat Gij geen drukken correspondent verlangt. Toch
zou geen andere U zoo in uw jongelingsjaren kunnen terugroepen, U
zoo aan honderden voorvallen van lustigen of droeven aard herinneren, als ik, bijzonder daar mijn geheugen gedurig opgefrischt wordt
door mijn vrouw, die mij van alles vertelt over Fratilein Westerhold,
Jeannette Hohnrath, of hoe de vele et caetera's mogen geheeten
(1) Wegeler gebruikt het vertrouwelijke «

Du »,
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hebben, Ook mijne twee kinderen (respectievelijk 20 en 13 jaar oud)
kennen U zoo goed dat zij, in geval Gij ons kwaamt bezoeken, ervoor
zorgen zouden dat alles in orde was zooals zij weten dat het U aangenaam zou zijn ».
Dr Wegeler zet zijn vriend aan naar Koblenz te komen, om in de
rust van een lievenden kring, herstel te vinden. Blijkbaar wist hij niet
hoe diep de arme Beethoven getroffen was. Of zocht de geneesheer
den lijder wat cooed in te spreken? De gemoedelijkheid van de Rijnlanders straalt uit dezen brief. In hun midden geboren, tusschen hen
opgegroeid, is het geen wonder dat Beethoven met dezelfde goedheid
was bedeeld. Zelden staan wieg en graf der groote mannen op dezelfde
plek. Maar in 't hart van den stervenden Beethoven huisde dezelfde
ziel van zijn opkomend leven,
Bij Hillers opteekeningen nog dit. Den 13 Maart was hij weer, met
Hummel, bij Beethoven, « Wij vonden hem veel slechter. Hij lag te
bed, scheen hevige pijn te hebben en zuchtte soms diep, toch sprak hij
nog levendig en veel. Wat hem zwaar op 't hart scheen te liggen was
dat hij niet gehuwd had. Reeds bij ons eerste bezoek had hij daarover
geschertst met Hummel. Diens gemalin had hij als schoon jong
meisje gekend. « Gij », zegde hij toen glimlachend, « gij zijt een gelukkige mensch, gij hebt eene vrouw, die U verzorgt, die op U verliefd
is — maar ik, och arme ! » — en hij liet een diepen zucht. Hij bad ook
Hummel zijne vrouw eens mee te brengen.
Mevr. Hummel kon er niet toe besluiten den man dien zij in de
kracht der jaren gekend had, aldus terug te zien.
De bede van den stervenden meester kon zij echter niet verwerpen,
en de derde maal vergezelde zij haar man en den jongen Hiller. Nu
lag de arme zieke daar nog meer verzwakt neer. « Hij sprak zeer gedempt en in afgebroken zinnen ». « 1k zal wel binnen kort naar boven
moeten », fluisterde hij toen wij hem groetten. Soortgelijke woorden
kwamen meermaals terug — daartusschen echter sprak hij nog van
plannen en hopen, die eilaas niet tot verwezenlijking kwamen ».
« Troosteloos was de aanblik van den buitengewonen man, toen wij
hem — voor de laatste maal — den 23 Maart bezochten. Uitgeput en
mat lag hij daar, soms diep zuchtend. Geen woord kwam over zijne
lippen — het tweet stond hem op het voorhoofd. Daar hij niet onmiddellijk zijn zakdoek onder de hand vond, nam Hummels gemalin
haar fijn batisten zakdoekje en droogde herhaaldelijk ermee het tweet
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van zijn gelaat. Nooit zal ik den dankbaren bilk vergeten die uit zijn
gebroken oog tot haar dan opschoot ».
Als een relikwie bewaarde de medelijdende vrouw dit zakdoekje en
ook een lok van het grijze haar die zij afsneed.
Hoe Beethoven den Zaterdag, 24 Maart met de laatste Sacramenten
werd voorzien, werd reeds beschreven. Dat er bij den diepzinnigen
mensch geen spraak kon zijn van zich te leenen tot een loutere formuul, blijkt ook uit Beethovens geschreven woord in de Conversationshefte.
Hij is in gesprek, aangaande de voogdij over neef Karl, die hij
hardrkekkig verlangde om het kind aan de onwaardige moeder te
onttrekken. Daar staat te lezen : « — hoe ik gesteld ben aangaande
de biecht kan men afleiden uit het feit dat ik zelf K(arl) bij den H. b,b.
van S. Michael te biechte bracht. Deze echter verklaarde dat, zoolang
hij de moeder inoet frequenteeren, geen biechten helpen kan ».
Ook Beethovens geneesheer, Dr Wawruch, heeft een geschreven
relaas gelaten van de laatste ziekte van zijn patient. Op zich had hij
genomen dien te verwittigen van den ernst van zijn toestand « opdat
hij zijn burgerlijke en godsdienstige plichten zou kunnen vervullen ».
Hoe hij zich van die pijnlijke taak kweet, zegt hij zelf « Ik schreef
hem de verwittigende woorden, met de meest sparende kieschheid,
op een blad papier (want sinds lang was er geen ander middel mogelijk tusschen ons om elkander te verstaan). Beethoven las wat geschreyen stond met voorbeeldige gevatheid, langzaam en zinnend; zijn
aanschijn geleek dat van eenen verheerlate ; hij reikte mij hartelijk
en ernstig de hand en sprak : « Laat den heer pastoor roepen ». Dan
werd hij stil en nadenkend, en knikte mij vriendeli* zijn « Tot wederziens « tegen... »
Het zou een vreemdeling zijn die de oogen van den dooden Beethoven toedrukte, Anselm Hatenbrenner was uit Gratz naar leenen
gekomen om den meester nog te zien. Toen hij den Maandag 26
Maart, rond drie uur, het Schwarzspanierhaus binnentrad, vond hij
bij den stervenden Beethoven enkel Stephan von Breuning en de
vrouw van 's meesters broeder, Johann, die hem vertelde hoe Beethoven, op den Zaterdag, na zijne bediening, aan den pastoor had.
gezegd « 1k dank U, Eerwaarde Heer Gij hebt mij troost gebracht ! »
Anselm Iiiittenbremer bleef alleen met Beethovens schoonzuster,
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in de sterfkamer, nadat Stephan von Breuning, te zeer aangegrepen
door 't zicht van zijn lijdenden vriend, zich met Schindler had verwijderd. Zij gingen reeds op 't kerkhof naar eene begraafplaats uitzien.
« Van 3 uur 's namiddags, toen ik binnentrad, tot 5 uur, « schrijft
Hiittenbrenner », « lag Beethoven, daar, bewustloos, in doodstrijd
rochelend. Plots sloeg een bliksem, met sterk gedonder, door de sterfkamer, en verlichtte ze scherp. (VO& Beethovens huis lag sneeuw), —
Na dit onverwacht natuurverschijnsel, dat mij geweldig aangreep,
opende Beethoven de oogen, hief de rechter hand op, en blikte met
gesloten vuist, enkele seconden lang, ten hooge, met zeer ernstig,
dreigend gelaat, als wilde hij zeggen : « a trotseer u, verganIcelijke
machten ! Wijkt voor mij ! God is met mij ! » — Ook had het den
schijn alsof hij lijk een koene veldheer, zijne aarzelende troepen wilde
toeroepen : « Moed, soldaten ! Vooruit ! Vertrouwt op mij ! De
zege is voorzeker aan ons ! » Toen hij de opgeheven hand weer op het
bed liet zinken, sloten zich zijne oogen half. Mijn rechter hand lag
onder zijn hoofd, mijne linker rustte op zijne borst. Geen ademhaling,
geen harteklop meer ! De genius van den grooten toonmeester was uit
deze wereld van bedrog naar 't rijk der waarheid ontvlogen ! — Ilt
drukte den ontslapene de half-open oogen toe.., ,)
Onmogelijk het wat theatrale van deze beschrijving te controleeren,
vermits niemand anders in 't vertrek zich be yond dan Beethovens
schoonzuster, of, volgens Schindler, de huishoudster Sali. Heeft de
stervende, onder eene laatste geweldige krachtinspanning, wezenlijk
het lot nog eens getrotseerd? Het zou in overeenkomst zijn met heel
zijne levenshouding. Ook zonder dit blijft het een grootsch tooneel
den meester in die volledige eenzaamheid te zien sterven, de oogen in
den dood toegedrukt door een vreemdeling.
Wat al diepe lessen in dat alleen-zijn ! in die verlatenheid, in die
schijnbare mislukking van het levensdoel ! Was dat niet steeds het
teeken van alle aardsche grootschheid ? Door 't kruis alleen wordt de
kroon bereikt, door den dood het leven, door het falen de overwinning.
De leerling is niet grooter dan de meester, en in den God-mensch
mag al het menschelijke aanschouwen hoe liefde en lijden de weg zijn
tot het leven.
Een levensmeester is Beethoven, en zijne leer houdt rythmisch stap
met de leer van Christus.
— Nooit regelmatiger wellicht dan in dat voorhouden van de nietig690

held van al het stoffelijke en wereldsche ten aanzien der geestelijke
gaven. Door zijn genie, door zijne kunst zegeviert Beethoven over tijd
en vergankelijkheid. Waar zijn de grooten zijner periode ? — een
Napoleon, ook een genie op krijgsgebied — een Metternich, een Talleyrand, al die diplomaten die de wer gild onder de volkeren verdeelden ?
Wie bekommert zich om hen?
Wie zou er aan denken hunne eeuwgedachtenis to vieren in liefde
en rouw? Alleen deze groote van de gedachte wordt gevierd, gehuldigd, in dank, in vereering, omdat hij, als de boetelinge aan Christus'
voet, veel heeft bemind, de tranen eener eeuwige liefde heeft gestort,
de rijkste hulde der menschelijkheid aan, de godheid. — Want ijdel is
alle kunst, die niet is : uiting van liefde, wedergaaf van 't leven aan
't opperste Leven.
Mel 1927.
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SINTE C1ECILIA

(1)

door Jan Hammenecker.
(Vervolg).

TIBURTIUS.
Caecilia, Gods engel is nu verdwenen... Hij mocht. Kan Valerianus
voortaan niet optreden als uw beschermer ? Zie, kind, op uw, maar
ook op zijn hoofd prijken lelien en rozen, en voorwaar zij misstaan
hem allerminst : die lelien zullen niet gauw verslensen; want een jongeling is van nature wilskrachtig en, helpt hem de genade; dan kan hij
misschien gemakkelijker dan uw geslacht de maagdelijkheid bewaren.
Indien hij slechts wil ! Indien hij verslingerd geraakt op de schoonheid
van den maagdelijken staat, dan kan hij niet alleen steden overwinnen
maar ook, wat moeilijker is, zijn eigen drift en weerspannig vleesch.
Jesus' voorliefde, Jesus' puikgenade ging vanzelf naar Sint Jan en
Sint Jans gelijken : die mogen rusten op Jesus' Hart.
Er zijn ook heden nog, Goddank, jongelingen genoeg, die weten,
waar hun plaats is : op Jesus' Hart, Caecilia, gelijk Sint Jan, Jesus'
maagdelijken lieveling !
Loof God, omdat Valerianus, uw echtgenoot van u de pracht van
de maagdelijkheid heeft geleerd nog voordat hij ze verloren was. Bij
zoovelen, eilaas, komt de liefde tot de maagdelijkheid slechts bij wijze
van te laat gejammer over 't verlies van dien kostelijken perel I
Valerianus voelt zich overgelukkig : thans kent hij de waarde der
aardsche dingen : hij weet dat zij pas goed mogen heeten, alnaar zij
godewaarts leiden. En maagdelijkheid is goed : hij ziet het, is veel beter
dan wat antlers :hij juicht erom, en dat het nog niet te laat is om naast
U, Caecilia-lelie gelijk een lelie te bloeien.
Valerianus zit voor zich uit te kijken, stilzwijgend. Hem dunkt dat
hij neergezeten is voor een meer vol waterielien, en zijn ziel is dat
(I) Zie D. W. & 13: VIII-IX, X-XI XII 1926 II, III, V-VI 1927.
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meer vol waterlelien en geen andere bloem mag erin bloeien. En
gij zijt de glans en de zonneschijn op dat lelienmeer. Hij geniet !
Gij voert een triomfanten glimlach op de lippen gelijk een moeder,
die lang voor haar kind gevochten heeft tegen de dood, en haar kind
is gered ! Er is veel moederlijks in uw maagdelijk hart, o Caecilia ! Ei,
nu terug die schrik voor de dagen, die zullen komen ! Die rozen op
Valerianus' hoofd zien zoo rood als bloed : zij voorspellen voor hem
den triomf der martelie : met zijn jong rood bloed zal hij voor Jesus
getuigen : vreezen moet gij niet : gij weet het; maar er is, ja, veel
moederlijks in uw maagdelijk hart; en welke moeder vreest niet ?
Zonder redenen, bijna nog ergst, ja, zOnder redenen ! Och ! ... Zal
dat gaan, als Valerianus op de rechters zal moeten antwoorden?...
Is hij reeds bekwaam om 't geloof, dat in hem is te verdedigen ? Zal
hij niet te wreed gemarteld worden? Kot en keten, geeselroe en rad,
rooster en ziedend pek, er zijn geen folteringen, die niet voor uw oogen
spoken. Arme Valerianus, morgen of overmorgen wordt hij misschien,
al te deerlijk verminkt v66r uw voeten neergeleid versierd eilaas met
de roode rozen veler wonden. Voor u zelve durft gij naar folteringen
te verlangen; niet echter voor een ander, niet voor, o neen, zeer zeker
niet voor hem, dien ge bemint als uw eigen jongen I
Wat verlangt gij nu meest ? Of hem voor te gaan in den dood ! of
achter hem te komen? Gaat gij v66r hem, dan kunt gij niet meer
zeggen : schep moed ! Niet meer roepen gelijk de Machabeesche
moeder : zoon, blik hemelwaarts I Dan kunt gij zijn lijk niet eeren
en vroom neder leggen In Pace L..
Gaat hij voor u, dan zal hij treuren, omdat hij nog zoo versch op de
baan u, zijn geleidster, alleen moet achterlaten. En 't heeft geen zin,
dunkt hem, dat Valerianus ginder in 't hiernamaals aan zou landen
zonder u, zijn eerste schipperin I
Te zamen, in eenen zelfden zwalp op het strand der eeuwigheid
geworpen worden en in den schoot der allesvereenigde Liefde : o !
indien dat kon !
Valerianus kent nog uw angsten niet. Pas immers heeft hij God
herkend en 't mysterie, dat gij voor hem waart, is nu pas ontsluierd. Al
zijn denken is nog zoo versch ! Is het eigenlijk denken? ai neen, 't is een
genoeglijk looter zien op al 't nieuwe, dat hij gekregen heeft : God en u.
Spaar hem nog een poos, Caecilia. Laat hem aan zijn geluk en zijn
verrukking in 's Heeren goedjonstigheden.
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Ach, ook hij schiet wakker uit zijn rustig genot. Hij ziet dat ook uv
leliekroon met rozen doorstrengeld is... en hij durft het zinnebeeldig,
rood der rozen niet te begrijpen; maar hij vat het toch 't beduid
lijden of liefde, nietwaar ? en liever nog 't een uit 't ander en 't ande
uit 't een.
Toch kan hij niet treuren zijn hart is nog te jong van genade dai
dat het zou beven voor wat dan ook. Niet op het einde van een lever]
Caecilia, maar in 't begin ervan heeft men vooral lust om zich weg t,
schenken met al wat men heeft, tenware men een immer jong Sin
Paulus' hart in de borst voelde kloppen. Valerianus wil zich blijmoedil
voor Jezus in de dood werpen en gij zult nog minder aarzelen, gij
zijn Caecilia, zijn altijd jonghartige maagd. Is dat niet heerlijk dat e
zooveel moed huist in het hart van de jongelingen?
Gelijkt Valerianus niet fel op uw Bruidegom Jesus-Christus
Caecilia, 'k stel me Jesus steeds voor als de geestdrift, het enthoe
siasme, den moed, het heldhaftige der onversaagde jonkheid zelf. Kai
er iets loom of lui zijn in God, die de Verblijder is der jeugd?
Leve dan Valerianus in de schoonheid van zijn Christus' gelijk,
jonge geefschheid, waardoor hij zelfs zonder angst te voelen om
voortwil recnt-aanrecht door naar Jesus door den dood. Wellich
ontwaken heden of morgen in zijn hart de duizenderlei benauwdhedei
der liefde : hij zal, voornamelijk wanneer hij zijn angsten wil been
redeneeren, altijd denken aan u. Zult gij kunnen leven zonder Vale
rianus ?Gewis,en toch Zult gij den marteldood kunnen sterven zonde
hem? Gewis, en toch ! Toch zal hij vreezen ! Reeds begint hij, dunk
me, te dubben...
Och, Caecilia, dat vreezen, 't zijn zoowel als 't uw, is zoo menschelijl
en in den grond zoo christelijk? Hoe zouden wij niet angstig zijn voo
elkander, die malkanders natuurlijke zwak- en ontoereikendheic
kennen voor elkander God noodig weten en vanzelf ter hulpe roepen
En gij bidt samen dat Jesus' kracht aan geen van beiden ontbrekei
moge. En uwieliEn op uw hoofden schitteren en uw rozen gloeien zo(
langer zoo mooier. o, Caecilia, wat ik heb aan lelien en rozen, wat
heb aan zuiverheid en liefde wijd ik Draag gij mijn schamell
bloempjes een Nos, opdat zij vermooien : op uw hoofd gedragen
vermooien I Dit, Caecila, durf ik u niet te vragen, al brandt het of
mijn lippen : zet thy kroon een wi.il op mijn hoofd. Verwisseling vai
kronen doen !... Ach ! neen, ik heb niets gezegd, Caecilia.
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Terwijl gij voortbidt hoor ik stappen naderen. Een fijn geboetseerde hand schuift het deurzeil weg; een flinke kop en een sierlijke
gestalte zie 'k bevallig buigen. « Gegroet ! » lispelen :minzame lippen.
zie, 't is Tiburtius. Hij staat bedwelmd; de geur van uw lain- en
rozenkronen hangt hier nog als een wierook uit 's hemels paleizen. De
geuren herkent hij, geur van lelien en geur van rozen dooreen en nietdooreen. Instinctmatig zoekt hij met zijn oogen of er ergens lelien
staan en rozen. Nergens : en toch ruikt hij de weelderigste geuren der
aarde, neen des hemels !
zijn er bloemen neergeregend uit den hemel ? Aardsche bloemen
rieken niet zoo : niet zoo verrukkelijk zuiver, niet zoo dwelmend goed.
Hoe vreemd ! Gister stonden er vrachten bloemen op de feesttafelen te
prijken, en zij bekoorden door kleur noch geur. Nu dunkt hem, dat
hij fangs ongeziene bloemen den hemel ruikt; en zag hij die bloemen,
hij zou, meent hij, den hemel zelf open zien.
zij geloofd, o God, door wien geur van bloemen een ziel naar het
rijk der hemelen kan Leiden ! En zij gegroet, gij Tiburtius, bekeerling
der geurende lelien en rozen !
Hij komt naar u toe : de weelde der geuren vergroot. Verbergt gij
lelien en rozen, of zijt gij, Caecilia, roos en lelie, gij ?
« Caecilia,waarvandaan komt die geur van rozen en lelies? Had ik een
verschen tuil ervan in mijn handen, hij zou niet den rijken geur verspreiden, dien ik opsnuif te dezen stond. Ik ben erdoor letterlijk verrukt; me dunkt dat die wondere geur vernieuwt, geheel mijn wezen
vernieuwt I »
Valerianus staat recht en verkondigt blijde :
«Ik, o Tiburtius, ik heb voor u die gunst bekomen dat gij dien zoeten
geur moogt ruiken ; en, wilt gij mijn geloof omhelzen, dan zult gij met
uw eigen oogen de bloemen mogen zien waaruit hij voort is gekomen.
En dan, broeder, dan zult gij kennen Hem, wiens bloed rood is als de
rozen, en lelieblank het vleesch. Caecilia en ik dragen kronen die gij
met uw oogen nog niet kunt zien; de bloemen, waarmee ze gevlochten
zijn hebben de schittering van het purger en de spierwitheid van de
sneeuw I »
— « Is 't een droom, o Valerianus, of zegt gij dingen die bestaan?
— « Een droom? Dat is ons leven tot heden toe geweest; nu staan we
volop in de waarheid en er is Been zweem van leugen in ons; want
de goden die we voorheen aanbaden, waren niets tenzij duivelen ».
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Valerianus zegt dat eenigszins barsch: 't is hem te klaar, dat hij mis is
geweest, en hij kan niet begrepen dat zijn broer niet ook reeds den
onzin van het heidendom heeft ingezien. Gij waart veel verduldiger
met Valerianus zelf, o Caecilia !
Hoor slechts hoe Tiburtius met geen stout doorspreken te winnen is.
— « Hoe weet gij dat? » vraagt hij kort.
Doch Valerianus vaart ijverig voort : zoo gaan pas bekeerden te
werk
— « Gods engel heeft het me geleerd; en gij zult zelf dien weldadigen geest mogen zien, als gij wilt : laat u zuiveren van de smet der
afgoderij ».
a Ja ; doch hoelang zal het niet duren, eer ik zuiver genoeg geraak
om Gods engel te mogen zien? »
- a Gauw genoeg, antwoordt Valerianus vlug, zweer me maar dat
gij de goden verzaakt, en dat er maar een God in den hemel is ».
— « 1k zie niet in, waarom ik die belofte zou moeten afleggen,
broeder !...» Caecilia, 't is hoogtijd : haast u tusschen beiden te kotnen :
Pt is voor een ziel
Gij zijt gereed, ik zie 't : uw oogen gensteren van heilig vuur: met
den blik hebt gij gezien wat Tiburtius noodig heeft : een of twee
bewijzen van de dwaasheid der afgoderij. Gij nu weet van kindsbeen
of wat de profeten, wat de verdedigers van het geloof, wat de martelaars voor hun rechters tegen het afgodendom aanvoerden. Spreek
clan: Tiburtius zal luisteren : hij weet dat gij verstandig zijt, en goed.
Lc luister ook met eerbied en aandachtigheid.
— « Tiburtius, hoor ik u zacht beginnen, 't verwondert me wat, dat
gij niet sedert lang begrepen hebt,dat leemen of houten of steenen of
bronzen beelden, of om het even uit welk metaal geen goden kunnen
zijn. »
« Inderdaad, glimlacht ge voort, hoe kunt ge die stomme beelden,
waarop de spinnen hun webben weven; waarop de vogelen hun nesten
bouwen ; die door mijnboeven uit den schoot der aarde werden gedolven, aanzien als goden en op zulke dingen betrouwen? Tiburtius,
denk even na : welk verschil is er tusschen een afgod en een lijk?
Weinig, niet waar ! Een lijk heeft nog al zijn leden, maar 't heeft geen
adem meer noch stem noch gevoelen ;een afgod heeft ook al zijn leden:
maar die leden zijn niet in staat om iets te verrichten: ik acht ze minder
dan de ledematen van een doode. Een gestorven mensch heeft ten696

minste ooit eens geleefd : oogen, ooren, mond, neus, handen en voeten
deden eens hun werk; een afgod echter begint dood en blijft dood
almaardoor : nooit was hij levend noch kon hij levend zijn ».
Tiburtius, lieve jongen, gij kunt daar niets tegen inbrengen;
Toe, geef u maar gauw ! Gij zijt een verstandige jongen, en,...
a o Ja, zegt gij, 't is zoo : wie daaraan twijfelt, is al te redeloos ! »
0 Caecilia, nu ben ik blij ! Valerianus hebt gij bereids voor Jesus
gewonnen : nu Tiburtius, of zoo goed. Dat is twee, en waar het gaat
over zielen, is 't de moeite waard, dat we tellen : 66n en een is twee !
0, Caecilia, kwam er een engel, die me zei : er is 66n ziel, u zij dank, in
den hemel : 'k zou Simeons danklied aanheffen : Nunc dimittis : Laat
me nu mijn dienst verlaten : 'k heb genoeg gewerkt en mijn rust
verdiend !
En luister nu, Caecilia, naar dit, mijn eenig verlangen : zult gij niet
ervoor zorgen dat ik zelf niet buiten den hemel 'DIV? zult ge niet te
kwader ure naar me snellen om me te verdedigen als uw broeder. Ben
ik minder dan Tiburtius tot wien ge zegt : « Thans herken ik u voor
mijn broeder ! » Gewis niet : ik geloof, ik ben gedoopt, ik ben priester,
ik heb Jesus hartelijk lief ! En ik wil Hem zien aanschijn en aanschijn
in een eeuwig Adoro-Te!...
Gij zijt echter al te zeer met Tiburtius bezig : naar hem gaat al uw
aandacht op dit oogenblik : 't is goed, en gij moogt op niets denken
als op die te winnen ziel, o Caecilia.
Tiburtius voor Jesus ! o dien spoorslag te voelen : dat het gaat voor
een ziel ! Zeg hem dat hij zich laat doopen opdat hij, moge worden niet
alleen uw zwager, maar ook uw broeder in Jesus.
Gij zegt het hem, en dat hij na 't doopsel zooveel hernelgunsten zal
bekomen als gij : — Als gij gezuiverd zijt geworden; zult gij Gods
engelen zien I »
Zoo zegt gij, die weet dat de van-harte-zuiveren God — hoe dan
niet zijn engelen? — zullen zien.
o Caecilia, gij zegt dat met zooveel verrukking in uw oogen 1 Ziet
gij Jesus en zijn engelen? Urbanus noemt u zijn nijvere bij, zijn
« apis argumentosa ». zijt gij bezig aan 't honig oogsten in Jesus' hart
om de zoetheid ervan aan Tiburtius te laten proeven?
Hij wil uw broeder worden, dat voelt hij vast; maar ook dat hij zulks
niet waardig is. Gij staat te ver boven hem : op zielshoogten waarvan
hij geen ver tnoeden heeft, Zoo, Caecilia, kwam, ik uit Vlaanderen naar
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hier, en 'k word nu pas gewaar dat Rome veel meer is dan een Noor&ding ooit te vermoeden mag.
En dan van zijn broeder is hij niet bang gelijk van u, door uw
maagdelijkheid majestatische darissima !
Daarom richt hij 't woord tot Valerianus, en zegt :
« Naar wat voor een man moet ik gaan? »
— « Naar een groot man, broeder ; naar Urbanus namelijk: er is geen
eerbiedwaardiger ouderling : zijn gelaat is gelijk van een engel, en
al wat hij zegt is wijs en waar
— « Urbanus ? Is dat niet die man dien de christenen hun pans
noemen? Ik, meen te weten dat hij reeds tweemaal veroordeeld is
geworden en zich thans ergens verscholen houdt. Wordt hij gevonden,
dan wordt hij levend verbrand, en wij niet min, als we betrapt worden
in gezelschap met hem ».
«Zoo kon 't wel gebeuren dat we, terwiji we zoeken naar een God die
zich in den hemel verborgen houdt, hier beneden op een al te voelbare
foltering zouden uitkomen; is 't niet, broeder ? »
Ai, Caecilia, wat voor een taal voert die Tiburtius? Hoe volkomen
aardsch en onchristelijk ! Zijn eigen broeder Valerianus zelf begrijpt
hem Langer niet. Toe, Caecilia, spreek gij. Houd hem voor wat Sint
Paulus zei :
« dat het maar een tiktak duurt en de moeite niet is om over te spreken
alwat hier beneden wordt uitgestaan vergeleken met de massa glorie die
wij daarvoor in 't eeuwig leven erlangen. »
Ach, Tiburtius verstaat niet eens zulke taal. Hi; weet zelfs niet of er
een ander leven is : dat verwondert ons, die van kindsbeen of in de
christelijke denkwijze werden opgebracht; maar wat heeft deze jongeling hooren vertellen over een toekomstig eeuwig leven? Fabelen
genoeg; maar waarvoor het mooi stond de schouders op te halen.
Cook houdt hij slechts van het huidige, voor een rijken Romein, toch
wel genoeglijk leven.
Zeg hem toch, dat hij dit kort leven niet moet overschatten.
Dat doet ge voortreffelijk.
« Ach, Tiburtius, spreekt ge, niet het leven, dat wij lijden hier op de
wereld, verdient leven te worden genoemd. 't Is een speelbal, die door
de pijnen zoo van 't lichaam als van de ziel gekaatst wordt in de dood,
waarin elke vreugde en elke smart gelijkerlijk ten einde loopen. Is 't
leven verzwonden, dan is 't alsof het nooit ware geweest; wat voorbij
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vlood is immers gelijk aan het niet. Meats wat na dit kort, dit nietig
leven komt, mag leven heeten, omdat het eeuwig duurt. Dat leven
heeft eeuwige vreugde voor de rechtvaardigen, doch ook, eilaas
eeuwige folteringen voor de boozen ! »
Zoo is het, Tiburtius ! o Geloof Caecilia toch !
— « Ja, maar kwarn er ooit iemand uit dat ander leven terug om te
zeggen hoe "t er gestaan en gelegen is ? Of op welk gezag moet ik
erin geloove b.? »
o Caecilia, nu zie 'k u staan en ge zijt gelijk een levende gloed : zoo
blaakt gij van overtuigdheid. Uw stem klinkt als van een apostel : « en
zijn stem is er een, die niet words vernomen ». Uw rechtstaan is
majestatisch als van een keizervrouw; uw gebaar kort als van een veldheer, die beveelt, en de slag is zoo goed als gewonnen.
Wat gij zegt heeft den gang en den klang der Veropenbaring zelve.
— «De Schepper des hemels, der aarde, der zeeen, de vader van het
menschelijk geslacht heeft, eer dat er iets geschapen werd, uit zijn
eigen zelfstandigheid een zoon verwekt en door zijn goddelijke kracht
gegeest den H. Geest : door den Zoon heeft de Vader alles geschapen,
door den Geest houdt hij de schepselen bezield. God de Zoon, geteeld
door den Vader, schlep dan al wat bestaat, alwat geschapen is bezielde
Geest voortgebracht door den Vader.
« Zoo wiekt gij met adelaarsvlucht tot voor het mysterie der mysteriEn : Gods aanbiddelijke Drievuldigheid. Toch ben ik niet gansch
tevreden over uw manier van spreken, Caecilia, daar waar het gaat
over den H. Geest, Hii komt voort, hij wordt gegeest door den Vader,
ja, maar ook door den Zoon. Maar kom, gij weet beter dan ik dat de
Geest, die woont en werkt in uw ziel, de Geest is van uw Bruidegom
Jesus Christus.
Tiburtius overigens heeft lets heel anders te vragen.
« Welhoe, Caecilia, roept hij verwondert uit, daar even hebt gij
gezegd, dat ik niet mag gelooven als aan den eenigen God, die namelijk
in den hemel is, en nu hebt ge 't over drie ! »
— «Er is maar een God in zijn majesteit; maar die God bestaat in een
heilige drievuidigheid. Kan dat ? Luister naar deze vergelijking. De
mensch bezit de wijsheid : deze bestaat in 't vernuft en 't geheugen en
de retie: 't vernuft ontdekt de waarheden, 't geheugen onthoudt ze,
de rede doorvorscht die waarheden. zijn er daarom drie wijsheden in
den mensch? Indien er in het eenig verstand van een sterveling drie
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vermogens zijn, mogen we dan aarzelen om aan te nemen dat er in
het eenig wezen van God almachtig een majestatische Drievuldigheid is? »
Geluk ! Caecilia, die vergelijking heeft vat op Tiburtius I 't Mysterie
der H. Drievuldigheid komt hem niet meer voor als tegen de rede;
boven de rede wel. Och, voor ons ook is het ontzaglijk boven het zoo
beperkte menschelijk verstand verheven; wij buigen des te dieper voor
't Geheim der geheimen, Caecilia !
Alle engelenkennis — en uitspraak zwak en onbekwaam, — is
maar ontheiliging en schennis.
Hoe dan niet alle menschenkennis en uitspraak !
Soms echter, wanneer een pinkstervlaag van genade losbreekt over
de ziel, voelen wij dat de Vader de Vader is, de Zoon de Zoon, de
Geest beider Geest, door dien we voelen dat 's Vaders vaderschap
zich uitstort over ons : en wij worden zijn aangenomen zonen; doordien we voelen, dat de Zoon het in Zich draagt om broeder van broeders te worden : en zijn Vader is door Hem ook onze Vader : Hij
zelf onze broeder welbemind !
: doordien we voelen dat de Vader en de Zoon ons niet met eenzelfde
liefde zouden beminnen, indien niet in ons kwam hun beider eene
liefde, beider Geest. Over Tiburtius breekt thans de genade los : het
verhevene der Drieeenheid : een God in drie goddelijke personen
slaat hem met ontzag. Gij, bodinne der hoogste veropenbaring, schijnt
hem als een Sibylla toe : tenauwernood durft hij nog op te zien naar
u, wier mond de tolk is van den hemel. Naar Valerianus wendt hij zich,
en zegt tot hem, en meer nog tot zich zelf :
« Ilt belijd het, Valerianus, er is in 't mysterie van den eenigen God
niets, dat me nog weerhoudt : ik verlang slechts verder te vernemen
't geen mijn twijfelmoedigheden op zal lossen ! D
Wendt u tot Caecilia, Tiburtius: zij moet voortspreken I Uw broeder
nog gekleed in 't blank gewaad, kan op al uw vragen nog geen antwoord
geven. Caecilia van kindsbeen of in de christelijke wetenschap onderlegd zal u bij al wat gij mocht te berde brengen zegevierend te woord
stag n 1
Een tikje zenuwachtig zijt gij wel, o Caecilia. 't Is voor Jesus en
om een ziel 1
— « Welaan, vraagt Tiburtius, ik vraag u wie deze dingen over het
ander leven aan u beiden heeft geleerd. D
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Spreek nu, Caecilia, niet zenuwachtig, maar met geestdrift ge komt
aan Jesus ! Gij komt aan uw Bruidegom
0, nu zijt gij prachtig, Caecilia. Gij zijt als een vlam, die rood om.hoog slaat al knetterend en kronkelend een levende laaiende braamstruik en Jehova spreekt uit dien gloed I
« De Vader heeft uit den hemel op aarde gezonden zijn eigen eeniggeboren Zoon een maagd heeft hem zuiverlijk ontvangen. Die Zoon
Gods heeft met luider stemme van op den heiligen berg deze woorden
laten galmen : « Volkeren, komt alien tot mij ! »
«Zijn dan tot Hem gekomen lieden van elken leeftijd, en kunne, lieden
uit welken stand der samenleving dan ook. Hij sprak tot alien het eene :
doet ommekeer, alien, en komt uit de dwaasheid, waarin gij vervielt ;
want het rijk Gods, waarvoor wijken moet het rijk der menschen, is
gekomen. Aan dat rijk mogen deelachtig worden zij, die gelooven; en
die zal heiligst hebben geleefd zal in dat Rijk meest eer ertangen.
De zondaars zullen in eeuwige tormenten gefolterd worden; onophoudelijk zullen ze branden in onuitblaschbaar vuur ; de rechtvaardigen daarentegen zullen omgloried zijn door een eeuwig gloeienden
gloed,' en geneugten zonder einde zullen hun aandeel zijn. Zoekt dan
niet meer, o kinderen der menschen, de vluchtige vreugden van dit
leven; maar tracht het geluk van 't blijvend hiernamaals te winnen.
Dit leven is kort, 't ander duurt eeuwig.
De menigten hechten eerst geen geloof aan die goddelijke veropenbaring, en ook zij vraagden
Wie trail dit ander leven in en kwam terug om waar te maken wat
gij zegt ?
d De Zoon van God heeft hun voor antwoord gegeven: Zult gij volharden in uw ongeloof, zelfs indien ik u dooden laat zien, die terug
leven, dooden die gij zelf hebt zien begraven ? Gelooft gij me niet op
mijn woord, gelooft me dan toch op mijn wonderen,
« Om elk voorwendsel tot twijfelen weg te nemen ging hij met de
scharen naar de grafsteden, en verwekte dooden, die seders drie en
vier dagen in 't graf peisterden en reeds euvel Token. Hij wandelde
droogvoets op de baren van de zee ; hij beval aan de winden en bedwong de tempeesten. Hij deed de blinden zien, de dooven hooren,
de kreupelen gaan; hij bevrijdde de bezetenen en joeg de duivelen op
de vlucht. Maar de boozen verbolgen zich om zooveel mirakelen; want
de scharen verlieten hen en volgden den wonderdoender, en spreidden
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hun kleeren open onder zijn voeten al juichende : «Gezegend die komt
in 's Heeren naam ! »
«Sommigen, Phariseeers genoemd waren nijdig op zijn welslagen, en
leverden hem over aan landvoogd Pilatus hem betichtend van tooverij
en wandaden allerhande. Ze verwekten een onstuimig oproer, waaronder zij den Godsgezant gekruisigd hebben.
« Hij, wetend dat zijn dood het heil der wereld zou winnen, liet zich
gevangen nemen, bespotten en geeselen en ter dood brengen. Hij wist
dat slechts door zijn lijden de duivel aan banden kon worden gelegd
en de onreine geesten weerhouden in de viammen van hun folteroord.
« Hij, Die geen zonde bedreven had werd dan geboeid om het menschdom te bevrijden van hun zonde-banden. Die gezegend is in eeuwigheid werd vervloekt om ons uit de vervloeking los te trekken. Hij wilde
't speelgoed der boozen worden, om ons weg te rukken uit de begoocheling der duivelen, wier speelgoed wij zelven waren. Op het Hoofd werd
Hem een doornen kroon geplant opdat wij zouden ontsnappen aan
een onthoofding door de doornen onzer zonden zoo verdiend. Sian
zijn Mond liet Hij gal aanbrengen om in den mensch te genezen den
smaak dien de eerste vader had bedorven, ten dage dat de dood intrad
in de wereld. Met edik werd Hij gelaafd om at de bitsigheid, waarvan
ons bloed had gebrand in zich te hales, want den beker dien wij
verdiend hadden, heeft hij willen ledigen.
Hij werd van zijn kleederen o ptbloot om met een witglanzend gewaad de naaktheid te dekken, die onze eerste voorouders hadden ingevoerd door te luisteren naar den bedrieglijken raad van het serpent.
Hij werd aan het hout van zijn Lijden gehecht om de meineedigheid
die door het hout gekomen was weg te nemen. Hij liet de dood naderbij komen om haar in den strijd neer te snakken, opdat zij die geheerscht
had door het serpent, met het serpent, Chrikus t gevangene zou worden.
« Toen dan op het laatste de natuurkrachten hun Schepper op het
kruis gehecht aanschouwden, begonnen zij van angst en vrees te sidderen; de aarde werd geschokt, de rotsen spleten open, de verschrikte
zon verduisterde en een doodskleed overdekte de wereld. Een bloedroode wolk hield den fletschen maneschijn tegen; de sterren vluchtten
uit den hemel. Kermend als in barensnood gaf de aarde de lichamen
terug 'van menig heilige, die 't graf verliet om te getuigen dat de
Zaligrnaker neergedaald was ter helle, den scepter van den duivel had
ontrukt, en al stervend den dood had neergeveld, die voortaan ge-
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ketend en verslagen neer zou liggen aan de voeten van degenen, die
gelooven in Hem.
«Daarom zip wij verheugd, wanneer we ter wille van zijn Naam mishandeld worden ! Daarom is het ons een eere vervolging te lijden. En
te recht ! Wij weten immers dat ons armzalig al te vergankelijk leven
baan moet ruimen , voor dat eeuwig leven dat de loon Gods na zijn
verrijzenis heeft beloofd aan zijn apostelen diezijn hemelvaart hebben
gezien. 't Woord van drie personen volstaat om zijn overtuiging wijselijk
op te bouwen ; welnu: niet slechts aan zijn apostelen die Christus ten
getale van twaalf had verkoren, maar ook aan over de vijfhonderd
personen heeft hij zich na, zijn opstanding getoond, opdat er geen de
minste twijfel over zou blijven nopens een zoo verstommend mi rakel.
zijn leerlingen door hem over heel de wereld uitgezonden om al die
mirakelen, te verkondigen, hebben hun prediking met de klaarblijkelijkste tnirakelen gestaafd. Alle ziekten hebben zij genezen in zijn
Naam en alle duivelen uitgedreven en 't leven aan de dooden teruggeschonken.
« Nu denk ik, o Tiburtius, dat ik niets overgeslagen ben om aan uw
vraag te voldoen. Zie thans of het niet rechtvaardig is dit huidige leven
te misprijzen uit den grond van zijn hart, en het andere te zoeken met
blakenden moed. Hij die gelooft in Gods zoon en zijn rgeboden onderhoudt, zal bij 't neerleggen van het sterfelijk lichaam, niet sterven;
neen de heilige engelen zullen hem verwelkomen en hem 't land der
zaligheid, het Paradijs binnenvoeren.
« Maar dood en duivel werken samen om de menschen in duizenden
begoochelingen te vangen en hun onvoorzichtigheid aan te lokken door
een ongetal behoeften, die zij voorspiegelen. Nu vat ons de vrees voor
het toekomend ongeluk aan; een ander maal lokt een winst die wij
voor 't grijpen hebben; zinsgenot tracht ons te bedwelmen, de gulzigheid trekt ons mee : kortom, de dood heeft lokaas allerhande, waardoor
wij tot ons ongeluk aan niets denken dan aan het huidige leven, opdat
de zielen bij 't uittreden uit het lijf volstrekt naakt zouden staan, beladen slechts met den last hunner zonden....
« Tiburtius, ik voel dat ik slechts eenige punten van een zoo breed
onderwerp heb aangeraakt ; wilt gij langer naar me luisteren, ik ben
gansch ertoe gereed ».
o Dierbare maagd, dat is, laat ik het bewondrend uitroepen, dat is
heerlijk gesproken ! Ilt heb goed geluisterd : dat mag ik wel zeggen;
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dat hebt gij gezien. Ons geloof is toch prachtig van samenhang : de
Vader, de Zoon, de Geest, ieder zijner wijze, goed voor hun schepselen:
beter nog voor het zondarig geslacht van Adam : o Dat verrukkelijk
mysterie van den menschgeworden God ! En het terug toegankelijk
geworden eeuwig gelukkig leven ! Ilt geloof, Caecilia ! 1k geloof met
uw fiere vastheid, en met uw vuur en God moge 't mij verleenen ! met
uw ijver ook !
Et heb u vooral bewonderd daar, Caecilia, waar gij begont over Christus. Dat was zoo schoon als uw heerlijkste zangen. Dat gij Christus
bemint, en hoe zeer : dat hebt gij niet gezegd ; maar 't klonk uit al uw
woorden over s'Heeren bitter Lijden. o Dierbare martelares, ik voel
het al te wel : Jesus' geeseling en doornenkroning zijn u niet vreemd :
gij voelt ze vast in uw maagdelijk vleesch.
En dat heeft Tiburtius meer dan wat anders ontroerd : dat gij dien
Christus over wien gij spraakt hartstochtelijk bemint, dat gij 't huidige
leven niet lief kunt hebben, omdat uw hart reeds heenspoedde naar den
eeuwigen eenig Beminde. Tiburtius is nog niet onder gegaan in de voile
maling van het heidendom, in het liefdedoovend zedenbederf : hij kan
nog open- en opgaan in geestdrift voor een liefde schoon als uw liefde
tot uw God ! Waarom niet? Zie, hij begint te weenen, als omdat hem
verweten werd dat hij zonder hart is gelijk de heidenen. zijn hart is
bekwaam one 't hoogste na te streven, zijn hart is voor God geschapen:
hij voelt het, en 't zal geen rust meer vinden als in God te dienen.
0 Hoe schoon is Tiburtius : een ziel, die schreit naar God !
— « Oho ! roept hij, en hij valt aan uw voeten, Caecilia, oho, indien
mijn hart en mijn gedachte zich ooit aan dit leven hechten, dan ben ik
bereid om 't leven dat er op moet volgen niet te bezitten. Laten de
dwaze vrij de genoegens van de vergankelijkheid oogsten ; ik, die tot
nog toe leefde zonder doel, ik wil dat voortaan niet meer.
0 Caecilia, nu bonst uw hart van blijdschap en in een vuurslingering
schiet het u ter keel uit : Looft den Heer, alle volkeren, looft hem alle
geslachten; omdat werd bevestigd op ons zijn barmhartigheid, en de
waarheid des Heeren blijft in eeuwigheid ! Glorie den Vader, den Zoon
en den H. Geest, gelijk het was in 't begin en nu en altijd en in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.
o Gelukkige Caecilia, want is er grooter geluk dan een ziel te winnen:
dat is de buit der buiten : daarvoor wilde Jesus sterven ! Kom, Caecilia,
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— o Neen, doe 't niet alleen I — laten we samen die ziel, uw vangst
naar Jesus dragen.
Heer, Caecilia won u deze ziel. Neem haar uit haar handen aan
't is uw eigendom, de prijs van uw Bloed. Wasch haar in uw Bloed,
verberg haar in uw hart : laat zij nooit ontvluchten.
Heb haar, Heer, heb haar voor eeuwig I
Wat kinderen gewonnen hebben, tellen en hertellen ze gedurig.
Valerianus is een, Tiburtius is twee. Twee zielen is veel, Caecilia !
Reeds hebt gij veel gewonnen : tel en hertel ! Gij zijt een goede zielenvisscherin, Caecilia !
En, o 1 Zie toch hoe geheel en gansch Tiburtius gevangen is !
« Beste broeder, smeekt hij Valerianus, heb deernis met uw broeder.
Vooruit zonder verdrag : elk uitstel maakt me benauwd; ik kan den
last, die me drukt niet langer dragen. 1k smeek u me dadelijk bij den
man Gods te brengen, die me zuiveren moge en me 't leven schenken,
waarnaar ik hunker met een brandend verlangen ! »
— « Gaan we, Caecilia? »
— « Ja, Valerianus, ga ! Ga, God vordere u ! »
zij gaan. Denk even na, Caecilia, hoe goed onze God toch is. Gister
waart gij schuw van Valerianus, schuchter als Maria bij de boodschap
van Gabriel. Nu ziet gij dat God Valerianus heeft gemaakt tot uw
eerbiedigen vriend en uw onderdanigen knecht. En nu zal Urbanus
jubelen, wanneer hij Valerianus ziet aankomen met zijn broeder,
Tiburtius. « Straks worden al de patriciers nog christen, zal hij glimlachen, dank zij mijn nijver bijtje Caecilia ! » Maar Tiburtius zal niet
zoo gauw als Valerianus terug mogen keeren. Geheel de week, zoolang
als de nieuwe geloovigen hun wit doopkleed plegen te dragen, blijft hij
ginder. Weet Urbanus niet dat Tiburtius eerst van u drie de palm zal
plukken? Vorm hem dan, Heilige Geest, schenk hem uw rijkelijke
zevengave en uw zoete vruchten !
Voed hem Jesus, met uw zuiver lichaam en uw purperen Bloed; opdat hij moge zuiver opgroeien als een lelie,bloedig bloeien als een roos.
Wees zijn kracht, wanneer hij straks als een rein offer zal bloeden one
de glorie van uw naam.
o Caecilia, 'k zou sedert lang een gedicht willen beginnen, dat heeten
zou : Lof der kleuren. Gij zingt door uw leven zelf den lof van 't wit
en 't rood bovenal. Ook mijn voorkeur gaat naar 't wit en 't rood, gij
weet het reeds. Help me tenminste die twee kleuren bij tijd en gelegen('t Vervolgt.)
heid roemen !
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Rubens en Nederland
door Huib. Luns. (i)

Als wij ons afvragen hoe de Noord-Nederlandsche geest staat voor
Rubens' werk dan moet, schematiseerend gesproken, gezegd worden
moeilijk.
De Hollander kan de golflengte van Rubens' klanken niet altijd
vinden. Rubens spreekt den Hollander te luid, het davert hem langs
de ooren. De Noord-Nederlander wordt vaak in zijn respectabele
schuchterheid te fel aangegrepen en wij Nederlanders weten in onze
wat verdorde beschaving geen weg met zoo veel beweging met zooveel
leven, met zooveel gezondheid.
Deze houding belicht een der facetten van het eeuwige misverstand
tusschen Noord en Zuid.
Boven den Moerdijk verstaat men van uw hartelijk-uitbundig leven
even min, als de Noord-Nederlandsche strengheid en soberheid hier in
het zuiden wordt begrepen. Vogels van verschillend pluimage, zien
de Noordelijken met dichtgevouwen vlerken met verwondering naar
de wijduitklapwiekende vleugelen van de Zuidelijken. Van uit de
Polders ziet men uw gevoel en beweging vaak aan voor sentimentaliteit
en leeg gerucht; aan Schelde en Maas wordt de boven-Moerdijksche
ingetogenheid en geslotenheid vaak misverstaan voor taaiheid en
kilheid.
Maar zoomin als de woorden Nederlanden en protestant elkander
dekken, zoomin wordt het koninkrijk der Nederlanden uitsluitend bewoond door Hollanders en Friezen. Brabanders en Limburgers, b. v.
hebben in de laatste eeuwen zich in toenemende mate op elk gebied
doen gelden.
Het zijn niet alleen de latijnsche Christenen onder hen, maar in het
algemeen de musicale geesten in de Nederlanden die toch mede te
slepen zijn door de zwierige klankenweelde die opruischt uit Rubens'
(I) Fragment uit een cede uitgesproken op de Akademische Rubenszitting, in den Kon, Vlaamsche Opera te Antwerpen, den i6 Augustus 11.
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oeuvre. Zij geven zich vrijuit gewonnen voor den meester wanner hij
er is in het juiste milieu, met heel zijn feestelijke uitbundigheid, met
zijn oneindig begeesterende werklust en heel zijn levenwekkende
kracht. Als hij er is breed-uit met heel zijn scheppingsmacht, met heel
zijn plastische vormenwereld, met heel zijn bedwelmende kleurpracht.
En als er nu eens lets waars was van onze taaiheid en kilheid, zouden
wij dan in onze beste oogenblikken niet begrijpen dat wij behoefte
hebben aan hartstocht en uitbundigheid ?
En waar zouden wij die dan vrijer en breeder vinden dan juist bij
den meester van de heldhaftige beweging en het guile, pathos, Wiens
oer-gezonde menschelijkheid, met meer wijze bedachtzaamheid dan
de meeste weten, het evenwicht bewaarde tusschen de vaart zijner
verbeelding en de storm zijner driften?
wij, Hollanders, in de schilderkunst begaafd, boven alien ter wereld,
in het eenvoudig-naturalistische en in het doorleefd-gevoelige moeten in,
Rubens bewonderen het monumentale en het decoratieve, twee eigenschappen die wij nooit bezeten hebben en dus ook nooit bezitten
zullen, omdat in de karakterontwikkeling van een yolk in het verleden,
alle toekomstmogelijkheden besloten liggen. Moeten breed-ziende en
ruimvoelende Noord-Nederlanders van dezen tijd den Antwerpschen
meester onverdeeld bewonderen vooral in het monumentale zijner
composities en in den zin voor het decoratieve, zoo deden dit desgelas, en vol begeestering de 17 eeuwsche tijdgenooten van den grooten
schilder. Want Moen dreunend als een « Allegro Maestoso P de samenklank van Rubens' eigen werk en van dat zijner leerlingen snel en
machtig uitvoer in het feestelijk-overvloedige, zijn er onder de namen
zijner helpers Noord-Nederlandsche namen, Hoe werden de jonge
schilders van heinde en ver niet getrokken naar de werkplaats te Antwerpen, die men zonder overdrijving op dat oogenblik de belangrijkste
plek op aarde kon achten, voor hen, wien de wereld van kleuren en
verwen eene realiteit was minstens zoo tastbaar en waar als de zoogenaamde werkelijkheid om hen heen.
Men denke aan het lieve en weeke gemoed van een Jong kunstenaar
die, kind van zijn tijd, voor zich zag opvlammen in kleuren van bloed
en van aether heel het voile leven van zijn ras, heel het rijpe streven
van den geestes--arbeid zijner dagen.Want in die mengeling van kerkelijk werk en mythologische beelden, ging de rijke adem van het leven.
Waar was de koude, geleerde canon der hoog-renaissance, die figuren
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die door de kunsterigheid der makers van Touter adel waren verarmd,
die vrouwenfiguren met de to lange beenen en halzen, die de bloedlooze lichamen in de raarste bochten moesten bewegen, of beter,
moesten laten stilstaan want bewegen ging die kunst der na- MichelAngelesken pas onder het penseel van den Viaming die in het voile
Leven van het rijke Antwerpen putte, die de mannen en vrouwen der
straten en kaden meenam naar zijn werkplaats, ze ontkleedde, en met
die gezonde stralende pracht den hemel bevolkte.
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In Memoriam Herman Gorter
Ziin " Mei "
door F. A. Brunklaus.
De mensch Gorter stierf, maar de dichter Gorter sterft niet. Dit is
het groote voorrecht van den waren kunstenaar, dat hij leven blijft in
zijn werk, hetwelk iets van z'n aller-innerlijkst zijn ontvangen heeft.
Zoo zal ook Herman Gorter blijven leven voor de kunstgevoeligen,
zooals hij was op 't schoonst moment van zijn dichterbestaan — zooals
hij was, toen hij zijn « Mei » schreef. En zoolang onze Hollandsche
Taal zal gesproken en gelezen worden, zoolang ook zal Gorter voort
blijven leven in z'n « Mei », dat onaantastbaar bewijs voor de schoonheid,de melodieusheid,de gracie-volle eenigheid van ons Nederlandsch,
maar ook voor de mooiheid en podzie van ons Hollandsch landschap;
dat wondere poem, hetwelk een pursang woordkunstenaar, als Kloos
was, getuigen deed : « 1k ten minste wist niet, dat mijn Hollandsch,
mijn Taal, die ik toch 66k een beetje ken, tot zoo iets (als dit gedicht)
in staat zou zijn » (i).
Laten we dus even stilstaan bij dit meesterwerk, om er jets, heel
weinig echter, van te zeggen. — Garter's « Mei » heeft het lot gede id
van elk vol-schoon gedicht. Men trachtte het op allerlei wijze te verklaren. Men poogde verstandelijk te benaderen : waarom het dan toch
wel zoo mooi was; vanwaar die verrukkelijk rijke en volle klank
kwam; wat een en ander wel beteekenen mocht.
Ook met Perk's « Mathilde » heeft men dit gedaan, en, — op hooger
plan, — eveneens met Dante's Divina Comedia 0. Doch evenmin, als
men het- gevoel ontleden kan, dat een schoone zomerdag wekt in het
gemoed van den mensch, evenmin, kan men ook in koel redeneerende
woorden uiteenzetten, waarom kunst, welke op de meest onbevangen,
meest natuur-gelijke wijze uit 's dichters ziel in melodiedn voortgevloeid is, ons dusdanig te ontoeren weet, als « Mei », dit vermag.
Wat de inhoud aangaat, de label, het verhaal, daar valt !nth over te
(I) Nieuwere Literatuurgeschiedenis « Dl.

Kroniek, XVIII ».
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zeggen; al is het toch, in vergelijking, met wat er in andere werken te
verklaren yak, weer heel weinig ; daar het verstand, dat zich duidelijke
vormen, kloek-belijnde omtrekken schept, pier zoo volkomen onder
den invloed staat van het gevoel, dat zich uit in de allerfijnste nuances;
dat meer den klank zoekt, dan het woord; meer het rythme, dan het
beeld ?
— Van dit merkwaardig « epos » nu, dat slechts episch, verhalend, is
in den allerbuitensten vorm, maar dat diep binnen-in blijkt te wen.telen om het gevoelig gemoed van den dichter, is Mei de hoofdpersoon. — Wie echter is Mei? — « De personificatie van de Mei-maand »,
leert een vluchtig doorbladeren.
Maar zij is meer. Dit antwoord
kan alleen den oppervlakkigsten lezer bevredigen. Zij is ook de
persoonsverbeelding voor het Hollandsch landschapschoon, voor den
invloed, door het werkelijk mooi buiten ons op ons uitgeoefend. Zij is
het aardsche, maar reine, doch niet vergeestelijkt schoon van de natuur en van den kinderlijken mensch, die aan het ongerepte, dat er
nog in de wereld is, zijn naieve vreugde heeft. Maar boven haar uit
rijst c1.6 geweldige gestalte van Balder, de dichter-zelf; die alleen wil
zijn met en ziel en haar lied; die het aardsche, hoe schoon ook, ontvlucht, als een -bezoeking, welke hem van zijn geluk-in-eenzaamheid berooven kan. Diets wil hij zien van het mooi der wereld. Slechts
hooren wil hij de melodieen, die weerklinken in hem. Hij erkent slechts
zijn ziel. Die is onsterfelijk, en wekt geen begeerte naar de dingen der
garde, welke nimmer bevredigen kunnen; een begeerte, die
« 't al verandert en verderft, wat komt
« In zijn bereik, die altijd anders wil
« Wat is, die alles haat wat blank en stil
« Eeuwiglijk is, die schept en baart omdat
« Hij ook zichzelven haat, niet duldende dat
« Hij zelf blijft Leven, maar den dood begeerend » (I)
Balder wil de volkomen zelf-bevrediging ; hij wil zichzelf genoeg
zijn; daar hij van alles, wat aardsch is, de vergankelijkheid in-ziet.
Eeuwig wil hij zichzelf gelijk blijven. Maar al te goed heeft hij de pijnen
gekend, welke het staeg-wisselend aarde-leven, dat het schepsel van
(I) « Mei » Zang IL
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de helste vreugden in de felste smarten tuimelendoet,den schoonheidszoeker te lijden geeft. Opsluiten wit hij rich in zichzelf, alleen blijvend
met zijn ziel, de onsterfelijke ; immuun voor de temptation der buitenwereld. Daarom is het, dat hij Mei, die hem overal gezocht, en eindelijk gevonden heeft, heen zendt met de woorden
« Nooit kan dit zijn, Mei, dat 'k een ander hoore,
« 1k Balder aan een ander, zie, 'k ben blind,
« 'lc zie nooit jets dan mij zelf, niet u, mijn kind » (I)
Zoo was Gorter de dichter, die zich Balder noemde. Doch de mensch
Gorter bleef Mei beminnen, en moest den weemoed lijden, haar in
't einde weer te verliezen; want sterfelijk is alles, wat op aarde leeft;
vergankelijk alle aardsche vreugd.
« Mei » is een van de meest muzikale gedichten, in onze taal gecomponeerd. 'it Is een fuga, waarin de welluidendste melodian geweven zijn; en de schoonste verwerkelijking van Gorter's streven : wat
er bewoog en klonk in zijn ziel, in woorden te verklanken. Balder gaf
hij 't in den mond : « Zielsleven is muziek ». En die muziek te doen
zingen in zijn verzen was zijn heet verlangen. — Dit verlangen echter
laat zich nimmer volkomen bevredigen. Nimmer zullen woorden de
klankrijkdom en melodieusheid van een muzikale compositie evenaren.
Toch heeft Gorter in die richting het uiterste trachten te bereiken, en
is zoover gega,an, dat in sommige zijner « Verzen » (2) de woorden
iedere eigen beteekenis verloren hebben, om tot klanken te worden
van een muzikaal geheel. In « Mei » was er nog het juiste evenwicht.
Later werk echter openbaart de wreede worsteling van Gorter, om
van de taal een even willig snaartuig te maken, als een viool is voor een
musicus. — Maar, helaas ! hij was « een arme jongen, met te groot
verlangen b.
Er zullen niet veel dichters zijn, die zoo oprecht en precies hebben
willen weergeven, wat er innerlijk in hen leefde, als Herman Gorter.
Geen, die zich zoo heeft afgepijnd, om zuiver te verklanken, wat hij
voelde, wat hij leed, en wat hem verrukte. En, als er ooit voor iemand
het woord, « dichters zijn martelaars », geen gemeenplaats is geweest,
dan was het voor Gorter; die bovendien zijn streven naar schoonheid
(I) Ibidem; ik souligneer.
(2) Verzen » Amsterdam, i8go.
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nog beloond zag door de miskenning en spot van het « publiek », dat
altijd gereed staat daarmee te ontvangen hen, die het « wagen » de
geestelijk meerderen van de massa te wezen. En Van Eeden kende dit
publiek zoo goed, dat hij reeds, nog voordat hij gelezen had, « wat
anderen schreven over Gorter's verzen », voorspellen durfde, dat het
Nederlandsche middelmaat-volkje al lang knutselde » aan het martelaars-kroontje van domheid, miskenning en spot, — zoo vaak gedrukt
op het hoofd van heel goede menschen » (I).
Niet lang heeft Herman Gorter zich laten verblinden door de schijngrootheid van het individualisme, dat het eigen ik, als hoogst en
eenigst object aller t unst beschouwd wil zien. Hij zocht een ideaal, dat
op breeder basis berustte, en sloot zich aan bij het socialisme, zijn
kunst opofferend aan de prediking der socialistische beginselen :
'n daad,, welke in de oogen van een Willem Kloos weinig genade vond,
die hem een « dwaas-stugge, eng-eenzijdige redeneerder » (2) noemde;
maar niettemin onze groote bewondering afdwingt. Want is het niet
iets grootsch : een dichter, die een jarenlang met liefde gekoesterd
ideaal prijs geeft, om te arbeiden aan de verwezenlijking van een plan,
dat hem toescheen, het geluk aan de menschheid te zullen hergeven.
Ten onrecht evenwel; maar verandert dit iets aan de oprechtheid en
schoonheid der bedoeling?
Als socialist, heeft hij veel propaganda-werk gedaan, echter weinig
literair schoon meer vermogen te scheppen. zijn daad van zelf-opoffering, van prijsgeven van zijn teeder ik aan de gemeenschap,
vormt met zijn « Mei » het onvergetelijke, dat zijn zoo plots afgebroken
leven ons geschonken heeft.
Moge het hem vergund zijn, in het Hiernamaals het volmaakte,
woordenlooze lied te hooren, dat hij bier op aarde vergeefs te zingen
trachtte.
Sittard, 18 Sept., 1927.

(I) « Studies » Di. I.
(2) « Nieuwere Literatuurgeschiedenis », Dl. IV, Kroniek XCIII.
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KR ONIEK EN
Geschiedenis.
door Dr. J. Uytterhoeven.
Reeds heel wat geleden gaf de heer Paul Verhaegen, raadsheer bij
het Verbrekingshof te Brussel, en volstrekt geen onbekende bij de
geschiedkundigen (1) het eerste deel uit van zijn uitgebreid werk
La Belgique sous la domination Francaise, 1792-1814 (2). Het tweede
deel verscheen in 1924 (3), en eenige maanden terug begroetten wij
met vreugde het verschijnen van het derde deel (a), terwijl wij vol
verwachting uitkijken naar de andere deelen, waarvan de heer P. Verhaegen een spoedige verschijning heeft toegezegd.
Is zijn werk eenmaal volledig, dan is onze geschiedenis, te oordeelen
althans naar de reeds verschenen deelen, een standaardwerk rijker
geworden, dat den Franschen Tijd onder zijn verschillende aspecten
staatkundig-diplomatisch, militair, godsdienstig, maatschappelijk en
economisch uitpluist, bestudeert en wetenschappelijk synthetiseert.
De hooge beteekenis van dit werk zal iedereen dadelijk begrijpen, die
bedenkt dat tot op heden voor dit tijdvak in ons land nog schier alles
te doen bleef (5). Wel hadden wij enkele werken over de Fransche
(I) Reeds vroeger liet hij zeer belangrijke en rijk gedocumenteerde
bijdragen verschijnen; o. m. Essai sur la liberte de la Presse durant la
domination franfaise, (1792-1814). Extrait des Annales de la Societe
d'Archeologie de Bruxelles, vol. VI-VII, 1892-93; en Le tribunal
rêvolutionnaire de Bruxelles, id. vol. VII, 1893.
(2) Tome I : La conquete, 1792-1795. Bruxelles, Goemaere, 1922;
666 bl.
(3) Tome II : Debuts du directoire. Bruxelles, Goemaere, 1924;
509 bl.
(4) Tome III : La guerre des Paysans, 1798-1799. Bruxelles, Goemaere 1926, 726 bl.
(5) Ondertusschen verscheen ook het VI deel van H. Pirenne
Histoire de Belgique waarin o. m, de Fransche Tijd uitvoerig behandeld
wordt.
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Overheersching, maar alzijdig of definitief werk was het nog geenszins.
Onder de beste citeeren wij : P. Poullet : Quelques notes sur l'esprit
public en Belgique sous la domination Francaise 1795-1814 (I) en
Les Institutions Francaises de 1795 ci 1814 : Essai sus l'origine des
institutions beiges contemporaines (2). Ch. Pergameni : L'esprit public
Bruxellois au debut du regime francais (3). L. de Lansac de Laborie
La domination Irancaise en Belgique (1795-1814) (4). Verder kan men
nog wel eenige werken vinden, die 't lezen waard zijn en over 't algemeen den geest van den tijd weergeven, maar die van geschiedkundig
standpunt uit minder belangrijk ofwel onbeduidend zijn omdat zij
niet weerstaan aan een kritisch onderzoek (5).
Opvallend is het nu wel te moeten vaststellen dat al deze schrijvers,
met uitzondering van Pergameni en Verhaegen, meestal werkten op
Fransche bronnen, die ze vonden in de Archives nationales te Parijs,
terwijl onze eigen archiefdepots, wat dit tijdstip betreft, tot nogtoe
meestal ongebruikt bleven. Het zal dan ook na deze vaststelling niemand verwonderen dat de ware geestestoestand van onze gewesten
volstrekt niet altijd tot zijn recht kwam.
Erg bevreemden moet deze schaarschheid aan historische synthesis
voor zulk een belangwekkend tijdperk volstrekt niet. Om een degelijke Belgische geschiedenis van deze beroerde tijden te schrijven
bleven er immers niet alleen nog lange en moeizame opzoekingen te
doen in de verschillende locale, private en buitenlandsche archievenverzamelingen, o. m. te Londen en te Weenen; maar moest tevens
dit groot aantal handschriften o gedrukte bronnen op een streng
critische wijze geinterpreteerd worden. Herhaaldelijk toch zullen de
overheden eenerzijds, en het yolk anderzijds aan weerszijden der
(I) Gand : Vanderhaeghen, 1896.
(2) Bruxelles : De Wit, 1907.
(3) Bruxelles : Lamertin, 1914.
(4) Paris, 1895.
(5) O. m, L. Delplace S. S. La Belgique sous la domination franfaise . Louvain, 1896; S. Balau. La Belgique sous l'empire et la defaite
de Waterloo; Louvain, 1894. A. Thijs: La persecution en Belgique sous
le Directoire exkutif. Bruxelles, 190o. Ed, Madly. Etudes pour servir a
l'histoire de la culture intellectuelle a Bruxelles pendant la reunion de
la Belgique a la France. Bruxelles, Hayez 1887, F. Vanden Bergh : De
Fransche Overheersching in Belgie. Gent. 1900.
714

barricade staan en zullen dus de officieele bronnen niet volstaan om
zich een gedachte te vormen over de opvattingen van het yolk.
Des te grooter is dan wel de verdienste van den heer P. Verhaegen,
wanneer wij mogen vaststellen dat zijn werk ons niet alleen iets definitiefs, maar in menig opzicht ook iets gansch nieuws brengt en ons,
dank zij de talrijke nieuwe bronnen die hij moist te ontdekken, en het
echt wetenschappelijk gebruik dat hij er van maakte, een kijk geeft op
een gansch andere Fransche Overheersching, die schril afsteekt met
datgene wat wij er tot hiertoe meestal over te lezen kregen, en waarin
wij een beeld vinden van de ware psychologie van de bewoners onzer
gewesten gedurende die jaren. In gansch zijn werk heeft hij ernaar
gestreefd het beeld van een periode ten voile uit te teekenen. leder
deel is onderverdeeld in een aantal boeken, die chronologisch een
belangrijke periode afsluiten, en waarin dan de verschillende toestanden en gebeurtenissen naar hun acrd en beteekenis in een bepaald aantal hoofdstukken worden geschetst. De schrijver toont alzoo eens te
meer geheel zijn onderwerp te bezitten en laat dan ook de minste schakeering van den tijd tot zijn recht komen. De meest moeizame en
soms fel ingewikkede diplomatieke verwikkelingen' schetst hij even
eenvoudig en klaar als de honderd en een detail van de zeer verwarde
en bewogen krijgsoperaties, waarvan hij de kleinste bezonderheden
met een niet te verwachte scherpte ontleedt en situeert in het groot
krijgsplan; deze diep doorgedreven nauwgezetheid belet hem echter
geenszins een open oog te hebben voor de binnenlandsche toestanden
raak scherp en glashelder ontleedt hij de binnenlandsche politiek en
de talrijke conflicten die er 't gevolg van zijn en wijst hij op den terugslag die deze politiek heeft op den godsdienstigen, socialen of economischen toestand van ons land. Jammer dat de schrijver niet altijd
weet te ontkomen aan het gevaar eigen aan deze wijze van behandeling
en dat hij zich dus meermaals herhaalt..
In het eerste deel gaat het dus over « La conquete : 1792-1795 ». In
een 8o bladzijden lange inleiding gaat de schrijver de verschillende
aspecten na van de Belgische eenheid -van of 154.9 en weidt hij uit over
het karakter en de beteekenis van de Brabantsche en Luiksche Omwenteling evenals van de eerste Oostenrijksche Restauratie, Deze
inleiding, al bevat zij weleens gansch persoonlijke voorstellingen en)
opvattingen, doet we! eenigszins vreemd aan : wat in feite heeft dit
pleidooi voor de staatseenheid van Belgie wel te waken met het te
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behandelen onderwerp? Waarom dan niet liever en meer ad rem een
beeld opgehangen van ooze gewesten in de laatste helft der XVIII
eeuw? (i).
Met bladzijde 85 « Livre II » komen wij eindelijk in ons onderwerp
de eerste Fransche inval in Belgie (1792-1793); de verschillende
krijgsverrichtingen, vanaf het eerste Fransch oprukken in April 1792,
tot aan de nederlaag bij Neerwinden op 18 Maart 1793, worden hier
uiteengezet. Na de overwinning bij Jemappes op de Oostenrijkers,
hoopte Dumouriez door allerlei listen en schijn-toegevingen de bevolking zoo op zijn hand te krijgen en ze zoo in verrukking te brengen
voor de weldaden van het nieuwe regime dat zij in een opwelling van
overvoldaan-zijn spontaan hun inlijving bij Frankrijk zouden vragen.
De Fransche ambtenaars verstonden het echter niet zoo : zij konden de
psychologie onzer bewoners maar niet te snappen krijgen en de best
bedoelde voorschriften liepen verkeerd uit door de onbehendigheid der
ambtenaars; de gevolgen bleven dan ook niet uit : van het gejuich en
triomfgeroep, waarmede de naieve Belgen de Fransche legers in hun
land begroet hadden, bleef er niets meer over; hier en daar klonk er
reeds een wanklank en zelfs het verraad der Vonckiten, die een handje
uitgestoken hadden om een :« convention Beige » in 't leven te roepen
vermocht niet langer meer de vreugdestemming te doen oplaaien of ze
in zwang te houden. De ontevredenheid en de ontgoocheling was al
spoedig algemeen; 't bleef niet bij een gemor en gesputter; waar de
verkiezing voor de « convention » vrij kon gebeuren, zooals te Brussel,
viel zij tegen de Vonckisten uit. Ondertusschen bewezen de Jacobijnsche gewelddaden en buitensporigheden maar al te duidelijk dat
men langs dien kant niet veel goeds meer te verwachten had
De meest vooruitstrevende statisten zagen klaar in den toestand
de bisschop van Antwerpen, Mgr de Nelis, drong aan op een verzoening met Oostenrijk, andere vooraanstaanden als Van Eupen Hermans, de prelaat van Tongerloo, en de polemist de Feller kwamen
openlijk uit voor het herstel van het Oostenrijksch regime. Een algemeene strooming ten voordeele van de Oostenrijkers teekende zich
klaar af; hadden de Habsburgers zelf wat meer realiteitszin aan den
(I) In zijn tweede deel geeft de schrijver als « annexes » enkele
inlichtingen hierover. Waarom deze niet meegedeeld in het eerste
deel?
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dag gelegd en deze stemming uitgebuit, dan waren zij bepaald meester
gebleven van den toestand. Maar ook zij schenen uit het gebeurde
niets geleerd te hebben. Na de overwinning bij Neerwinden op de
Franschen, gingen zij voort met even slecht als vroeger onze zaak te
dienen. Toen zij vaststelden dat zij er toch niet in slagen zouden onze
gewesten volledig te beheerschen, bleek het behoud onzer provincies
\ hun langer nutteloos ; wel konden deze nog van eenig nut zijn in 't doorvoeren van hun Habsburgsche politiek : waarom van het bezit van
deze rijke gewesten geen koopje maken ? Baron von Thugut, die
Cobenzl opvolgt als vice-kanselier, wilde zijn Oostenrijksche politiek ten
onzen nadeelen voeren en dacht er aan ons land in te ruilen tegen
Beieren. Pruisen zou dan de lastige karwei krijgen ons te leeren wat
gematiger te zijn in het uiten van onze vrijheidsgedachten. Op de
Conferencie te Antwerpen van 7 April 1793 ontwikkelt hij zijn plan
maar dadelijk gaan de poppen aan 't dansen. Engeland, getrouw aan de
eens getrokken lijn ten opzichte der Nederlanden, wil van deze voorstellen niet hooren, de andere mogendheden voelen er ook niet bijster
veel voor en de opstand in Polen is een leelijke schreef door Oostenrijks rekening.
Nu deze opzet mislukt, nu ons land als ruilmiddel al evenmin
bruikbaar schijnt te zijn, voelt Oostenrijk er niets meer voor : in feite
heeft men reeds besloten de troepen uit onze streken terug te trekken;
toch zal men nog om allerlei schijnredenen een weinig verkwikkelijken
tegenstand bieden aan het oprukkend Fransch leger ; wie weer waartoe
het goed is, want het diplomatiek gekonkel om ons land duurt steeds
voort, al heeft Oostenrijk in feite onze gewesten reeds aan hun lot
overgelaten.
De slag bij Fleurus (26 Juni 1794) brengt ons de ware conquete
Belgie hoort andermaal toe aan Frankrijk. Over dezen Besloten Tijd
waren ons reeds heel wat bezonderheden bekend dank zij de talrijke
plaatselijke monographieen (i). Deze hoofdstukken, gewijd aan de
Terreur, brengen ons dan een samenvattend beeld van deze periode,
dat tot heden toe nog niet in zijn geheel geschetst was en dat ons enkel
doet betreuren dat de schrijver ook de locale archieven in Vlaanderen
niet in hun geheel onderzocht heeft. Al te dikwijls toch worden bron(I) De voornaamste monographieen zullen wij mededeelen in de
volgende kroniek.
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nen geciteerd uit Brussel en het departement der Dyle (Brabant), en
meermalen worden uit deze oorkonden besluiten getrokken, die als
algemeen, geldend voor het gansche land, worden uiteengezet.
De schrijver behandelt nu het bloeddorstig en vernietigend programma der Conventie, — teekent de voornaamste Fransche leiders
in Belgie en schetst de organisatie en de werking der verschillende
bestuurlijke organismen met hun tweevoudig doel : progageeren en
vernielen. Vooral in dit laatste waren de Jacobijnen iedereen de baas;
dat het katholieke Belgie het vrij erg moest ontgelden ligt buiten kijf.
De bezetting drukt _natuurlijk zwaar op gansch het land : vrijheid van
denkwijze en drukpersvrijheid hadden uit gedaan, het geheim der
brieven werd niet langer meer ontzien, de katholieke eeredienst moest
de plaats ruimen voor den eeredienst der Rede en zoo meer. In stoffelijk opzicht was ons land er niet beter aan toe : de talrijke opeischingen,
de opgelegde koers der assignaten, de vaststellingen der maximaprijzen, het sluiten der grenzen en andere hinderende voorschriften slaan
landbouw, nijverheid en handel lam, hongersnood, werkeloosheid en
armoede zullen dan ook niet uitblijven en veelzeggend is gewis het
beeld door den schrijver opgehangen over den zedelijken en economischen toestand van ons land daags na de Terreui; ook met de
administratie was het niet schitterend gesteld : een echte warboel
waarin de ambtenaars zelf niet klaar zagen.
Geen wonder dus, dat niettegenstaande al den liver van een minderheidsgroep, die zich openlijk voor de annexatie uitspreekt, de meerderheid onder bevolking zich niet voor gewonnen geeft en een dubbele
actie ontplooit ; terwijl men in 't binnenland onder leiding van enkele
vooraanstaanden, waaronder de pensionnaris De Jonghe een eereplaats inneemt, een zwijgzaam maar eendrachtig verzet stelde tegenover de plagerijen der bezettende macht, lieten de uitgewekenen hun
invloed gelden bij de diplomaten, eischten de zelfstandigheid van hun
land op en bleven in betrekking met de geheime organisaties in
Vlaanderen en in de Kempen om op 't gepast oogenblik het land to
bevrijden (I).
Het tweede deel : Debuts du Directoire is schier uitsluitend gewijd
(I) Deze laatste hoofdstukken die gewis niet de minst belangrijke
zijn en ons gansch nieuwe gegevens brengen worden door den schrijver aan zijn boek toegevoegd als « annexes ». Waarom toch?
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aan de hervormingen door de Franschen op bestuurlijk, rechterlijk,
financieel en godsdienstig gebied ingevoerd en aan het verzet dat deze
maatregelen verwekten bij de overgroote meerderheid der bevolking.
Hier heeft men P. Verhaegen wel op zijn best : de geschiedkundige
wordt hier flink gesteund door den knappen jurist die gemakkelijk
de hoofdgedachten van de details onderscheidt. Ook hij geeft toe dat
bij ons hervormingen gewenscht waren en in dit opzicht pleit het voor
zijn objectiviteit warneer hij het goede weet te waardeeren in enkele
commissarissen van het Directoire z. a. Bouteville, Lambrechts, Cornelissen en anderen, en niet stelselmatig blind blijft voor het goede
dat opgesloten lag in sommige hervormingen.
Daar de inrichting van ons land, zooals deze tot stand kwam onder
het Directoire, schier in zijn geheel onveranderd gebleven is gedurende
gansch den Franschen Tijd loont het wel de moeite aan de hand van
den schrijver een uiteenzetting te geven van de verschillende instellingen en voorschriften.
Door het invoeren van het z. g. n. constitutionneel regime in Belgie
moest ons land op dezelfde wijze ingericht worden als Frankrijk. Het
zou dus ook genieten van de hoofdprincipes van het nieuwe re gime : gelijkheid, vrijheid, oppermacht van het yolk. Hoe schoon en
verlokkend deze leuze ook klonken, waardekregen zij maar door de toepassing die men er aan geven zou. Daar nu de uitvaardiging der wetten
hoofdzakelijk het werk was der regeering, kwam het nieuw beloofde
regime ten slotte neer op het overleveren van onze bevolking
aan den willekeur van de ministers en hun afgevaardigden, die in
groot aantal in onze gewesten verbleven, en voor opdracht hadden
trapsgewijze de Fransche wetten en instellingen bij ons toe te passen
en in het leven te roepen. Onder deze bestuurders vermelden wij de
commissarissen der Conventie en van het Directoire, de leden van den
Raad van het gouvernement, de generaal-commandant der negen
departementen, de hoogete ambtenaars der verschillende diensten enz.
Allen streefden zij naar 66n doel : de Fransche opslorping vergemakkelijken. Al slaagden zij gedeeltelijk in hun opzet, toch bewijst de
aanwezigheid van dit groot aantal « gedelegeerden » dat die inlijving
van ons land niet zoo erg gewenscht werd als men wel eens liet
vermoeden. Getuigen die gedelegeerden juist niet van den weerstand
van onze bevolking, die alleen kon bedwongen worden door een nog
grooter aantal buitengewone agenten die « manu militari» de uitvoering
der wetten verzekerden.
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In een eerste hoofdstuk schetst de schrijver de beteekenis en de bevoegdheid der verschillende algemeene besturen; in aansluiting hierbij geeft hij een overzicht van de actie van enkele algemeen-commissarissen. Daarna heeft hij het over de plaatselijke administratie die
voornamelijk beoogt : vernietiging van elke uiting van plaatselijk leven
en versteviging van de absolute centralisatie. De benoeming tot departementale beheerders gaf herhaaldelijk aanleiding tot vele moeilijkheden ; maar met de aanduiding der leden van de municipaliteit of van
de kantoncommissariaten was het nog erger gesteld; hier moest men
werkelijk nemen wat men krijgen kon en dat het in zulke voorwaarden
meermalen in het honderd liep is van zelfsprekend.
Met de rechterlijke instellingen vergaat het niet veel betel.. Wel heeft
men hier enkele goede hervormingen aan to stippen ; de inrichting en
de werking zelf der rechtbanken evenals de voorschriften over de
procedure, de fiscale rechten, het notariaat en het opmaken van den
burgerlijken stand droegen zonder kijf de goedkeuring weg der publieke opinie en waren dan ook een merkelijken vooruitgang. Wanneer
al deze voorschriften moeten toegepast worden staat men echter voor
alle slag van moeilijkheden : door de willekeurige benoemingen, het
niet bezoldigen' der rechters en de inmenging van het bestuur in de
gerechtszaken eenerzijds, door het niet bekend zijn met de meer dan
20.000 nieuwe Fransche wetten of decreten, het niet geregeld-zijn
der burgerlijke procedure, de afschaffing der pleitbezorgers en zoo
meer anderzijds, liep ook hier alles al spoedig spaak en verwonderen
zal het dan ook niet, wanneer Bouteville in 1796 getuigen moet :
« Nos tribunaux sont tristement et desastreusement abandonnes ! »
Zal de financieele organisatie betere uitslagen opleveren ? Zeker het
nieuw regime brengt al dadelijk een voordeel : het willekeurige verdwijnt en wordt vervangen door rechtstreeksche en onrechtstreeksche
belastingen op een vaste basis ; het resultaat echter gaf geen bevrediging ; waar men vroeger gemiddeld 15 ff. 82 betaalde aan tienden,
feudale rechten, provinciale en gemeentelijke belastingen moest men
nu — al werden al deze taksen afgeschaft — 25 fr. 22 betalen aan grond
belastingen, persoonlijke belasting, belasting op het inkomen, patenten en onrechtstreeksche belastingen. En dan gewagen wij niet eens
van de zeer zware -geldelijke verplichtingen, die men ons land oplegde,
als de verplichte leening van 4o miljoen fr. en de talrijke militaire
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opeischingen van alle slag, die men stellig op 20 miljoen berekenen
mag.
Dat de economische toestand onder dit alles lijdt hoeft geen betoog.
De velden zijn- plat getrapt en blijven braak liggen, een groot aantal
werkhuizen worden gesloten en de enkele nog overblijvende vechten
tegen den dood op; de handel is stopgezet door het sluiten der grenzen
en de hooge douanerechten ; zelfs de opening der Schelde in 1796
brengt geen afdoende uitkomst : de oorlog stremt immers elk vrij
verkeer met het buitenland en in het binnenland is het zeer armtierig
gesteld met onze verkeerswegen, die niet langer meer bruikbaar
blijven. Ook de kapitaalbezitters zijn er niet beter aan toe; de renten
worden gewoonweg niet meer betaald, de uitgegeven papierenwaarden
slaan faillite, door de speculatie van enkele financiemaatschappijen
verliezen ook de onroerende goederen in waarde. Nog het ergst van
alien is het werkvolk er aan toe : zonder werk of zonder inkomsten
zoekt het een toevilucht in het stelen; geen wonder dat de z. g. n.
bende der chauffeurs ontstaat.
In godsdienstig opzicht is het al niet beter. Wel werd de R. K.
Godsdienst niet verboden, maar het van kracht worden der verschillende wetten in take godsdienst zal elke uiting van godsdienstig leven
smooren; de kloosters worden afgeschaft, de goederen van 2'75 kloosters, i 10 abdijen, 15 begijnhoven, 29 gasthuizen, 21 huizen van grijze
of zwarte nonnen worden aangeslagen en verkocht, niettegenstaande
het verzet der bevolking; de niet beeedigde priesters worden achtervolgd en gestraft. Wel herademde men bij de vrijspraak van den Brusselschen priester De Hase en bij de beraadslaging in het Corps Legislatif over de afschaffing der wetten tegen den eeredienst, maar ondanks het aandeel der Belgen en het verweer van de Rechtbank der
vijfhonderd bleef het hekken aan den ouden stijl : de wetten werden
strenger toegepast dan ooit.
° Van het flink ingericht onderwijs, lager, middelbaar en hooger, blijft
er niet veel meer recht, in de plaats komen lagere en z. g. n, centrale
scholen, waar het gegeven onderwijs doordrongen is van een materialistischen geest. Met moeite kan men er in de hoofdsteden inslagen
musea en bibliotheken in te richten om alzoo ten minste toch enkele
kunstwerken te vrij waren tegen vernieling, verkoop, of uitvoering
naar Frankrijk. Terecht getuig tde Jacobijn Harze, commissaris bij de
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rechtbank van Luik : « Les sciences et les arts cessent Care cultivis
dans le pays de Liege ».
Dat met zulke toestanden niemand erg ingenomen was zal iedereen
wel grif toegeven. De bewoners onzer gewesten snakten naar verandering; alleen het vooruitzicht op een betere toekomst, hen voorgespiegeld door den prachtigen uitslag der verkiezingen van germinal
van 't jaar V (Maart 1797), kon hen nog eenigszins bedaren. Wanneer
clan ook deze verkiezingen door den staatsaanslag van fructidor
(4 September) verbroken worden en de terreur weder in eere wordt
hersteld loopt de maat over : de burgeroorlog, in casu, de Boerenkrijg
zal dan ook in 1798 loskomen.
Daarover handelt het derde deel, waaraan wij hopen een volgende
kronijk to wijden.

722

Kritische Arbeid
door Aug. Van Cauwelaert,
Dr. J. Persijn; J. Eeckhout; F. Toussaint van Boelare,
« Si la critique litteraire existait aujourd'hui a Paris, la face du monde
serait chang6e en huit jours » (I), heeft E. Hello beweerd. De komst
van Dr J. Persijn is niet zulk een wereldschokkende gebeurtenis geweest; maar stellig mag worden gezegd dat hij het uitzicht van ons
vlaamsche katholieke litteraire wereldje veranderd heeft. Hij heeft
onzen horizon verwijd; hij heeft aan zijn geloofsgenooten in Vlaanderen het voorbeeld gegeven van de « groote kritiek », die E. Hello
beschouwde als het geweten der kunst en door de communicatieve
kracht van zijn kritiek heeft hij in de breedere lagen van ons yolk een
ongekende belangstelling gewekt in de literatuur, zoodat duizenden
sedert twintig jaar hier zweren op zijn woord. Persijn heeft inzicht
genoeg in zijn taak en bescheidenheid genoeg om zich niet meer te achten dan den scheppenden kunstenaar zelf. Hij staat hoog genoeg om
met een blik het geheel en de onderdeelen te overschouwen; alles te
zien in zijn betrekkelijkheid en samenhang, en telkens kunst en kunstenaar te toetsen aan zijn roomsche wereldbeschouwing. Persijn is een
zeldzame gids in de literatuur; niet zelden voor den kunstenaar zelf.
Hij last klaarte vallen op onbevroede tekorten en opent vergezichten
die de dichter of prozaschrijver zelf wellicht niet vermoedde. Kritiek,
schreef E. Hello, moet verheven genoeg zijn om troostend te worden.
En dat is de kritiek van Persijn geweest. De gebreken van een werk
hebben nooit in hem verduisterd de wezenlijke vreugde om de momenten van schoonheid, hoe zeldzaam ook, die hij eraan beleven
mocht.
Het werk van Persijn is niet zelden een stuk scheppende kritiek geworden. zijn woord is levend, geestig, raak, warm en zeer beeldend.
Eene enkele maal, wanneer de heiligste dingen of zijn vlaamsche over(I)

E. Hello : L' Howie.
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tuiging worden aangevochten, trilt er een mannelijke toorn en een
kwalijk verbeten trots in zijn woord, zooals in dat prachtstuk over
E. Verhaeren; maar wanneer hij staat voor het werk der wezenlijk
grooten, voor Dante, voor Keats, breekt zijn bewonderende ontroering
de banden der wetenschappelijke kritiek stuk en rukt de hoogte in op
vleugelen van lyriek. De eerste bundel : Gedenkdagen (1) die aanleiding gaf tot deze regelen bevat : Een proefje voor geschiedenis : De
Britsche Belgen, — Judith de eerste gravin van Vlaanderen, — Dante
I, II, III, — J.J. Rousseau, — T. M. Dostoyevski, — Jos. De Maistre,
— J. Keats, — P. B. Shelley, — Em. Verhaeren.
Intusschen is Persijn een tweede reeks aan het bundelen. Ze moge
spoedig verschijnen. (2)
** *

Joris Eeckhout heeft een nieuwe reeks vrouwelijke en mannelijke
letterkundigen geprofileerd (3). Ditmaal, Vlamingen ondereen; en
meestal vrienden bovendien. Mej. Belpaire met hare beminnelijke
ruimheid van geest had vooraan moeten komen, om dit « gemengd »
maar broederlijk gezelschap te patronneeren. zooals Eeckhout zijn
genoodigden voorstelt kunnen zelfs de priester-dichters A. Walgrave
en Gery Helderenbergh, en de wereldvergeten kloosterzuster Jozefa
er geen bezwaar in zien te pronk te staan in de vrijzinnige nabijheid van
Lode Baekelmans, of in gezelschap van den Lukretiaanschen dichter
Firmin Van Hecke. Ze hebben J. Eeckhout deze welwillende verdraagzaamheid erg kwalijk genomen; dies Moens in de Boekzaal
en vooral K. Van den Oever in Het Vlaamsche Land. Dat Van den
Oever in toorn ontstak was niet zoo verwonderlijk, en ook niet zoo erg.
Het ergste was dat zijn ongenadige en — tegenover een priester —
dubbel grievende kritiek werd opgenomen in datzelfde Vla,amsche
Land, waarin meest-al de litteraire profielen van J. Eeckhout waren
verschenen... De verantwoordelijke hoofdopsteller is er blijkbaar niet
(I) Uitg. De Standaard.
(2) De tweede reeks Gedenkdagen is intusschen verschenen en bevat :
Op Vlaanderens Kunstdag. — H. Conscience. — A. Snieders. — V. Loveling.
— M. E. Belpaire. — Thym en Vlaanderen. — Multatuli en Vlaanderen. —
Em.Vliebergh.— L. Scharpe. — P. Steenkoff. — L. Schelfhout. — H.Verriest.
— In Memoriam, M. Baers en H, Verriest. — In Memoriam, L. Dosfel.
(3) Litteraire Profielen; uitg. N. V. Leeslust, Antwerpen, pr. 15 fr.
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van bewust geweest dat hij, dus doende, zichzelf en zijne vorige leiding
discrediteerde.
Het zou ongetwijfeld zekere profielen of kritieken ten goede zijn
gekomen, indien de ethische grenzen daarin duidelijker omschreven
waren en de moreele tekorten van den besproken arbeid nadrukkelijker waren aangegeven; de begrijpende, christelijke welwillendheid,
die een criticus eert, zou. daardoor niet hebben geleden en het kon de
auteurs zelf wellicht tot een gelouterd inzicht over hun litteraire taak
en roeping leiden. De kritikus mag echter evenals de scheppende
schrijver een zekeren leeftijd en moreele stevigheid bij den lezer
veronderstellen; waar deze « Profielen » als schoolboek wordt gebruikt
kan de leeraar, waar gewenscht, aanvullende verklaringen geven.
« De ware kriticus — schreef J. E. — staat, met de ruimste ontvankelijkheid,tegenover een kunstwerk,enkel met de bedoeling het zoo
volmaakt en zoo volledig mogelijk te begrijpen, en de uitkomst van
zijn onbevooroordeeld onderzoek ten akkuraatste mee te deelen ».
Naar dezen regel heeft hij zijn kritische taak gericht. Zonder eenige
vooropgezetheid tracht hij inzichtig het kunstwerk te benaderen, de
diepere gronden waaruit het geboren werd te begrijpen, en de lijn
te verduidelijken die de zielsbeweging van den kunstenaar beschreef.
Zoo zijn meestal zijne opstellen geworden : ontledende en verklarende
kritiek, parafraseerend, wet eens te wijdloopend, duidelijk, maar koel
van stijl en woord.
J. Eeckhout is jong genoeg om de jongste litteraire uitingen te begrijpen en te waardeeren, maar oud genoeg om zich de schoonheid die
oudere generaties schiepen niet te ontzeggen. Deze tweede reeks
profielen bevat studies over : A. Van Cauwelaert, M. E. Belpaire,
F. Van Hecke, Lode Baekelmans, A. Walgraeve, K. Van de Woestijne,
E. Claes, G. Helderenbergh, Z. M. Jozefa, D. Vansina.
*
**

A kan niet begrijpen — aldus F. Toussaint, in een inleidend stuk
van zijn onlangs verschenen bundel essays; Zurkel en blauwe Lavendel (I) — dat men niet zou voelen « dat een op slecht papier gedrukt
(1) F. V. Toussaint van Boelaere : Zurkel en Blauwe Lavendel. — Uit.
L. J. Krijn, Brussel.
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literair werk toch niet in zijn vollen omvang en zijn voile diepte den
schoonheidsindruk geeft, dien het geven kan indien het wordt aangeboden, keurig gedrukt op mooi papier ». De uitgever heeft hier blijkbaar overheen gelezen; want hij heeft er een kilo- boek van gemaakt
groot, zwaar en dik. Een damesvoetje in een vernagelde boerenschoen.
Maaf ik geef toe dat bet omslag nog al stemmig is van goon.
Van al de Vlaamsche letterkundigen is F. Toussaint het zuiverst
specimen van de li-te-ra-tor. De man die behoort tot het literaire
ambacht en de taal bewerkt als een zeer keurig en kunstig goudsmid.
Toussaint heeft steeds de cultus van het woord beleden en belijdt die
nog, al heeft die zulken kwaden klank gekregen bij de jongere generatie. « Het is een onuitsprekelijk genot, zegt hij, woorden aaneen te
krijgen, woorden neer te schrijven op een ruim stuk papier ».
Maar deze stilistische vaardigheid en voorliefde van Toussaint gaat
gepaard met een merkwaardige scherpe analistische zin. En hij vermag het dit scherp kritisch inzicht met een zuivere duidelijkheid te
verwoorden. Dat is geen geringe verdienste. Deze bundel bevat
aldus zeer persoonlijke en opmerkelijke studies over Conscience,
R. Stijns. K. Van de Woestijne, Teirlinck en Het stadsleven in de vooroorlogsche roman literatuur, behalve treffende herinneringen uit het
Brusselsch letterkundig leven waarin R. Stijns en Van Langendonck
gestaan hebben en, wat Van Langendonck betreft, als een wrak is ten
ondergegaan.
Al zijn sommige opstellen vijftien-twintig jaar oud, zij blijven een
belangrijk stuk essayistische literatuur.
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Varia
DE KERK EN DE MODERNE KUNST.
Bij de plechtige inwijding van een nieuwe kerk in Baienfurt bij
Weingarten in Wiirtenberg, zeide bisschop dr.Sproll onlangs in een
toespraak o. a, het volgende
0 Zeker zijn de nieuwe methoden in de bouwkunst niet te verwerpen
wanneer zij aan het doel van den godsdienst beantwoorden. Ook
vroeger bouwde men modern. Na 't romaansch kwam de gothiek en
later de renaissance.
Geen gemeente, geen klooster, dat over het noodige geld beschikken
kon, Wilde een oude kerk, maar steeds werd modern gebouwd. Waarom
zouden wij dan geen nieuwe wegen inslaan ? Wij willen hopen, dat
deze nieuwe stijl voldoet. Men moet aan alles wennen,het oog zoowel
als het oor, zoo bijvoorbeeld als men een oude taal leert. Laat ons hopen, dat het mooie bedehuis, dat bier ontstaan is aan zijn doel beantwoordt en dat de gemeente zich in de komende jaren steeds meer over
het nieuwe godshuis zal verheugen. Als er critiek geoefend wordt,
verontrust u niet, maar leef u eerst in de ruimte in en in de kleuren der
omgeving, dan zullen wij zien of wij het met den modernen stiji eens
zijn of dat wij naar andere wegen moeten zoeken ».
De kerk is namelijk een betonbouw. Het koor kenmerkt zich door
zijn hoog rond gewelf, terwijl de kleurenmengeling blauw op rood en
geel er een eigenaardig karakter aan geeft.
GEORG BRANDES. — Einde Februari stierf te Kopenhagen de
Deensche essayist Georg Brandes, wiens werkzaamheid zulk een
geweldigen invloed gehad heeft op de ontwikkeling der Deensche
kultuur, en die eenmaal een figuur is geweest van Europeesche beteekenis, wiens naam klank had heel de wereld door. Hij was de 85 al
voorbij, en zijn geestkracht was nog jeugdig en onverzwakt. Met de
stroomingen van zijn tijd is hij echter niet meegegaan, want hardnekkig en koppig is hij blijven vasthouden aan zijn verouderde inzichten en overtuigingen zoodat men hem en ook zijn werk al sands
lang links heeft laten liggen, en men enkel nog wei eens ooit van hem
sprak, « orn de evolutie in de denkwijze der moderne menschheid aan
hem of te meten ». Nog geen twee jaar geleden gaf hij een pamphlet uit
« De Sage van Jezus » dat het geloof in de geschiedkundigheid van den
Christus der Evangelien wil omverstooten; het ding werd echter niet
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eens meer opgemerkt, en... doodgezwegen. Maar vijftig jaar terug
was hij de man, die alle idealen en verwachtingen uit de laatste heeft
der negentiende eeuw, onder de jongeren van zijn land geestdriftig
heeft uitgedragen. Zoo schrijft de correspondent in de « Maasbode »,
en hij laat er op volgen : Het geloof in den vooruitgang en in den autonom,en m,ensch heeft hij hartstochtelijk beleden en met zijn voordrachten voor de Kopenhaagsche universiteit bracht hij in het nationale
geestesleven van de kalme Denen beweging en perspectief. Deze
voordrachten hebben den grondslag gevorm,d voor zijn voornaamste
werk de Hoofdstroomingen der negentiende-eeuwsche Letterkunde, in
zes deelen, welke van 1872 tot 1890 verschenen zijn.
In dit standaardwerk teekent Brandes een beeld van de geestelijke
ontwikkeling der Europeesche menschheid, zooals die zich weerspiegelt in de literaturen der voornaamste volkeren. Hij keert zich
tegen de romantiek en knoopt aan bij het achttiende-eeuwsche rationalisme, dat hij herleefd zag in de Fransche radicalen als Comte,
Taine en Renan. Hij bindt den strijd aan tegen de nationale en religieuse « vooroordeelen » en wilde van de letteren, dat zij de eigentijdsche problemen zouden stellen en in debat brengen.
Brandes' werk was noch zuiver wetenschappelijk, noch wezenlijk
literair. Hij bedoelde een breed program van maatschappelijke vooruitgang to ontwikkelen in vrijzinnig-democratischen geest.
De gedachten aan, sociale hervorming steunend op een vaag menschheids-idealism,e, hebben Brandes echter niet blijvend kunnen bevredigen. Hij is over zijn democratische overtuigingen heengegroeid en
kwam tot een « aristocratisch realisme » sterk door denkbeelden van
Nietzsche beinvloed. In overeenstemming daarmee ging hij zich in
zij n literair-wetenschappelijken arbeid weer toeleggen op de studie
van de groote persoonlijkheden. zijn heldenvereering bracht hem
wederom aan de spits van de nieuwe stroomingen, die tegen het
naturalisme ingingen. Het naturalisme dat het leven geheel beheerscht
zag door factoren van erfelijkheid en milieu, verdroeg zich niet met
het geloof in de beslissende kracht van de groote persoonlijkheid.
Maar ook in deze nieuwe overtuigin,g bleef Brandes een verbitterd
tegenstander van alle geestelijk gezag en openbaringsgeloof. Met een
voltairiaanschen haat tegen Kerk en christendom, vervuld klampte hij
zich vast aan zijn negaties. Al wat er na plm,. 1890 opkwam, aan verlangens en inzichten bij een m,enschheid, die in den droom, van den
vooruitgang bitter bedrogen en door de ontwikkeling van het stoffelijk leven bedreigd, de ziel en haar eeuwige nooden weer in het midden plaatste van haar strevingen, is buiten Brandes omgegaan. De
opnieuw ontwakende behoefte aan godsdienstig leven, die de positie
der kerk in de geestestroomingen van den tijd zoo grondig wijzigde, is
hem vreemd en onbegrijpelijk gebleven.
Na den oorlog heeft hij vanuit zijn geestelijke vereenzaming zijn
tele urstelling over de religieuse opleving uitgesproken in een artikel,
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dat met bitterheid den terugkeer der intellectueelen, tot den godsdienst en het toenemend prestige der katholieke Kerk erkende. Maar
noch de geestesgroei bij zijn leerlingen (bij Jorgensen b. v., die katholiek werd), noch de ontwikkeling der artistieke en maatschappelijke
denkbeelden, noch zelfs de wereldoorlog hadden Brandes iets geleerd.
Geheel in zichzelf opgesloten, vol verachting voor de menigte en zich
bedwelmend aan zijn individualistische heldenvereering, bleef Brandes
zijn oude idealen trouw met de hardnekkigheid van een maniak.
De litteraire nalatenschap van Brandes is van een reusachtigen
ornvang : « Soren Kirkegaard » (1897) ; Ferdinand Lasalle; — Moderne
Geister; — Ludwig Hobberg; — zijn monumentale Shakespeare-studie,
— zijn Disraeli, — zijn werken over Goethe, Voltaire, Napoleon en
Garibaldi, over Julius Caesar, Michel Angelo, Homerus, Talleyrand, enz.
zijn geschriften, die op den wereldoorlog betrekking hebben, kostten
hem de vriendschap Met Ckmenceau, om, wine van de vele aanvallen
op de politiek der geallieerden. De door Brandes ontketende beweging
is in de literatuurgeschiedenis bekend als « Der Durchbruch ».
DE « CLAIRE-VIRENQUE » PRIJS, die jaarlijks wordt toegekend door het « Comite de Litthature spiritualiste » en 3000 fr. bedraagt, werd op 5 Maart 1.1. door genoemd Comit6 onder voorzitterschap van Henry Bordeaux, geschonken aan de in December 1926
overleden schrijfster Mme Sainte-Marie Perrin, voor haar werk :
Pauline Jaricot. Verleden jaar was die prijs, « ex-aequo » toegekend aan
Juffr. Genevieve Duhamelet, voor haar « Vie et mort d'Eugênie de
Guerin » en aan Mme Henriette Charasson voor haar bundel « Heures
du Foyer » twee prachtige werken waarvan het succes steeds crescendo
gaat, en die ieders aandacht overwaard zijn. Dit jaar dus, werd die
prijs gegeven aan Mme Sainte-Marie Perrin, en H. Bordeaux mocht
to recht zeggen dat dit is « une couronne sur une tombe » want het
bekroonde werk : « Pauline Jaricot, fondatrice de la Propagation de la
foi » was nauwelijks van de pers, toen de schrijfster naar het ander
leven heenging. Toen is hier ook even gewezen op haar goed besteed
leven, en voornaam werk, dat ten zeerste verdient aanbevolen, en
waarvan deze meirkwaardige biographie een schitterende bekroning
was. Mme Sainte-Marie Perrin was nog bezig met een roman over het
Ierland van 1912 tot 1918, dat voor titel zou hebben : « Mon pere ». Het
plan en een hoofdstuk van dit, jammer genoeg, onvoltooide boek,
verschenen in de « Revue des Deux Mondes ».
Hetzelfde « Comit6 de litt6rature spiritualiste » heeft van zijn jaarlijkschen prijs de som, van moo fr. afgenomen bij wijze van aanmoediging voor de dichteres « Mme M. Mereus-Melmer », wier eerste bundel :
Sous l'auvent » door de Academie francaise werd bekroond. Thans verscheen van haar : Sous le signe de la Musique » waarin haar talent nog
heel wat meer naar voren treedt. De inspiratie is klassiek en christelijk. Talrijk zijn de schoone verzen, en overvloedig de beelden; vooral
mom is het laatste gedeelte van het werk : « Une messe en mineur ».
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Boekbesprekingen.
JEANNE KLOOS-REYNEKE VAN STUWE. Gevoelsbeschaving, NSrgh en Van Ditmar's uitgeverij, Rotterdam.
In dit boek kunt ge zeer veel leeren wat uw conversatie, kleedij,
hooding, manieren betreft bij spel, vergadering, familiefeestje, diner,
avondpartij, begrafenis, huwelijk, verloving; ge leert hier tiptop fijn
te zijn. Onderwijs door mevrouw Willem Kloos...
JOZEF JACOBS. Het Westvlaamsch, Uitg. Wolters, Groningen.
Onder leiding van Prof. Van Ginneken staat de reeks «Nederlandsche
dialecten in den loop der eeuwen » waarvan dit het eerste deel is. Tien
bladzijden inleiding over West-Vlaanderen, West-Viamingen en WestVlaamsch. Dan teksten, driehonderd bladzijden vol, gezocht in hoik
en kant met den speurzin van een politiehond en verklaard met de
nauwgezetheid van een angstvallige ; woorden en teksten vanaf + den
jare 500 tot en met De Laey, Streuvels en Sabbe. Een werk dat bewondering afdwingt en meteen onschatbare diensten kan bewijzen
zoowel voor kennis van beschavingsgeschiedenis als voor 't begrijpen
der taal en der teksten.
BORIS RAPTCKINSKY. De geschiedenis van het russische
yolk, Uitg. W. J. Thieme, Zutphen.
De uitgeweken Rus Raptckinsky liet het niet bij zijn vele studies
over Rusland en zijn groot werk over russische legenden. Hij pakte ook
de gansche geschiedenis van zijn yolk aan. In dit eerste deel komt hij
tot aan de « Smoeta » de groote russische revolutie van voor 30o jaren.
Het kan zijn dat zijn werk niet vrij blijft van betoogtrant en met geschiedenis iets willen bewijzen is gevaarlijk. Hij stelt zich ten doel aan
.te toonen hoe de groote revolutie van het einde der middeleeuwen
trouw verbeeldt wat het verloop moet worden der communistische
revolutie. Deze geschiedenis werpt overigens veel licht op de huidige
toestanden. Vraagstukken om welker oplossing de communist strijdt,
hebben bestaan voor er van Marxisme sprake was geweest. Heel de
geschiedenis van het russische yolk leert ons het huidige Rusland begrijpen. Op dit oogenblik nu Rusland behalve het groote enigma ook
een symbool wordt voor de wereld, is de waarde van dit boek dus niet
licht te overschatten.
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J. H. F. KOHLBRUGGE. Practische sociologie IV. De zorg
voor de jeugd. Uitg. Wolters, Groningen.
Wie dit groot werk, groot door opoffering zoowel als door wetenschappelijken arbeid, deel voor deel volgde, weet het te waardeeren en
schrijver er om te bewonderen. Dit handboek zonder voorgaande
mocht logischer zijn ingedeeld en 't goed begrip van sommige R. K.
werken laat zich sours wat zoeken (b. v. Kap. 6 R. K. Jeugdwerkorganisatie). De uitgebreide documentatie is evenwel verbazend en
zelfs wie het sociale werk van zeer nabij volgt zal, Kohlbrugge lezend,
voortdurend nieuws vernemen,
Dr. FR. VAN CAUWELAERT. Verhandelingen en Voordrachten. Een Keur. Uitgave Standaard, Brussel, 8 fr.
" Niet ieder tijdsgewricht schenkt een natie den geest, die woont en
werkt in hem „ schreef Dr. J. Persijn in 1909, wanneer de eerste bundel
verhandelingen en voordrachten verscheen. Indien deze verklaring toen
reeds mocht worden afgelegd, dan hebben de daaropvolgende jaren de
waarheid er van, in overtreffenden trap, gestaafd. Voor wien onbevooroordeeld de ontwikkeling der vlaamsche gemeenschap overschouwt,
staat het onomstootbaar vast, dat Van Cauwelaert het groote aandeel
draagt in de ontplooiing van de vlaamsche levenskracht.
Het idealisme, waardoor heele geslachten voor 't vlaamsche yolk
werden bewaard, heeft hij — wanneer hij pas de humaniora-studien
achter den rug had — doen overslaan in de studentenwereld. Nu
words er wel eens gelachen, meelijdend gespot zelfs, met wat men
doodverft als " romantisme van die dagen „ : doch in den grond was
het niets anders .---, al waren er afwijkingen — dan een stuwkrachtig
willen en doen van geestdriftige studentengeneraties, waaruit daadwerkelijke krachten voor het katholieke Vlaanderen geboren werden.
Dat waren jongens die schreven en wreven om hunne taal machtig te
worden, jongens die lazen ; studenten die ook hun verlofdagen wisten op
te offeren en er een punt van eer in stelden op hunne onderwijsgestichten, onder de goeden, de besten te zijn. Indien dat romantisme is, dan
wensch ik het hartsgrondig aan onze jeugd toe : dan zou de nu zeldzame edelmoedigheid, weelderiger rijpen. Het groote aantal onzer
standvastige en trouwhartige werkers op vlaamsch gebied zijn, ten
slotte, kinderen van dat gewraakte romantisme, dat enthousiasme. Dat
was het idealisme van den jongen studentenleider Van Cauwelaert en
nooit heeft hij dat idealisme verloochend : ook niet in de hardste jaren
van zijn harde leven, waarin hij, voortdurend, de praktijk van dit
idealisme heeft beleefd.
Practisch idealisme ook was en is zijn rustelooze, en voor alien die
hem kennen, zijn verbazende werkzaamheid. Met zijn ontegensprekelijksuperieure gaven heeft hij gewoekerd, ten prijze van volhardende wilskracht in onverdroten labeur en ze verveelvuldigd ten bate van het
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vlaamsche yolk. Psychologisch zag de uitgever van dezen Keur-bundel
juist, wanneer hij hem opende op het " Driespan der Kracht „ : over.
tuiging — karakter —, daad.
De opgenomen aanspraken loopen van of Van Cauwelaert's studententijd tot aan en met zijn Burgemeesterschap. Een vaste lijn. Zijn
beschouwingen over de vlaamsche beweging, over de noodzakelijkheid
der zelfcultuur, over universiteit en volksleven, zijn inzichten op de
toekomst zijn niet verouderd met de jaren. Ze spreken ons aan met de
directheid waarmede ze, ten dien tijde, ons toeklonken, zooals die
der laatste jaren, de verdere logische uitbouw zijn, de voortgezette en
doorgedreven toepassing zijner levensopvatting, waarvan, godsdienstig
en maatschappelijk gesproken, de roomsche idee haar hoogtepunt bereikt in de rede van het Euch. Congres te Amsterdam.
We willen bier verder geen nadruk leggen op wat Van Cauwelaert
was en is voor Vlaanderen, wat hij was en is voor Antwerpen. Dat is
..-, en zal het nog meer worden — de taak van een historicus. Onnoodig
ook te wijzen op zijn buitengewone redenaarsgave. Ze is spreekwoor.
delijk geworden.
Mogen deze voordrachten — ze herlezen, is ze herleven — voor alles
zijn wat ze waren voor de vroegere geslachten : lichtbakens en he&
boomen.
M. VAN HOECK.
De Wereld en die daarin wonen. Beknopt leerboek der aardrijkskunde voor christelijke gymnasia, H. Burgerscholen, lycea en kweekscholen, door A. VAN DEURSEN, J. OVERWEEL en W. DE VRIES. —
Deel I, Europa; deel II, De Werelddeelen. Uitgave, J. B. Wolters,
Groningen. Ing. elk deel, 2.25 gl.
Aan de leeraars van aardrijkskunde weze dit werk ten zeerste aanbevolen. Het is zeer degelijk, en met honderden platen versierd.
L. BOT. I. Beknopte Duitsche Spraakkunst voor Roomschkatholieke scholen, 2e deel. — II. Oefenboek bij de beknopte
duitsche spraakkunst. 2e deel. Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
« Wij aarzelen niet te verklaren dat de methode Bot ons de beste
lijkt die we voor het duitsch op onze katholieke scholen hebben »,
aldus L. K. Linnartz in Het Maandblad v. h. R. K. Mulo-onderwijs,
en we beamen dit ten voile.
De Heilige Evangelien en de Handelingen der Apostelen. —
Nederlandsche vertaling opnieuw bewerkt, ingeleid en aangeteekend,
door E. GESSLER, S. J. — 5 l e duizendtal. Uitg. Brepols, Turnhout.
In dezen herdruk werden de Handelingen der Apostelen aan de
H. Evangelien toegevoegd. De Vier Evangelien en de Handelingen
werden ook in vijf afzonderlijke en handig gedrukte boekjes uitgegeven.
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I. VAN GELDEREN : Duitsch Woordenboek, l e deel : DuitschNederlandsch, 2e deel : Nederlandsch-Duitsch. Elk deel 4.25 gi.
Uitg. Wolters. Indien u me vraagt naar 't beste woordenboek voor de
duitsche taal, dan verwijs ik u zonder aarzelen naar dezen zesden
druk van Van Gelderen's werk.
J. SVENSON : Nonni. Uitg. R. K. Jongensweeshuis, Tilburg.
Hapert mijn geheugen niet, — schreef G. Walschap in ons December-nummer van 1925 — dan is een vertaling van Nonni of ter pers of
verschenen in Holland.
Die vertaling is voor enkele maanden verschenen en de paters van
Tilburg zouden ons kunnen zeggen hoeveel duizenden exemplaren
er intusschen over Holland en Vlaanderen verspreid werden. De boeken van pater Svenson kunt ge blindelings koopen. Er is geen beter
geschenk voor jongens; en meisjes meteen. Dat sterkt uw ruggraat,
dat staalt uw wil, dat boeit uw verbeelding als de beste avonturenroman, dat grijpt door uw hart, dat werkt op uw longen als berglucht.
JON SVENSON : Abenteuer auf den Inseln (D. W. Nonnis Erlebnisse auf Seeland and Fiinen). Verlag Herder & C°, Freiburg in
Breisgau.
Toen Nonni in Denemarken aanlande, op reis naar Frankrijk, kon
hij niet verder, terwille van den Fransch-Duitschen oorlog. Een jaar
lang werd hij opgehouden in de Deensche hoofdstad. Zijn ervaringen en
avonturen uit die dagen heeft Svenson neergeschreven in « Die Stadt
am Meer ». Maar toen het zomerverlof aanbrak, hield hij het niet
langer uit binnen de stadsmuren; en met zijn even avontuurlijken
vriend Valdemar ging hij op verkenningstocht dwars door de eilanden
Zeeland en Fiinen. Dit is het verhaal van hunne « Abenteuer auf den
Inseln », tusschen olifanten, apen, honden, boeren en wildemannen.
Ongetwijfeld zit ergens al iemand met een vertaling bezig voor onze
D. W.
Vlaamsche Hollandsche jeugd.
JOS. HENSKENS. Voor de Mensen. Ingeleid door Anton Vande Velde. Uitg. Excelsior, Brugge, 40 blz. Prijs, 15 fr.
Mijn stem is gebroken
door het lange roepen :
God • • • • • • • • • • • . • • . •
Ilt voel mijn klanken openbarsten
bij dienamietkracht...
aldus de aanvang van Henskens' eerste gedicht. We zullen volgend
werk moeten afwachten vooraleer we kunnen vaststellen dat Henskens
behalve dit dienamietkrachtig roepen ook zingen kan.
B. W. & B.
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Overzicht van Tijdschriften.
DE NIEUWE GIDS (September). : Uit mijn « Parijsche Heugenissen » : Fr. Erens. — Indrukken uit Palestina : C. Aq. Libra. —
Escol : Ben Stroman. — Willem Kloos en de Allerindividueelste
Emotie en Expressie : M. D. Spanjaard. — Binnengedachten : Willem
Kloos. — Deus ecce Deus : A. W. Timmermans, — Verzen : A. W.
Tirnmermans, — Vrouwen : Helene Swarth, — Verleden Avond : Jac,
Van Looy. — Een modern Dichter : Dr. H. Gerversman. — Gedachten en Opmerkingen : L. Van Deyssel. — Helene Swarth en Augusta
Peaux : Willem Kloos. — Buitenlandsch Overzicht : M. Wagenvoort.
— Feiten en Fantasieen. — Jeanne Kloos-Reyneke Van Stuwe.
ROEPING (Augustus) : Franciscus' Tocht : Henri Bruning. —
Over godsdienstige toestanden in de mijnstreek III (slot) : Jac. Jacobs,
M. S. C. — Het Lied van den Dood : Johan Krieger. — Over het
probleem van Europa-AziE II : Leopold Levaux, — Machtild de
Begijn VII : M. Molendern M. S. C. — Enkele, losse en vaste opmerkingen I : Henri Bruning. — Boekbespreking.
ELSEVIER'S MAANDSCHRIFT (September) : Toma Rosandic :
J. R. Van Stuwe. — De Legende van het Heilig Kruis en de Fresco's
van Agudo Gaddi in het koor der kerk S. Croce te Florence : W. Van
Lennep. — Engelsche kunstenaars van dezen Tijd : Jan Poortenaar.
— Zomeravond : H. Swarth. — De Apologie van den Misdadiger :
P. H. Ritter Jr. — Requiem : Th. de Vries. — De Ses : Fr. Demers. —
Het Laatste Avondmaal te Velde : J. J. Van Genus. — Het Laatste
Aanzoek : P. Roosenburg. — Lied : Jan J. Zeldenthuis. — Kroniek. —
Boekbespreking.
DE STEM (September) : Honor de Balzac : E. Ludwig. — Verzen :
J. Slauerhoff. — De Onsterfelijkheid (slot) : J. Havelaar. — Gijs
Verloving : J. P. Zoomers-Vermeer. — Aanteekeningen : Dirk
Coster. — De autobiographie van de Massa : A. Romein. — Verschoor. — Meditatie over Schoonheid en Leven : A. J. Mussche. —
De Russische Film : Nico Rost
DE GIDS (September) : Merona, een Edelman : Arthur Van Schendel. — Het verzonken eiland : Jan R. Th. Campert. — Het geheim van
« De drij Snoeken » : Lode Baekelmans. — Pirenne over de verenging
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van Nederland en Belgie : J. C. Locier, — Parijsche heugenissen
(fragment) : F. Erens, — Menschengeest : Herman Wolff. — Fransche
Letteren : Matthijs Vermeulen, — Bibliographie.
WIL EN WEG (September) : Heeft onze tijd nog idealen? : Prof.
R. Casimir. — De Kunstenaar en de kritiek : L. Simons. — Vreemde
Volken, verre Landen. — Een psychologie van het Socialisme : Nico
van Suchtelen. — Het beoordeelen van kunst (bij losse plaat) : Herman Hana. — Hoofdlijnen der Sociologie : Dr P. Endt. — Een nieuw
Boek over Drama en Tooneel : W. Kerremans. — Inleiding tot het
derde deel van L. Simone « Drama en Tooneel ». — De Inca's van.
Peru : M. W. J. Van Balen, — Nimpicri en Camouflage : H. E. Kuylman. — Kunst en Massa-Gedachte : Simon Coster. — Langs den
weg der Redactie, — De Ornement-Les : Herman Hana,
DE GEMEENSCHAP (Juli- Aug.) : Christelijk-inheemsche kunst
in de Missie (vervolg en slot) met afbeeldingen : J. J. Ten Berge S. J.
— Christelijk Javaansche kunst (met voorwoord van J. J. Ten Berge)
met afbeeldingen : Dr J. Schmutzer. — Eiffeltoren (foto's) Germaine
Krull. — De Aesthetiek der Armen II : Albert Heiman. — De School
des Levens I : Jan Engelman. — L'Envoi (vers) : Anton V. Duinkerken. — Mededeelingen. — Illustraties.
TOONEELGIDS (7-8) : August von Kotzebue : Th. De Ronde. —
Kanteekeningen over Tooneelkunst : Rik Delport. — Het Chineesche
Theater : Prof. Paul Peiliot. — Kronijk van « Net Vl. Volkstooneel ». —
Kritiek : J. Splichel. — Leestafel, — Overzicht van tijdsthriften, —
Berichten. — Mededeelingen van het A K. V.
DE VLAAMSCHE GIDS (September) : Een groote Toekomststaat :
M. De Praetere. — Het Tooneelwerk van - Bernard Shaw (vervolg en
slot) : Dr. Fr. De Backer. — Geschiedkundige kroniek : J. Peeters. —
Onderwijs en Opvoeding : H. Van Tichelen. — Boekennieuws : L.
Monteyne. — Tijdschriftenkroniek : Dr E. Debaive. — Boekbespreking.
LA REVUE BELGE (15 aotlt) : Les Causes judiciaires celebres —
Le Village rouge : Louis Sadoul. — Le I re Revue litteraire beige ; les
debuts de Charles De Coster : Comte d'Arschot. — Geranium (Comedie en trois actes) : Charles de Coster, — Le probleme de la Defense nationale. — Lettres d'un condamne a mort (nouvelle) : M. de
Komar. — La Crise economique et Sociale en Angleterre : A. Lugan.
— La Quinzaine littiraire : Jean Nesmy.
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LA REVUE GENERALE (15 aofit) : Beernaert I. Le regime
Bourgeois et la legislation sociale : A. Melot. — Passage a Kiew (Roman I) : Marcel Thiry. — Trois correspondants de Lamennais
Vilain XIIII Charles de Coux, Louis De Potter : Georges-Goyau. —
La Penitence de Germain Nouveau : Albert Lopez. — Une Orientation Nouvelle de la psychologie. La Semialgogie du R. P. Marc
Gousse : Jean Soulairol. — Portraits litteraires : Roland Dorgeles :
Lucien Christophe. — Chroniques.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (Septembre) : Le Bruxelles
de Charles De Coster : H. Coopman. — La Pensee francaise ou la
Civilisation : Albert Counson, — Les Flammes de l'Ambleve : Prosper
Roidot. — La Venus Etonnante : Louis Wennekers. — La Dame de
Forli : Reine de Cliffel. — La litterature Beige et Georges Eekhoud. —
Les Euvres Belges. — Lettres Etrangeres. — Le Mois.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (add) : La Trahison des
Clercs : Julien Benda. — Poemes americains : Luc Durtain. — Cinquante mille dollars : Ernest Henning Way. — Sceren Kirkegaard :
Lucien Maury. — Intermides : Sceren Kirkegaard. — Le Temps
Retrouvd (suite) : Marcel Proust. — Reflexions sur la litterature. —
A. Thibaudet. — Chronique musicale : Boris de Schkezer.
HOCHLAND (September) : Friedensresolution and papstliche
Friedensvermittlung : Prof. Dr Martin Spalin. — Die katholische
Tubinger Schule : Prof. Dr Karl Adam. — Der Teufel : Em. Von
Mattl-Lowenkrug. — Zur europAische Judenfrage : C. Haecker. —
Freigabe der Bernichtung lebens un werten Lebens : Dr M. Krabbel.
— Kritik : T. Hapner. — Hugo Ball. — « Die Flucht aus der Zeit :
Dr Lettenbaur. — Rundschau. — Unsere Kunstbeilagen.

DRUKK, ERASMUS, GENT.

Een Zeventiende-eeuwsch Vlaamsch Priester,
dicker : Justus de Harduijn.
door Joris Eeckhout.
Er wordt belangstelling gewekt voor onze zeventiende-eeuwsche,
Vlaamsche letterkunde.
Hoe langer, hoe meer ; en van verschillende kanten. Zij gaat vooral
uit van Vlaamsche zijde, en niets is natuurlijker. Het verwondert
alleen maar, dat de Vlamnigen er zoolang mee gewacht hebben. Hun
werd nochtans de weg gewezen door de pioniers van 't eerste uur, door
mannen als J. F. Willems, Blommaert, Snellaert e. a, (Ook voor filologen uit onzen tijd, is het « Belgisch Museum » een goudmijn).
Tegenover eigen schoon staat men niet zelden skeptisch gestemd,
hoofdzakelijk, wanneer dit onopgemerkt blijft door fijnproevers van
elders.
Is dit niet het geval geweest met de litteraire waardeering van
Justus de Harduijn?
Waar, rond 183o, de Vlamingen — en ook Schrailt er met lof
van gewaagden, schenen later Jonckbloet en Ten Brink niet eens zijn
bestaan te vermoeden. Het ontbrak ons aan geestelijken durf —een
kenmerk trouwens van 't verongelijkt individu, dat juist hierdoor nooit
zijn voile maat geven kan, — om onomwonden voor onze waardeerende
overtuiging uit te komen.
Tevens faalde de moed, om door dieper onderzoek eigen bewondering bij anderen te wettigen.
Al te zwaar drukte de « timor reverentialis », waarmee we altijd voort
naar 't geleerde Noorden opkeken. Moest niet alle licht daar op den
kandelaar geplaatst ? Maar ook van die dwaling zijn we veilig thuis.
Wij leeren, hoe langer, hoe scherper, uit eigen oogen zien. Wij ontginnen schatten uit eigen grond en toonen die, verrukt, aan onze
Noorder-taalgenooten. Ze staan eerst verbaasd te kijken; ze wisten
immers wel dat we leuk als kinderen vertellen kunnen; maar, dat
we 't aandurven over historisch-litteraire aangelegenheden mee te
redeneeren,.., he.., wie had het verwacht ? Wij weten echter, en betrou737

wen, dat ook in dit geval, bewondering verwondering op den voet volgt.
Intusschen blijkt, hier of daar, een enkele, wel een tikje wrevel gestemd, omdat hij nu eenmaal meenen gaat, dat, te onzent den NoordNederlandsche litteratuur-historici als een verwijt wordt aangewreven:
het veronachtzamen van sommige Zuid-Nederlandsche schrijvers bij
de studie der Nederlandsche Renaissance. Aldus Prof. Dr. Prinsen
contra Dr. Dambre, die, over Justus de Harduijn, een, van ontzagwekkenden arbeid en liefdevolle toewijding getuigende, zeer uitgelbreide, studie publiceerde (i).
Van verwijten is bij den Vlaming natuurlijk geen spoor te ontdekken. Hij speurt alleen feiten op. En feiten blijven, om 't even welke
er tegen sputterend,e beweringen de baas. Facile princeps 1
De zestiende-eeuwsche politieke scheiding luidde bij ons een verval-periode in.
Geen wonder ; waren de intellektueele krachten niet grootendeels
uitgeweken? (Te Gent alleen, werden in 1585, goon paspoorten voor
Holland afgeleverd). En boden de woelige tijden hier kans om rustig
aan litteratuur te doen? « Non in commotione »... geldt ook hier.
Daiarbij
Honte a qui peut chanter pendant que Rome brfile.
Heel wat Noord-Nederlandsche geschiedkundigen— beter-ingelichtent onder de liatst-gekomen vooral, slaan een gepaster toon aan, —
die over deze periode schreven, schijnen de meening toegedaan, dat
hier in 't Zuiden pik-donkere nacht heerschte niet alleen, maar feitelijk
tusschen Vlaanderen en de jonge republiek... de doode zee lag. Te
vreemder doet deze houding aan ,daar ook zij moesten weten, dat,
zelfs in Bien tijd, de geestelijke betrekkingen tusschen Noord en Zuid
nooit heelemaal afgebroken werden. Dat wordt thans, hoe langer,
hoe stelliger, uitgemaakt. ook op dit gebied, heeft de geleerde konservator van 't Antwerpsch Plantijn-museum, Dr. Sabbe, verdienstelijke bijdragen geleverd (2).
Een kloof bestond er ; ontegensprekelijk ; maar met een plank, kon
(I) De Dichter Justus de Harduijn. Een biographische en letterkundige studie, in den universitairen wedstrijd 1922-1924 met goud
bekroond, door Dr. 0. Dambre. (Gent, Parijs, 's Gravenhage, 1926).
(2) tie de na-oorlogsche « Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde »; passim.
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men er over I Alle hooger leven was niet in de kiem gestikt; ook
na Jan van der Noot vond de litteraire Renaissance hier talentvolle
vertegenwoordigers; er bloeide zelfs — evenals in Frankrijk, Spanje
en elders nog — een zeer intens religieus leven : de natuurlijke weerslag van de Hervorming. Maar veel daarvan bleef voor de NoordNederlanders een gesloten boek.« Graag vergaten de Calvinisten, hier
de zuidelijke apostaten » beweert Verwey (I). Of ze 't graag deden ?
't kan; dat er on,der hen waren, die 't deden, is een feit. Meer heeft
Dr. Dambre nergens beweerd.
De Noord-Nederlandsche, litteraire geschiedschrijvers zijn, ontegensprekelijk, met onze zeventiende-eeuwsche, Vlaamsche kultureele toestanden, onvoldoende vertrouwd. Een algemeene regel, maar
die ook uitzonderingen telt. Reeds in 1895 schreef Verwey met het oog
op Jonker Jan van der Noot : « hier, is de Pidiade-dichter van Nederland » en verder : « zonder hem was er geen Hooft geweest, zonder
hem geen Vondel, niet zoo kompleet voor 't minst, niet zoo met dat
gezag, over zijn jamben-taal ». Bekende hij niet : « Als zoo de gang van
onze dichtkunst was : van Ronsard, over van der Noot naar Vondel,
dan is naar Zuid-Nederland de lijn verleid die tot nu in Noord-Nederland bij Spieghel en Coornhert bleef. Dan is de voorstelling die wij
ons hebben te maken van de ontwikkeling van de geschiedenis van
onze letteren, aanmerkelijk anders dan we ons tot nu toe gemaakt
hebben : de geschiedenis van onze renaissance is a faire, en door aanwinst van stof en door verandering van verloop ». (ibid.).
Geen eervoller taak kan derhalve den' Vlamingen toegedacht, dan,
door grondige, analytische studien overvloedig materiaal aan te brengen, dat de geschiedschrijvers aanzette tot een volkomen herziening
van zekere gevolgtrekkingen en leiden tot een streng-wetenschappelijke synthesis van het litterair streven van Noord en Zuid.
In dien zin heeft Dr. Dambre reeds zeer verdienstelijk werk verricht. Op meer nog, is zijn werklust gescherpt, al wat hij levert, zal
welkom zijn.
Laten we, « in spe futurorum bonorum », al dadelijk bij Justus de
Harduijn stil houden.
**
(1) Gedichten van Jonker Jan van der Noot, met inleiding en aanteekeningen van Albert Verwey, Amsterdam, 1895, blz. 2.
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Justus de Harduijn werd geboren te Gent, den 'T en April 1582.
Behoorde hij tot den adellijken stand ? Het familie-wapen, « van
silver met een vliegende raaf van sabel », bovenaan het grafschrift van
zijn grootvader in de Gentsche St-Michielskerk, laat zulks vermoeden.
Met zekerheid kan het echter niet beweerd. Al wie een wapen voerde
— is dit heden nog zoo ? — was daarom geen edelman. Wat er ook van
Justus zelf heeft er, nooit ofte nergens, mee uitgepakt. Uit priesterlijke nederigheid? Allicht. Of gold het een Erasmiaansch-afwijzende
houding tegenover Middeleeuwsche... kleinburgerlijkheid? Ook mogelijk ! Hij behoorde alleszins tot den geestesadel, den eenigen trouwens die meetelt.
Van zijn vader, Francois, een kunstbegaafde, getuigde Sanderus
«vir fuit ad PoEsin et artes aeternitati sacras natus». Deze studeerde te
Parijs, en kwam er in aanraking, vast en zeker, met Turnebe, Galland
en Dorat; ongetwijfeld ook met de mannen van de Pleiade. In dit
midden werd hij zeer gegeerd : « ob elucentes in juvene ingenii
scintillas », verzekert nogmaals de schrijver van « de Gandavensibus ».
Te Gent terug, was hij er werkzaam als deurwaarder van den Raad van
Vlaanderen ; later — was hij in dien vervolgingstijd zijn officieel
ambt wellicht beu geraakt ? trok hij naar Antwerpen als « corrector »
bij Plantijn. Er zal wel niet moeten opgewezen dat, aan een « corrector))
destijds, hoogere eischen werden gesteld, dan aan onze hedendaagsche
« proots ». Het kwam er daar niet op aan... drukproeven te verbeteren;
maar wel, er voor in te staan, dat een uitgave alleszins mooi voorkwam, eenheid vertoonde in de spelling, en uitmuntte door zuiverheid
van taal. Uit de vierde stroof van Jan van der Noot's « Ode aan Jean
Vincenti Fossa », blijkt dat de,,corrector in den vriendenkring van den
Antwerpschen Renaissancist thuis was. Zijn laatste jaren sleet hij te
Gent, waar hij 21 Oktober 1609 overleed. Van hem zijn enkele verspreide, Latijnsche gedichten bewaard gebleven; de Nederlandsche,
met groote toewijding door zijn zoon Justus bewaard, zijn verloren;
of althans nog niet terug gevonden. Als ze nog ergens bestaan, zal
Dr. Dambre ze, schier of morgen, wel ontdekken; op zoo onvermoelbaar een snuffelaar kan gerust een wissel getrokken !
Van het « curriculum vita » van Prancois' zoon, Justus, is ons met
zekerheid niet veel bekend.
Over zijn opvoeding en eerste onderwijs bestaan alleen gissingen.
Dat de knaap opgroeide in een atmosfeer van taaien godsdienstzin
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— werd de vader om zijn geloof niet gekerkerd? — en vurige schoonheidsvereering, lijdt hoegenaamd geen twijfel. Vermoedelijk zal
kanunnik Simon van de Kerckhove, pastor van St-Baafs en bestuurder
der « schola litteraria » (gevestigd in 't huidige Duivelsteen, waar
bisschop Jansenius later zijn seminaristen onder dak bracht), Justus'
eerste leermeester geweest zijn. Allerwaarschijnlijkst bezocht hij
daarna het pas-gestichte Jezuietenkollege. Hij deed hoogere studien;
hij droeg immers den titel : Meester. Of hij te Douai de kolleges van
den Hellenist Andreas Hojus, of te Leuven deze van Justus Lipsius
volgde, is niet uitgemaakt. Moet het gedicht, dat Justus Lipsius hem,
op 13 Augustus 1615, stuurde, « beschouwd worden als een soort
einddiploma »? Heeft hij te Leuven, priester-dichter Stalpart van der
Wielen ontmoet? En, is het lofdicht op dezes « Vrouwelick Cieraet
van Sint Agnes versmaedt », van zijne hand? Allemaal vragen, die...
vragen blijven ! Beide professoren trouwens vereerden hem lofdichten;
beiden waren vrienden van zijn vader. Het is waarschijnlijk, dat ook
na zijn voltrokken studien, Justus, naar 't gebruik van dien tijd, ergens
in 't buitenland vertoefde. Waar, is niet bekend; lang echter kan dit
oponthoud in den vreemde niet geduurd hebben : in 1607, was hij
stellig, al een paar jaren, op 't Gentsch seminarie, vermits hij, datzelfde jaar de priesterwijding ontving. Kort daarop werd hij tot pastoor benoemd te Oudegem-bij-Dendermonde; in 1609 komt ook het
aanpalende Mespelare onder zijn jurisdictie. Een dertigtal jaren blijft
de Harduijn als pastor vermeld; in 1637 komt de naam voor van een
ander zielenherder. Is hij als rustend pastor te Oudegem gebleven?
Wanneer, en waar hij overleed, is vooralsnog een open vraag. Marcus
van Vaernewijck beweert, dat hij 9 Mei 1641 gestorven is; maar men
beweert ook, dat Marcus van Vaernewijck als historikus weinig betrouwbaar is I.
Is er tot hiertoe, niet veel zekers over de Harduijn's leven te vernemen, zijn bizonderste werken toch bleven bewaard. En vooral
daarop komt het aan in de litteratuur; de rest levert wel heel vaak
allernuttigste illustratie; maar ook, niet zelden, de grondstof, waaruit,
in hun kolven en retorten, de kritici — en dat ook hier Mefistofeles
graag een handje toesteekt, spreekt vanzelf I — hun vergiften distilleeren. Bij hoevelen immers wordt de kritiek niet verlaagd tot onbeschaamde onthullingen van andermans privaat leven, en meteen van
eigen, meestal verongelijkt-gewaande, klein-menschelijkheid? Moet
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hier herinnerd aan de «Cahiers» van Sainte-Beuve, waarvoor Victor
Guiraud geen gepaster titel —want deze is niet van Sainte-Beuve zelfkon vinden dan « Mes Poisons »?
Daar het levensrelaas van Justus de Harduijn zoo weigerig blijft
met vast-staande feiten, moest men zich, waar de biografie ter vermoedelijke opheldering van zijn bibliografie werd aangesproken,
niet zelden tevreden stellen met gissingen, die dan weleens in`vergissingen uitnevelen...
Zoo is daar bijv, het Roosemond-geval.
In 1613 verscheen : «'t Handtvverpen, bij Hieronymus Verdussend
in de X. Gheboden » een dichtbundel getiteld : « De Weerlijcke Liefden tot Roose-Mond. Eensdeels naerghévolght de Griecksche /
Latijnsche / en de Franchoysche Paten ».
Een schrijversnaam is nergens vermeld. De uitgave was bezorgd en ingeleid door den Aalsterschen Catharinist G. Caudron Sr,
die er voor, een aanzienlijke brok uit «La Deffence et Illustration de la
Langue Francoyse » ten profijte bracht (1) en verder van die « cleyne
proefstuxkens » o. m, getuigde : « Het zijn Weerlijcke Lief den, die
eertijds in den bloey-tijdt sijns levens eenen onsen mede-g t hulde(I) Caudron vermeldt nergens zijn bron. Kenmerk des tijds. Joachim du Bellay zeif, ging niet anders to werk. In zijn « preface » tot de
uitstekende kritische uitgave van du Bellay's « Deffence » schreef
H. Chamard: «Il a pine de toutes parts, sans scrupule, sans vergogne,
prenant les idees et les expressions, ne se genant pas pour traduite, lui,
l'ennemi des traductions, quand it y trouvait son profit, au reste assez
adroit pour donner a ses larcins un air de propriete. La Deffence est,
pour un bon tiers, une mosalque, ou si Pon aime mieux, une marqueterie faite de morceaux de toute provenance, assembles souvent au
hasard. Je crois qu'on pourrait augmenter la proportion de ces emprunts... » Inderdaad; kort daarop werd door P. Villey bewezen, dat
« La Deffence » : « n'est pas du tout... une oeuvre originale. Certainement, elle est en grande partie traduite de l'italien, et probablement
en totalite elle est d'inspiration italienne ». Deze bewering werd naderhand toegelicht en met nieuw materiaal gestaafd door Natale Addamiano. (Zie Joachim du Bellay. La Deffence et Illustration de la
Langue Francoyse. Edition critique par Henri Chamard,Parijs, Fontemoing, 1904 en « Les Sources Italiennes de la Deffence... par Pierre
Villey, Parijs, Champion, 1908.). Ook Natale Addamiano : Quelques
sources italiennes de la « Deffence » de Joachim du Bellay. Rev. de
litt. comp. III, rir 2, 1923.
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broeder / afwijckende van meerder ende ghewichtigher saecken / tot
vermeydinghe ende verscherpinghe sijns gheests / heeft uytghestelt.
Het sijn Weerlijcke Lief den... niet om daarin t' aenschauwen de liefde
als de sieckte van een ledigh/ ende traegh-loorigh ghemoedt; maar wel
van sulck een I hetghene verweckt is tot allerhande deught. Het zijn
Weerlijcke Liefden niet van dat blindt-siende kint van Venus; maar wel
van des Wijsheydts Godinne Minerva : die zooveel uytrechten i dat
ghebluscht zijnde het vier der quaeder wellusticheydt / ontsteken
words de fakkel der Eere ; dat verstrooyt sijnde de lichte pluymen der
vlieghende sotticheydt / aenghedaen worden de vlercken der wijtvlieghende Fame. Om cort te maecken / hier is vier sonder vier; hier is
liefde sonder liefde ». Waarom de niet-genoemde dichter er niet voor
te vinden was, zelf, zijn verzen uit te geven, blijkt uit een anderen
passus van het woord-vooraf : « Ende hoewel dat niemant den Meester
van dese gheleerde lieffelijcheydt en heeft connen bewillighen van
deselve in -het licht te gheven (eensdeels nemende sijne onschult op
den a mpt die hij teghenwoordich is bedienende/ eensdeels omdat de
saecke ghevrocht in den eersten aenvanck sijnder Jonckheydti ha
aenschijn des weerelts/ soo hij seydei niet en was weerdigh :) nochtans
wesende eenigh deel derselver/ van weghen die se schijnt te verworpen/ mij ter handt gecommen/ hebbe dies niettegenstaende mij derven
verstauten/ opdat ick ons van ons eyghen goet niet teenemael en beroove, dese in Druck te laeten uitgaen... »
De schrijver was niemand anders dan de Oudegemsche pastor :
Justus de Harduijn; « Roose-mond » zijn eersteling.
De allereerste vraag, die hier dient opgelost, is : krijgt men hier te
doen met beleefde, dan wel met gefingeerde, naar de mode des tijds,
Platonisch-uitgebeelde liefde?
Niets is moeilijker, dan zich te verplaatsen, en in te leven, in de
mentaliteit van vroeger eeuwen+ Hoe zou 't anders, waar zelfs tijdgenooten elkaar niet te best op zekeren afstand verstaan I Handelend over
de verhouding van St-Franciscus van Sales tot Ste- Johanna de Chantal,
merkt H. Brdmond terecht op : « Bonne occasion de rappeler que la
delicatesse a des nuances changeantes et que le XVII e siècle n'est pas
le X Xe ; bonne occasion de defendre en passant l'honnéte Camus du
sot reproche que lui font quelques-uns pour les naives Ebert& de ses
romans, approuves du reste par Francois de Sales ». (I). Zelfs aan ze(i) Histoire litteraire du sentiment religieux en France. Parijs, I,
biz. 73+
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kere uitlatingen van Franciskus t brieven, zouden sommigen op onze
dagen aanstoot nemen. Geen teeken, dat we er zedelijk op verbeterd
zijn I
Wij bedoelen hier heelemaal niet a-priori te ontkennen — a-priorisme is immers het summum van de onwetenschappelijke houding —
dat de inhoud van « Roose-mond » terugslaat op een beleefde liefdegeschiedenis uit de Harduijn's Leven; dit is volkomen aanneembaar;
niet echter op grond van de door Dr. Dambre aangebrachte argumenten. Laten we deze van dichterbij bezien. Het eerste luidt : « De
Harduijn's vrienden, die hem het uitgeven van zijn eersteling als afbedelen moesten en de eindelijke uitgaaf met een koor van lofgedichten
begeleiden, schijnen er erg om bezorgd de boven-zinnelijkheid van
zijn lief de te doen uitschijnen. Zij zijn het daarin zoo eens, dat wij al
dadelijk vermoeden, dat zij naar een gegeven wachtwoord moeten geschreven hebben ».
Laat staan, dat ze naar een gegeven wachtwoord handelaen — wat
al heel problematisch voorkomt I — vast en zeker, zouden ze niet
anders te werk gegaan zijn, ware 't hun bedoeling geweest alleen
maar den uiterlijken vorm te vergoelijken. Want, alreeds aan dezen
wereldschen Renaissance-vorm moesten weinig-litterair-onderlegde,
daarom niet hoofdzakelijk « vroom-gestemde » tijdgenooten, zich
ergeren. Ook toen, — evenals nu — waren niet alle lezers « humanisten»
die wel beter wisten, hoe ze die, in eerste instantie als oefening bedoelde verzen — een kunstig spel — hadden te lezen. Bedoelde lof redenaars waren er dus op uit, den lezers op het hart te drukken
« vergaapt u niet aan den vorm, zoekt er niet achter, wat er niet te
vinden is; 't is immers alles maar louter vorm-kultus ».
Het aangehaalde versje van J. Zevecote legt al even weinig gewicht
in de schaal. Het kan best figuurlijk uitgelegd.
Niet zwaarder weegt het z. g. afdoende bewijs uit de voorrede tot
's dichters later-verschenen « Goddelycke Lof-Sanghen »; daar leest
men : « Gods lof te singhen sal wesen een oirsaecke dat voortaen sal
verschuyven alle wind-vol/ ende siel-quetsende Venus ghejancksel/
dat een broose schoonigheydt ghevrocht heeft in een oncuysch/
ledigh en dertel gemoedt ». Uit dezen tekst valt te besluiten, dat de
dichter geen vrede meer heeft met, en daarom verzaakt aan, een zekeren litterairen vorm, die hem thans al te ledig voorkomt, een kunstom-de-kunst-dito d'avant la lettre, een heidensch apparaat tenslotte;
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en dat hij zijn poezie wil doen dienen tot verheerlijking van God en
stichting der zielen, dus tot andere beelden zijn toevlucht zal nemen.
't Is een « latius hos » zoo maar rustig te beweren, « dat beide bundels
uitingen zijn van twee heel verschillende en lijnrecht tegenover-elkaarstaande innerlijke belevingen ».
De omwerking van veertien gedichten uit « Roose- Mond » tot evenveel godsdienstige stukken uit « Goddelycke Lof-Sanghen », schijnt
me vooral een vorm-verloochening. Ging het hier om twee tegenstrijdige levenservaringen, het zou allicht vanwege den dichter min
kiesch zijn, een gedicht als
Mijn lief als ick u cuss'
zoo maar te veranderen in
Ha Cruys als ick u cuss' 1
Het laatste argument, dat pleiten moet ten voordeele van het
« waarlijk beleefde » in « Roose-mond », is misschien wel het zwakste.
« Een jongeling, heet het, schrijft geen verzen zoo warm kloppend van
hartstocht alleen uit modezucht ». Aangenomen, dat inderdaad kan
gesproken van « warm-kloppend van hartstocht » — wat nog valt te
bezien I — dient hier al dadelijk geantwoord : « toch wel, als die jongeling werkelijk een artist, is, en in het teeken staat van de Renaissance ! »
Waarom was het de Renaissance-dichters over 't algemeen, en de
Fransche Plejadisten in 't bizonder, nu wel voornamelijk te doen?
Eerst en vooral, te bewijzen, dat ook hun taal rijk genoeg was om uit
te drukken, al wat de schrijvers der Oudheid uitgedacht en doorvoeld
hadden. Kunst wordt allereerst een taal-probleem; een vRrm-kwestie;
het zwaartepunt der originaliteit ligt in de uitdrukking; niet het
« wat » vooral is van tel, maar wel het « hoe ». De Renaissance- mannen
bewonderen zichzelf het liefst ten spiegel van eigen produktie.
Waren de Pleiade-dichters er niet op uit, op hun beurt te Petrarquiseeren ? Dacht Ronsard bij 't bezingen van zijn Cassandre Salviati,
of zijn Helene de Surgeres, niet al maar door aan... Laura ? En wie
anders, stond dichters als Maurice Scêve en de Baif voor den geest,
toen ze hun volkomen-fiktieve Delie (anagram van de Platonische
Idee) of Maine bezongen ? Petrark a nadeunen : daar kwam het op aan
bij den Pliiade-groep. Had kardinaal Pietro Bembo wel iets anders gedaan ? Langs deze groepeering om, kwam de Renaissance tot de
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Vlaamsche schrijvers; langs den Vlaming van der Noot, en niet langs
Coornhert en Spieghel om, drong zij Holland binnen.
Van jongs af, zal Justus de Harduijn, de bewondering van zijn vader
voor de Plaade-dichters gedeeld hebben. Geen wonder dan ook, dat
hij reeds vroeg moet uitgezien hebben naar Fransche modellen, om er
de smijdigheid van eigen taal aan te beproeven. Was het hem trouwens niet opgevallen, hoe bijv. ook bij du Bellay, ieder stuk uit « l'Olive » een Italiaansch model bleek nagedicht ? (I) Nu kon hij gerust
aan 't werk 1
Tot hiertoe is uitgemaakt, dat op de 59 gedichten uit den bundel
« Roose- mond », 27 dienen teruggeleid tot een bekend model. Het
valt niet te betwijfelen, dat verder onderzoek tot nieuwe ontdekkingen
voe rt.
Wij meenen, dan ook te mogen besluiten, dat de argumenten van,
Dr. Dambre ons niet hebben overtuigd, dat het « allerwaarschijnlijkst » is, dat de Harduijn's « jeugdgedichten meer dan loutere vormschoonheid zijn », maar wel « de hartstochtelijke uitdrukking van' eigen
liefdebeleving ». Moet er nogmaals op gesteund, dat een liefde-romannetje hier heelemaal niet a-priori wordt geweerd? Waar tijdgenooten van de Harduijn, als Pontus de Tyard, schrijver van« Erreurs Amoureuses », en op lateren leeftijd bisschop van Chalon, en
ook nog Pierre Camus, bisschop van Beley, hunne « weerlycke », echtbeleefde lief de bezongen, kan ook dezelfde mogelijkheid bij de Harduijn aanvaard. Maar, zoowel argumenten van inwendigen als uitwendigen aard, schijnen die veronderstelling uit te sluiten, laat staan
niet in de hand te werken. Wij hebben hier veeleer te doen met loutere
« Spielerei »; — zij het dan ook « Spiclerei » van een zeer begaafd
kunstenaar. Moet er op gewezen, dat heel wat hedendaagsche dichters
debuteerden met verzen a la Kloos of a la Helene Swarth, wonder ook
maar in de verste verte het emotieve leven van bedoelde paten te
benaderen ?
Ook in de Harduijn's eersteling — zoo vol concetti's nog ! — wordt
(1) Ditmaal — une foil n'est pas coutume ! — bekende du Bellay
zijn verplichting aan Italiaansche modellen. In zijn eerste inleiding tot
« l'Olive » (1549) heet het : « Vrayment je confesse avoir imite Petrarque, et non luy seulement, mais aussi l'Arioste et d'autres modernes
Italiens, pource qu'en l'argument que je traicte je n'en ay point trouve
de meilleurs ».
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gemist, die diepe, voile toon der echte emotie, die ons thans nog doet
grijpen naar de gedichten van de jonggestorven zestiende-eeuwsche
dichteres Pernette du Guillet, terwij1 we de verzen van haar tijdgenoot
Sceve liefst ongelezen ter zijde leggen.
Maar... hoeden we ons voor alle Byzantijnsche spitsvondigheden in
't kommentarieeren van kommentaren; en vestigen we liever de aandacht op de beteekenis van de Harduijn in onze Vlaamsche letterkunde.
Met « Roose-mond » wordt in ons « aan afzondering en geestelijke
armoede blootgestelde Zuiden » een nieuw litterair tijdperk hoopvol
ingeluid. De dichter heeft er feitelijk mee bewezen, dat hem eigen is
« de macht ende bequamicheyt am onse taele tot boven die groene
t'soppen van dat twee gheberghte hoogh-moedelijck te doen rijsen, /
sonder den Franchoys, /Spaignaert of Italiaen in eenigh deel te moeten
wijcken ». (x)
Ook als sonnettenbundel is « Roose-mond » een bizondere karakteristiek eigen. Bij Jan van der Noot was het, voor korten tijd ingeburgerde, sonnet-zelf tot een harmonisch geheel gegroeid ; eerst de
Harduijn—hierin 't voorbeeld volgend van Latijn-schrijvende Nederlanders, als bijv. Janus Secundus, alias Jan Everaerts en de Pleiademannen (2) — zou het verwerken tot een klinkdichten-cyklus : onzen
eersten Mathilde-krans I Er zal wel niet moeten op gewezen, dat bij
Perk de draad heel wat strakker gespannen staat.
Met het oog op de bronnen van « Roose-Mond » — reeds het titelblad verwijst naar allerlei invloeden, die de inhoud trouwens niet verloochent — kan de vraag gesteld : is hier tenslotte eenvoudig plagiaat
van een knap vertaler, of een verwerking van een begaafd kunstenaar,
voorhanden?
Om 't even waar de Harduijn een tekst van du Bellay, Belleau,
Desportes of... Anacreon op 't voetspoor volgt, weet hij lien om te
werken tot een gedicht, dat ontegensprekelijk getuigt van eigen litteraire persoonlijkheid. Een voorbeeld zal het pleit hier onmiddellijk
slechten,
L'OLIVE, XXXI.
Le grand flambeau gouverneur de l'annie,
Par la vertu de renflammee corne
(I) Uit de inleiding van Caudron tot « Roose-Mond ».
(2) « L'originalite de la Plëiade... fut de composer des recueils de
sonnets se rattachant tous a la meme idee, roulant sur un sujet unique.. »
Chamard, op. cit., biz. 225.
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Du blanc Taureau, prez, monts, rivages orne
De mainte fleur du sang des Princes née.
Puis de son char la roue estant tourn6e
Vers le quartier prochain du Capricorne,
Froid est le vent, la saison nue et morne,
Et toute fleur devient seiche et fen6e.
Ainsi, alors que sur moy tu estens,
0 mon soleil, tes clairs rayons espans,
Sentir me fais un gracieux Printemps :
Mais tout soudain que de moy tu &pars,
Je sens en moy venir de toutes parts
Plus d'un hyver, tout en mesme temps.
ROOSE-MOND, XIX
De wijd-vlieghende vlam/ daelende t'elcken Jaere
Uyt d'Horen-vloedicheydt van den hemelschen Stier/
Bringht ons bier over al menigherley vercier/
En eenen soeten geur wordt den speelhof ghewaere.
Daernaer zijnd' omghedraeyt met sijn wiel teenegaere
Naer den Gheyt-horensriemi alle dinck wert seer dier :
Het velt wert bloot/ den windt snuyft met een hol ghetieri
En snijt de blomkens aft ghelijck met eender schaere.
Soo ist met mij bestelt : als uw' oogh' mij bestraelt;
Den heeten somer comt alsdan op mij ghedaelti
Met blom-cranskens becroont/ en lauwer-tacxkens groene.
Maer alsoo rasch als die van mijn ghesichte scheyd :
Ghevoel ick/ dat mijn hert van hooghe wordt bespreyd
Met haeghel/ mist/ en snee al in eenen saysoene.
Na « Roose- Mond» : een « Jugendprobe », een virtuosen-experiment,
waardoor de dichter zichzelf, en ook zijn lezers, bewezen had, dat hij
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als kunstenaar, taal en verstechniek, volkomen onder den duim had
— de « Goddelicke Lof-Sanghen » : uiting van den priester-dichter, in
't voile bezit van zijn talent.
De uitgaaf er van, hebben we vermoedelijk te danken aan de tusschenkomst van Jacobus Boonen, bisschop van Gent. In de heerlijke
proza-opdracht getuigt de dichter : « Ontfanght die dan willigh onder
de groot-daedigheyd van Uwen Naeme, den welcken zij hunnen opganck, en alien was-dom sijn schuldigh toe-te-eyghenen, ende ick
alle dienstbaerheyd te bewijsen.., » Een bekend Maecenas trouwens,
die Gentsche bisschop Boonen. Niemand minder dan Vondel droeg
hem zijn « Aitaargeheimenissen » op, en betitelde hem : « Licht der
Nederlanden I))
Men vraagt zich af, of 's dichters moraliseerende bedoeling, die zoo
duidelijk in de opdracht op den voorgrond treedt, de esthetische
waarde van deze gedichten niet in den weg staat ? Niet meer, dan bij
Gezelle, die in de voorrede tot « Dichtoefeningen » voor zijn stichtende
bedoelingen rondweg uitkwam.
« Een groot deel van « Goddelicke Lof-Sanghen », bestaande uit
sonnetten, liederen, psalmen, gebeden en kerkhymnen, bevat echt
Gezelliaansche poezie, In dezen liederkrans om de hoogtijden en stemmingen van het christelijk leven, in dit « rijmsnoer » om het devote
zieleleven brandt de hartstocht van een eeuwigen minnaar en bloeit
de schoonheidsontroering van een boven den tijd uitrijzenden kunstenaar. Een zuiver litteraire waarde bezit dit boek dus wel », (Dr.
Dambre).
Waren de gedachten en gevoelens, die in dezen bundel naar uiting
dringen, innig vergroeid met het zieleleven van den priester-dichter ;
de uitdrukking er van blijkt alweer afgekeken bij andere dichters.
Aldus kan reeds van 42 gedichten op de 62, de bron aangewezen.
Het is zelfbegrijpelijk, dat de Pleiade-dichters de lievelings-auteurs
van 't eerste uur « con amore » werden aangesproken. Zooveel te liever
trouwens, daar bij enkelen onder hen, een soortgelijke evolutie — een,
die ging van 't wereldsche of de loutere figuratie er van, tot het diepergodsdienstige — hadden doorgemaakt. Uit « Roose-Mond » — was
dit wel het beste middel om de herinnering aan dien eersteling uit te
wisschen ? Dr. Dambre meent van wel. — werden veertien gedichten
overgenomen, maar... eerst duchtig gepurgeerd van alle heidensche, of
eenvoudig wereldsche pomperijen. « Van Du Bellay volgde hij slechts
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een nieuw sonnet na; Belleau's paraphraseering van het hooglied werd
de bron van zijn « Lied der Liedekens », uit de « oeuvres chrestiennes »
van Ph. Desportes volgde hij vijf sonnetten na, twee psalmen en vier
andere gedichten. Priester-dichter Jean Bertaut volgde hij na in drie
psalmvertalingen en een Mariagedicht ». (Dr. Dambre),
Wij beamen Dr. Dambre's oordeel ten voile waar hij beweert dat
het slechts-fragmentarisch-overgebleven « Liedt der Liedekens », met
een paar Maria-liederen, het « juweel )1 heeten moet van hetgeen ons
bekend is uit ts dichters nalatenschap. Tot staving dit excerpt :
De Bruydt.
Als eenen Appel-boom onder de wilde gh'int
Is mijnen Bruydegom onder de zijn bemint.
Hoe lustigh werdet oock de rust al-hier te facken
Onder dit koel bevangh der reuselende tacken 1
Hoe gheeren soud' ick/ lief 1 eens proeven van het fruyt
'T weick blosende daer hanght/ en puylt de tacken uyt.
Hij neemt mij bij der hand/ en om mij te vermeyden
Gaet hij ten kelder waert voet over voet mij leyden
Daer den wijn light en pruyst/ al waer hij mij terstont
Druckte den liefde-cus op wanghen ende mondt.
Ha wat segh ick noch meer ! houwt mij ; Want ick beswijcke I
Datmen met versschen wijn mijn neus-gaeten bestrijcke IDatmen mij appels bringh/ Maeghdekens ick verdwijn
Al door des liefden soet in-sluypende fenijn
Ick sterve ! ick sterve helaas I Ke wilt wat gunste draeghen
Tot mij die om de liefd' het leven gaet ghewaeghen.
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Deze verdietsching overtreft niet zelden de Fransche vertaling, en
evenaart in schoonheid schier overal het oorspronkelijke.
Ook de psalmen werden niet rechtstreeks uit het Hebreeuwsch of
Latijn overgezet, maar — teeken van al te schuchtere bewondering ! —
uit bet Fransch. Van der Noot had hem hier den weg gewezen, die
zijn psalmen vertaalde naar den Franschen tekst van Marot. Het genre
was volop in de mode geraakt door de Hervorming. Bijbellectuur was
dagelijksche kost geworden. De berijmingen van Jan Utenhove, Lucas
de Heere, Petrus Dathenus e. a• kunnen geen aanspraak maken op
litteraire waarde , alleen deze van Marnix boeten met hun stichtend
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karakter hun kunstdito niet in. Men kent Vondel's « Harpzangen ».
Wie al die vertalingen vergelijkt met de psalmvertolkingen van Justus
de Harduijn, zal het eens zijn met Dr. Dambre, waar hij beweert
Als Nederlandsche psalmvertaler is de Harduijn ongeevenaard gebleven ». Als typisch voorbeeld haalden we hier gaarne de Harduijn's
berijming aan van psalm 103; bedenkt men echter, dat deze zang in
't Hebreeuwsch niet meer dan een twintigtal verzen behelst, maar bij
de Harduijn uitgroeit tot een parafrase van zeven-en-dertig vierregelige
strofen, dan zal allicht volkomen vrede gevonden met de kortere
« de Profundis ».
Uyt den afgrond van mijn ghedachten/
Stier' ick tot u all'mijne clachtenf,
O Heer/ o Heer/ de stemm' aenhoort/
Van die in sonden light versmoort.
Hoort dogh met ooren goedertierigh/
'Tghebedt dat ick storte soo vierigh
Hoort all' t' gekerrem/ en 't gheween/
Dat uyt mij ruyst met voile zeen.
Hebt ghy in uwen rechten thoreni
U groote straf ons aenghesworen;
Helaes ! mijn God wie'zalder zijn/
Die derven sien sal u aenschijn?
Maer om 't aensoecken u ghenade/
En quam den mensche noynt te spaede :
't Tis daerom dat ick naer u vluchti
En u gheboden vrees' en ducht.
Wel aen/ mijn siel/ hebt goet betrouwen
Wilt God's ghebodt wel onderhouwen.
Al sou de Weerelt heel vergaen;
Soo sal sijn woord noch bliiven staen.
Om dan/ mijn God/ bij u te raeckeni
Voel' ick mijn siel ghedurigh haecken/
Ghelijck den wachter van den nacht/
Naer de schoon guide Sonne wacht.
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Dat zij dan God's ghenaed' aen-reesen/
Die met verschrom zijn Oordeel vreesen :
Want hun is lijdsaem ende goet/
Voor al die hem vallen te voet.
Door hem soo sal eens sijn ontbonden
Jerusalem van al haer sonden
Hy sal haer bystaen in den noot/
Jae selfs verlossen van de doot.
Bij den uitbundigen Vlaming, treft in zijn psalmvertalingen vooral :
de piktureele verzenweelde.
Naast de psalmberijmingen komen ook enkele vrije omwerkingen
voor — ditmaal rechtstreeks uit het Latijn — van kerkhymnen, o. m.
van « Stabat Mater v, « Veni-Creator », « Salve Regina » « Te Deum » en
« Dies Irae ».
Bij deze laatste overzetting een enkele kantteekening...
Dr. Dambre in zijn groote bewondering voor de Harduijn — zij
strekt hem zeer ter eere, maar wijst er tevens op, dat een « rehabilitatie »
zoo gemakkelijk overslaat in « glorificatie -- meent, dat de vraag, of de
Harduijn's lezing niet ten grondslag ligt aan die van Gezelle, bevestigend moet beantwoord. Zijn argumenten echter zijn niet ten voile overtuigend. Een vraag als de hier volgende, klinkt zelfs verbijsterend :
« Behoort het immers tot het gebied der onmogelijkheden niet, dat
twee dichters, hoe gelijkbesnaard ook, tot dergelijke overeenkomsten in
de vertaling van eenzelfde origineel komen zonder door elkaar banvloed geweest te zijn? » Na dien volzin... gelezen en herlezen te hebben, kan men niet anders dan antwoorden : voor genieen als Gezelle
bestaat het gebied der onmogelijkheden eenvoudig niet ! Dat enkele
strofen bij Gezelle, niets anders zouden zijn, dan varianten van den
zeventiende-eeuwschen tekst is m. i. nog niet zoo klaar uitgemaakt !
De lezer oordeele zelf.
jesu, wilt Loch wel gedenken
Soeten jesu ! wil ghedincken/
Ais gij mij kwaamt 't leven schenken
Dat gh'u compste mij quaemt
schincken
Was't om op dien dag te krenken.
Och en wilt mij niet vercrincken
• . • • • . .......
.
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Wierd Maria 't eeuwig leven
Die Mariam hebt u verheveni
Enden moordenaar doen leven
Wierd den moordenaar hoop gegeven,
Hebt mij oock goe hop' ghegheven. Hopen durf ik ook, en beven.
Met u schaepskens comt mij leyden: Laat mij bij uw schaapkens weiden,
Uyt de bocken wilt mij scheyden : Wilt mij van de bokken scheiden
En ter rechter handt verbeyden.
En ter rechter hand geleiden.
Dat ick dogh dit soo ghebiide ,
Als ghij die vermaledijde/
Jaeghen suit ter slincker zijde.

Moet gij dan vermaledijden
En het eeuwig vier doen lijden
Roept tot mij : « Gebededijden » !

Wie den latijnschen tekst naast de bewerkingen van onze priesterdichters legt, komt tot het besluit, dat het beide vertalers klaarblijkend
te doen was, zoo dicht mogelijk bij 't origineel te blijven. Een houding
die alle vrij brodeeren uitsluitend, vanzelf meebracht, dat zij elkaar, in
eenzelfden woordenkeus, schier de hakken aftrapten. Wat gelijkt
immers beter op de akkuraat-preciese omzetting van een tekst, dan
een andere, wie dit zelfde karakter eigen is ?
Of Gezelle de Harduijn kende, zelfs reeds in Mei '58, is niet uitgesloten, maar ook niet bewezen. En laat het bewezen zijn, daaruit
volgt heelemaal niet, dat Gezelle, zelfs met inachtneming van den korten tijd, dien hij besteedde aan 't dichten van zijn « Kerkhofblommen »,
naar bestaande vertalingen zou uitgezien hebben, om zich de taak te
vergemakkelijken, of zooals Dr. Dambre, beweert om « zijn nieuwe vertolking van de kerkhymne er bij aan te passen ». Of er in de Harduijn's
verzen « iets warmers gloeit » dan in die van Gezelle, en of « sommige
strofen niet veel kernachtiger » zijn, blijve hier onbesproken. De gevoltrekking : « 1k ken van geen Nederlandschen dichter een meer bewonderenswaardige « Dies Irae » weergave en aan hem is het te danken
dat Gezelle een navolging geschonken heeft die als ongeevenaard beschouwd kon worden » blijft uitsluitend op Dr. Dambre's rekening,
Laten we den geestdriftigen filoloog-in-hem — kent iemand hooger
lof dan de koppeling dier woorden ? — herinneren aan een versje van
Vader Cats ;,
Ey springt nooyt verder, saligh man
Als daer uw stockje reycken kan !
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Tegenwoordig zou men eenvoudig den nadruk leggen op « la soumission a l'objet ».
Ver-reikend was de invloed van dezen lyrischen dichtbundel, met
didaktische bedoeling. Deze werd trouwens uitstekend gevat.
De groote Gentsche bisschop Triest bracht het werk op de lijst der
schoolboeken. Op de vieugelen der muziek — muzikale noteering van
de Harduijn's hand, eigenlijk niet veel zaaks -- deze zangen dan
ook vele tijdgenooten, meegevoerd boven de onzaligheden van 't aardsche dal en dichter tot God gebracht ; — kan een priester-dichter verhevener en troostvoller doel beoogen ? Terzelfdertijd als « Goddelicke
dLof-Sanghen », en er nauw bij aansluitend, verscheen van de hand
van de Harduijn : « Den Val en de Opstand van den Coninck ende
Prophete David. Met Bij-voegh van de Seven Leed-Tuygende Psalmen ». Een episch gedicht met moraliseerende bedoeling. Volgens
Dr. Dambre een symbolische voorstelling van eigen levensgang. Deze
bewering leunt aan bij een vroeger- opgebouwde veronderstelling met
betrekking tot het intiem jeugdleven van den dichter ; zoolang dus die
eerste hypothesis niet sterker staat, valt ook op de tweede niet stevig te
bouwen. Naast het bekend bijbelsche verhaal wordt hier nog een ander
bron aangewezen : « Praefatio Poetica in Davidicos Psalmos, quos
poenitentiales vocant » door den Calvinist Theodorus Beza. Het model
is zeer vrij nagevolgd; de \naming is alweer uitbundiger ; de 273 verzen zijn tot 491 opgeschoten.
Den soeten voghel-sangh/ die 's hoort van alle siieni
Comt daer ouck he uren gheest verquickeni en verblijen/
Als zij van tusschen 't rijs of 't lommerachtich riet
Den cleynen Nachtegael hoort gorghelen zijn liet.
Als zij daer de Leeuwerck hoort vreughdigh tiere-lieren/
Endien siet langhst de locht al tuymelende swieren/
Als sy de quackel hoort hoe sy ghedurigh quackt
Heur brekekex Coax en naer den reghen snackt.
'Tmusschen ghesierick heesch7 der Duyven lief roekoucken/
En 's Reyghers luy gheschrey commende uyt verre houcken/
Des Couckcoucks ouden lull en 't spitters soet gheluyt
Der Cyskens Cnoteringh/ en 's Spreeuwen wildt ghefluyt.
De «Leed-Tuyghende Psalmen» werden verdietscht naar Fransche
modellen van Bertaut en Desportes.
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Het wordt hoe langer hoe meer bekend, dat ook in Vlaanderen, na
de ijskoude windvlaag der Hervorming, de eeuwig-lentsche mystiek
weer aan 't groenen ging.Niet vooraleer we een Vlaamschen tegenhanger bezitten van de standaardwerken, welke o. m. in Spanje en in
Frankrijk over eigenlandsche mystiek verschenen — in het zooeven in
't leven geroepen, driemaandelijksch tijdschrift voor de studie der
Nederlandsche vroomheid van de bekeering of tot circa 175o, dat
onder zijn vaste medewerkers mannen telt als van Mierlo en Reypens,
begroetten wij daarvan de beloftenrijke voorbode I — zal in 't voile
daglicht gesteld, de machtige stuwing uit dien tijd, naar inniger vereeniging met God, gesteund op, en gesterkt door de genade, volgens de
leer van de Roomsche Kerk. (De mystiek immers, met wat omhaal
van woorden daar ook veelal over heengepraat wordt, is, in Naar
intiemste wezen, niets anders).
Om het bovennatuurlijk leven in de zielen te sterken, vertaalde de
Oudegemsche pastor « Pia Desideria » van Pater Hermannus Hugo,
S. J. Een succesboekje uit dien tijd. Het spreekt een drievoudige taal
deze van de emblemata, de poezie en het proza.
Bij ieder emblema behoort een lyrische parafraseering in verzen,
en deze wordt gevolgd door een prozagedeelte.
Van dit eigenaardig proza, dat op meer dan een plaats van den greep
eens meesters getuigt, moge bier een staaltje volgen
« Hoe zullen de struyckskens staen onroerelijck, indien de Cederboomen door den storrem deser vreese oock worden aenghetast ende
gheslaeghen?
« Wanneer den donder beghint te mommeleni ende hier ende daer
de blixempijlen vreesselijck te sprietelen voor ons ghesicht... wij zijn
verslaeghen/ wij schudden en wij beven van vreesei ende nedergheslaeghen ter aerdej wij laeten vaeren onse op-drachtigheydt/ ende
wij trecken het hoofd in de schouders/ om het eynde van dit onweder
te verwachten ». En verder
« De Godt-minnende Siele schijnt te wesen als het Vogelken/ het
welck/ als is 't dat met groote besorghsaemheydt in een muyte wordt
gheaest ende opghekoestert/ nochtans de selve en acht hem niet
gheluckich/ ten zij dattet vrij ende los is/ en de dat het mach vlieghen/
ende gaen nestelen in de steen-spleten. Met goeden rechte dan
wenscht de siele uyt te gaen/ vergheselschapt alleene met Godt haeren
bemindeni die sy alleene lief heeft ».
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Waarom zou uit dit proza geen kleine bloemlezing kunnen samengebracht? Is 't wel zoo zeker, dat naar Dr. Dambre's oordeel, « daar
al heel weinig nut in liggen zou? »
De gelegenheidsgedichten van de Harduijn — deze moet ieder
dichter zich laten welgevallen !--- bewijzen dat zijn nationaliteitsgevoel
vooral op godsdienstigen grond berustte, en zijn vaderland, Vlaanderen was, omdat dit het katholieke Spanje was trouw gebleven.
*
**

Hoe staat de Harduijn bij tijdgenooten en nakomelingschap aangeschreven ?
Zijn geestelijke overheid was hem zeer genegen, en overal een vaste
steun. De aanmoedigende goedkeuring van zijn bisschop- Maecenas
Boonen, was immers bij machte : « te slissen de stuere buyen van
heure vijanden, ende teenemael op te claeren de mistighe smuycken
van de lasteraars die de selve met een hooftschuddinghe ende gherumpelde wind-brauwen als onnutte saecken sochten te vercleynen omme
't aenschijn des Weerelts te beletten ».
Wat nood, krasten aleens de hongerige raven der ziellooze kritiekasterij, waar, naast zijn geestelijke overheid, de hoogststaanden onder
zijn tijdgenooteri\ hem om de beurt heetten : « leider van een nieuw
zangerskoor in de Nederlanden » (Puteanus), « Nederlandsche Vergilius » (Sweertius en van Nieuwelandt), « gheleerden de Harduijn »
(Simon van de Kerckhove), « hooft der Duytscher Poeten » (David.
van der Linden), « zeer keurigen dichter » (van Zevecote). De zeventiende-eeuwsche biografen, -waaronder Sanderus en Val. Andreas, zijn
het eens om te erkennen, dat Justus de Harduijn is, een : « dichter met
buitengewoon schrander vernuft; hij wilde zijn gedichten zuiver van
uitheemsche woorden en gebonden aan bepaalde maten en andere
wetten der echte dichtkunst : daarin was hij bijna de eerste onder de
Nederlanders die, met uitstekend gevolg, de Franschen navolgden.
Foppens en Paquot hielden er in de achttiende eeuw eenzelfde meefling op na; hun stem klonk echter in de woestijn. Eerst, onder de
hereeniging der Nederlanden, dook zijn naam weer op bij J. F.Willems. Ook Wilsen Geysbeek en M. Siegenbeek vestigen er de bewonderende aandacht op. Schrant is de man geweest, die voor de Harduijn,
o. a. door het uitgeven van een keuze uit zijn gedichten, blijvende waar756

deering wekte. Getuige het aanzien waarin hij stond bij Snellaert, Pr.
en Fl. van Duyse. Heremans, Blommaert, de Potter, e. a.
Met de scheiding van '3o hernieuwt zich eenigzeins het historischlitterair proces uit de 16 e eeuw; in 't Noorden geraakt de Harduijn in
den vergeethoek. Jonckbloet en Ten Brink kennen hem niet eens bij
name. Te Winkel en Kaiff — al blijkt hun « Roose-Mond » onbekend —
zijn er beter over te spreken. Het was echter voor een Vlaming weggelegd, in ruimer kring dien zeventiende-eeuwschen landgenoot te
doen kennen. In « Het Boek » ('13) en « De Nieuwe Gids » ('17) schreef
Dr. Foncke zeer degelijke bijdragen over de Harduijn, en bezorgde
tevens een heruitgaaf van « Roose-mond » (Antwerpen, De Sikkel, '22).
Nu kwamen ook rechts en links de lofstemmen los : Dr. Prinsen, die in
de eerste uitgave van zijn « Handboek » er geen woord over repte,
sprak er over in de tweede; ook Te Winkel geraaicte op guller stemming in de heruitgaaf van zijn : « Ontwikkelingsgang ». Met de Harduijn blijken de jongste historici van onze Nederlandsche letterkunde,
Dr. De Vriesen Jan Greshoff, maar matig ingenomen. Daar is
Dr. Dambre... maar daar over verder L.
Welk is ten slotte de algemeene, litteraire beteekenis van Justus de
Harduij n ?
« In Zuid- Nederland is hij de hoogste litteraire persoonlijkheid uit
de eerste helft van de 17 e eeuw. In hem voltooit zich de Nederlandsche
Renaissance; hij is er de laatste uitstraling van in Vlaanderen — hij en
zijn kring — : de uitbloeiing van een geestelijk seizoen dat in westelijk
Europa de schoonheidsopvatting vernieuwd had en overal op het
nationale classicisme voorbereid. In zijn kunst lag eveneens een kiem
van classicisme : dat die niet gedijen kon, was onafhankelijk van zijn
wil. De dageraad was er : want al sluit hij, een periode af, toch opent
hij er ook een nieuwe.
Eenerzijds sluit hij de wereldlijke Renaissance af, anderzijds is hij
een heraut van de religieuze Renaissance ». (Dr. Dambre).
Rechtstreeks knoopt de Harduijn aan bij Jan van der Noot; hij is
echter technisch-knapper en gevoeliger ; tijdgenoot niet alleen, maar
ook kunstgenoot van Bredero, Hooft_en Vondel.
Op tal van tijdgenooten, oefende hij een vruchtbaren invloed ult.
Niet weinigen, zullen de namen van Puteanus, Heemssen, de Swaen,
Bellemans, Cauwe — om nu niet te gewagen van heel wat minderrangsche schrijvers -- allicht niets meer zijn dan alleen maar... namen.
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Nadere kennismaking met hun werk -- wie schenkt ons daaruit een
keurbundel ? — zal duidelijk aantoonen, in welke mate ze de Harduijn's
cijnsplichtigen dienen geheeten !
De Vlamingen vooral, hebben veel goed te maken tegenover de Harduijn. Dat hun taal, de taal van een kultureel-bedreigd yolk niet gestremd werd in haar natuurlijken ontwikkelingsgroei, daartoe heeft
hij niet weinig bijgedragen. Onder zijne handen is de « nog weinig beschaafde taal » inderdaad geworden : « frisch en oorspronkelijk, soepel
en vlioeiend, klaar en vol kleur, zangerig en zuiver ».
Jakob worstelend met den Engel, maar niet zonder dezes zegen het
strijdperk verlatend ! Door hem werden mogelijk gemaakt : een
Poirters, een Bellemans, een de Swaen... een Gezelle niet alleen, maar
ook onze modernste taalvirtuosen. Iemand als van de Woestijne bijv.
is volkomen ondenkbaar in de zeventiende eeuw. Zoo verfijnd een
taal veronderstelt, want vereischt een lange inkubatie-periode.
0 Om al deze redenen mogen we Justus de Harduijn niet langer uit
de Nederlandsche Literatuur- en Cultuurgeschiedenis schakelen. Daar
moet hij voortaan zijn eereplaats innemen ». (Dr. Dambre),
*
**

Het boek van Dr. Dambre, dat ons, tot het opmaken van dit opstel,
het noodige materiaal verschafte, getuigt van een summa arbeid, die
eerbied afdwingt. Hier spreekt overal een wetenschappelijke toewijding
aan 't yak, die nooit bij oppervlakkige benadering wenscht stil te houden, maar doordringen wil tot den kern der moeilijkheid.
Misschien vraagt zich iemand af, of de Harduijn, als litterair figuur,
wel de instudeering loont van een opus van 552 blz. Waardoor dan
feitelijk de aandacht gevestigd wordt op de gebrekkige kompositie
van dit boek. Het staat ontegensprekelijk vol uiterst-interessante
wetenswaardigheden, maar waarom dezelfde gerechten in verschillende
schotels opgediend ?
Deze studie moest vaster ineengedrongen; en tot haar steviger
bouw zou niet weinig bijdragen, een, van alle rhetorikale gemeenplaatsen gezuiverde, staal-sterke stijl.
Dr. Dambre's historisch-litteraire studie is een kostelijke wegwijzer ;
hij voere tot de ontdekking van meer andere, nog onbezochte, streken
uit onze weelderige, Vlaamsche letterkunde !
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SINTE CA,CILIA

(1)

door Jan Hammenecker.
(Vervolg).

MARTURES
't Eerste dat God in 't hart der menschen legde is mildheid geweest.
Adam en Eva waren goed jegens elkaar : zij volgden den eerst-ingeboren trek van hun wezen, en waren, voornamelijk daardoor, zeer gelukkig in het aardsch Paradijs. Zij waren, dus voor malkander goed
zijnde, 't beeld van God, die Liefde wordt genoemd en is, en altijd
geven wil en gevende nimmermeer is uitgeput. Zij hadden malkander
zoo lief; niet echter te lief :wanorde kenden zij niet ook niet in dezen :
zij gingen hand en hand ja, doch daarom niet langzamer neen vlugger:
naar Hem toe van Wien ze kwamen.
God bezag hun liefdeleven met vaderlijk welbehagen : zij waren een
gelijk hij zelf met den Zoon een is in de eenheid van den Heiligen Geest.
Dat was het goddelijke van het Paradijs, dat schiep het tot een hemel op
aarde. Daaraan dacht onze Zaligrnaker, toen hij bad ut unum situ om
eenheid onder de menschen.
Ach, indien Adam en Eva toch wanorde wilden stichten, waarom
hebben zij niet liever hun Eden 't onderst -boven gekeerd en in een
baaierd veranderd?
0, Dat zij malkaar ongeregeld gingen beminnen niet langer naar afbeelding van Gods liefde : niet langer uit mildheid, maar uit zucht naar
eigen genot; want hun bemerken-dat-zij-naakt-waren kwam voort uit
hun pas ontwaakte zinnelijkheid en zoeken naar eigen genot.
Dat het serpent hun zulk venijn had ingebeten, waarbij langer geen
argeloosheid kon bestaan ! En dat Adams afstammelingen, alien, uitgeweerd Maria, met die vergiftiging in lijf en ziel op de wereld komen !
En dat het menschdom gaandeweg meer om meer verslechterde, niet
verbeterde I 't Heidendom ? Hoeveel lelies hebben erin gebloeid?
(I) Zie D. W. & B:

VIII-IX, X-XI XII 1 9 26 II, III, V-VI en X 1927.
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Hoeveel onbezoedelde ? Was Jesus niet gekomen noch had hij de
rnaagdelijkheid aangeprezen, dan ware gewis 't begrip ervan geheel en
gansch uitgevaagd onder de menschen, zelfs aan de mogelijkheid van
een geregeld huwelijksleven zou wellicht niemand nog hebben geloofd:
want zoo na den zondvloed als ervoren ging alle vleesch zijn weg !...
Maar zijt gegroet Jozef en Maria bruidegom en bruid en desniettemin maagdelijk allebei ! Waar geen lelien meer bloeiden, ontlookt gij
beiden, en nooit bloeiden er reiner dan gij. De mildheid, waar Adam
en Eva malkander mee beminden visor hun val, leefde terug in uw
harten, o gebenedijde twee menschenkinderen, en uw huisje van
Nazareth was een aardsch Paradijs ! En dat was terwille van Jesus. Hij
wandelt graag in de lelien : zijn twee schoonste zijt gij geweest :
daarom gaan we voort Hem te zien tusschen u, Jozef en Maria !
Maar ook tusschen U, Valerianus en Caecilia, gaat Jesus, Hij te
midden !
o Caecilia, gij zijt nu met Valerianus en lijdt met hem 't maagdelijk
liefdeleven van Jozef en Maria : uw huis wordt een hemel op aarde.
Valerianus is gelukkig uitermate : hij kwam uit grootere donkerte dan
gij, Caecilia, kind van het licht; maar des te liever is hem dat licht,
zijn Jesus. 1k zelf, o Caecilia, zou willen ervaren, gij misschien ook,
wat het is : uit den nacht in den dag : uit het heidendom in het Christen
dom te komen heel plots ! 1k zou willen ervaren wat het is : het iemand
dank te mogen weten, gelijk Valerianus u, dat men Christus heeft
gevonden !
Dar tenminste, Caecilia, weet ik u dank, dat ik stap in meer helderen
dag en meer begenadiging van het Licht.
Hij dan ontwaakt des ochtends en denkt aan Jesus en aan u: voortaan
zijn tweevoudige zon. Christus is liefde,' gij zijt liefde : liefde wil hij
zijn. En hij bidt u o, Caecilia, thuis te blijven, terwijl hij gaat naarwaar
Christus in zijn ledematen lijdt. zijn instinct van christen mensch
drijft hem naar 't forum : daar zetelen de rechters der ongerechtigheid
en veroordeelen Jesus' volgelingen gelijk Jesus zelf zonder schuld. Hij
komt u vertellen, wat hij gehoord en gezien heeft : wraakroepende
dingen.
« En dat de lijken Bier martelaars onbegraven blijven liggen I D zucht
hij, naar u ziende, of gij niet zegt wat hem staat te doen.
0 Caecilia, laten we te zamen gaan in werken van barmhartigheid
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verrichten tot het allerlaatste, 't dooden-begraven, toe ! Indien ik mag,
loop ik mee naar ginder, waar de martelaars leggen...
Valerianus, nu gij 't met christenoogen beziet, bekent gij niet, dat
het heidendom onmenschelijk is in zijn wreedheid tegen die, — wie 't
ook zijn, — toch moederkinderen !
Caecilia, Valerianus, ziet, deze grijsaard, die de beenen werd gebroken gelijkt aan mijn vader zaliger gedachtenis en mijn vader
zaliger was goed en eerbiedwaardig. Korn, Valerianus, ik en gij zullen
dezen ouderling zachtjes te ruste leggen. Gij, Caecilia, troost onderwij1 die kinderen, die daar staan en weenen over hun jonge moeder.
Werd zij den hals afgehouwen? o Kinderen van een martelaresse, ziet
naar Caecilia : zij toch heeft voor u 't hart van een moeder, is 't niet,
Caecilia?...
Valerianus, hier ligt een vrouw, die zacht is gestorven, zachter alnaar
heur smarten stegen, en zij gelijkt aan mijn zuster zaliger en aan u,
Caecilia... Strooi lelien op deze vrouw en roep maagden, Caecilia, want
anders niemand mag Taken aan deze weerga van u. zij droeg haar
smarten met vreugde : zie, Caecilia, die paarse lippen, hoe zij nog
glimlachen I En hier is een jongeling zoo lief als Tarcitius : zijn haar is
zwart en zijn voorhoofd en wangen en hals marmerwit : en het schijnt
niet dat hij dood is : of is een doode soms mooier dan een levende ?
Ach, zijn kleed daar ter hartstreek ziet rood van het bloed. Begraaf
hem zacht en denk dat de ziel van dezen jongeling u van Hierboven
dankbaar gadeslaat. Hoe jammer dat uw catacombe nog niet in staat
is om al deze dooden erheen te brengen : de werklieden zijn er nog
altijd aan bezig.
Caecilia, wist gij dat Valerianus zoo kon werken?
Hij beult zich letterlijk of aan dien oprecht slafelijken arbeid der
begravingen. » Kwam Tiburtius nu gauw terug om een hand aan te
steken ! Dat zegt Valerianus, terwijl hij wat adem schept en zijn voorhoofd het zweet afdroogt. Gij beziet hem met welbehagen : is er iets
schooner dan een vriend te zien arbeiden voor God? En dit is voor
God : 't minste dat Valerianus aan de martelaars doet is Gode gedaar.
Uw hart klopt echter van angst : heden of morgen wordt Valerianus
door de dienaars van den keizer betrapt en gevankelijk meegesleurd !
Zeg het hem, Caecilia ! Is 't noodig zich aldus aan de vervolging bloot
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te stellen ? Gij kunt samen uw leven christelijk overbrengen in lengte
van dagen...
— « Zegt GIJ dat, vriend »?
1k, o Caecilia, ik weet niet hoe 'k dat zoo dacht...
't Leven is zoet, zegt men ginder in mijn land, en gij zijt nog bitter
Jong, en ik ben altijd ontroerd, als ik denk aan bloemen in den knop
gebroken. Gij niet, Caecilia ?
— « Misschien ? o Ja, men heeft gelijk ginder in uw land; 't leven is
zoet, ook hier, vooral hier ! Ilt heb 't genoeg gezongen dat de schepping
Gods glorie verkondigt ! Caeli enarrant gioriam Dei. Zon, maan en
sterren, zingen met een stem, die luide klinkt .en best vernomen kan
worden : dat God alles heeft gesticht in evenwicht en maat.
« Doch hemel en aarde zullen vergaan. Gods woorden integendeel
blijven, en zij luiden : zoek eerst mijn Rijk, en al het overige zal u
toegeworpen worden. zullen wij Christus dan en de goederen cler
eeuwigheid niet zoeken?
« 0 Ja, de jonkheid is een allerschoonste bloem, en 't stemt tot weemoed, wanneer ze verwelkt; maar verwelken doet ze toch en wondergauw, tenware ze ginder boven eeuwig ging bloeien.
«o Jesus, neem me weg in mijn jeugd. Laat Naar v6Or uw oogen openstaan in lucht en licht van eeuwigheid » !
o Caecilia, 't is beter bij Jesus, ix weet het, ach 1 en toch ben ik, ik
weet niet hoe; omdat gij 't offer van uw jeugd, menschelijker wijze
gesproken, te gaarne brengt.
« — Te menschelijk zijt ge, vriend, of liever te meewarig, te goed,
zoo daar al iemand te goed kan zijn. Moge Jesus niet zooveel deernis
hebben met ons, en ons tot Zich roepen in onze jonkheid om onze
jeugd. Valerianus, dat immers is ook 't verlangen van uw hart » I
— «0 Ja, Caecilia, mijn dag zal kort zijn, ik heb dat voorgevoelen, en
daarom zou 'k nog hard willen arbeiden, 'door de nacht invalt, Gij,
Caecilia, gij moogt op de verdiensten rekenen van al uw levensuren :
ik echter heb nog niets gedaan voor den Meester ! Eilaas, ik heb
nutteloos geleefd tot nogtoe ! Wijs me werk aan, Caecilia, werk voor
Christ us » !
— aMorgen komt Tiburtius, en deze brengt ons raad en richting van
wege bisschop Urbanus. We zullen hem te gemoet gaan, willen we,
Valerianus D !
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« Nu moet ge rusten, en onderwijl bidden opdat ons de palm der
martelie niet zou ontgaan.
« Want zoo zijn we, — dat zegt ge tot mij, Caecilia, — zoo zijn we
wij zouden 't kwalijk dulden, indien wij den palm niet wonnen deze
reis. Zouden anderen voor Christus mogen getuigen en wij niet ?
Zouden anderen, niet vrijgeboren noch edel noch doorluchtig den
wedren prijs halen en wrj, vrijgeboren, edele, doorluchtige Romeinen,
wij niet ? Zouden wij gezond en gezwind ons laten voorbijstreven door
strompelende grijsaards of nog onvlugge kinderen? Neen, neen, ditmaal is hosanna, de Zege aan ons » !
Valerianus' oogen glinsteren van fierheid over u+ En denkt gij,
Caecilia, dat ik, als 't God zal believen mij te laten rennen om den palm
der martelie, dat ik niet loopen zal zonder achterom te zien en derwijze
dat ik den prijs behaal ? Is 't hoovaardij van mijnentwege niet graag te
hebben dat gij me te gering mocht schatten en te zwak om voor Christus te getuigen? Uit me zelf ben ik te klein en te krank , maar mag ik
dan niet mijn betrouwen op Jesus stellen, die me versterkt ?
En zal ik u niet smeeken, en zult gij me den moed niet bekomen om
te lijden wat ik lijden moet? 'k Heb reeds een en ander te verdragen
gehad, en Goddank het ging ! En mijn eerbiedig opzien naar u,
Caecilia, en mijn vanzelf gekomene getogenheid naar u, maagd en
martelaresse, zijn 't geen blijken dat ik al uw glorie wil, ja de glorie der
marteling ook I Hoe kom ik ertoe, Caecilia, dat ik aldus mijn hart
openleg ? Ach, ik weet het niet , maar gij zelf en Valerianus doet wat
ik doe : gij wilt beiden niet alleen maagdeliikheid maar ook martelie,
gij spreekt met een geestdrift die 'k u benijd over uw dag, uw marteldag
als over 't feest der feesten. Niet over uw liefde, die nochtans zeer
innig is tot elkaar gaat uw gesprek noch over uw verleden dat voor u
dan toch zoo prachtig was vervuld van christelijke poezie, maar over
Christus, die roept : « gordt u ten strijde. Geeft getuigenis dat gij me
voor uw oppersten Meester herkent.
En uw gebeden, die gij te zamen stort voor elkaar, herhalen immer
hetzelfde dat gij tot op het einde volharden moogt en de kroon ontvangen.
o Caecilia, 'k weet niet hoe 'k eindigen zal, maar dat ik moge volharden en ook de kroon ontvangen, dat moge mij door uw voorspraak
geschieden. Dat mocht we! zijn, Heilige, want het genot dat ik schep
■ •■
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hier in dit leven is, buiten den troost, waarmee Jesus me laaft, zoo
luttel, zoo niets. dat ik een schijn van recht heb op wat toekomstige
vreugde 1.. Caecilia, bid voor mij.
*

**

De loomheid, die me gister overviel, toen ik u smeekte voor mil
te bidden, is nog niet over, Caecilia.
'k Heb niet geslaper ; en weinig gerust : 'k heb u, dunkt me, gansch
den nacht hooren zingen en harpespelen, en 't klonk als het lied van
den nachtegaal !.. Gij weet, dat die vogel al zingend altijd 'k weet niet
welken weemoed in mijn hart wakker roept en dezen nacht heeft uw
zang dat ook en geweldig gedaan. o ! Nachtegaal, ik heb schrik,
wanneer ik zijn diepe waterslagen hoor aankomen, omdat ik weet dat
ik dan ook begin te klokken van heimwee...
Ik weet niet, of vogel nachtegaal heimwee gevoelt, maar 't mijn is
een werkelijkheid, die wezenlijk bestaat : zou 'k het niet weten, Caecilia ? Vooral als vogel nachtegaal me wakker houdt en slag v6Or slag
op mijn hart klopt, en het klopt tegen weemoedig gelijk de diepere
klanken van uw harp. Naarwat heb ik heimwee ? Naar Vlaanderen?
Een weinig, maar ik weet, dat ik ginder gekomen, terug 't zelfde zal
gewaar worden en misschien nog erger. Zult gij ginder nog bij me zijn
gelijk hier : dood-en-in-den-hemel en toch, als door een mirakel, bij
me niet-dood, subtiel gelijk een verrezene? 'k Geloof niet dat mijn
verbeelding 't leven, dat gij daarin lijdt, hoe bovenzinnelijk ook, zal
k wilt geraken. Hoe schoon het ook is 't kan mijn heimwee niet verdrijven want ach, ook uw zang is gelijk van den nachtegaal een wakker
van mijn heimweeigheid.
Moest gij dat zingen, Caecilia, dat gij te lang naar uw Bruidegom
Jesus moet verlangen? Gij vindt hem zoo gauw en zoo gansch ! En
zoo zeker ! En ik ? 1k word ouder om ouder en ik verlang naar Jesus
hoe langer hoe meet, dock soms, dunkt me, dat Hij van me niet houdt
— waarin Hij gelijkt heeft — maar dan, indien Hij van me niet houdt,
dan moet ik dood van verdriet.
Moest gij zingen, Caecilia, dat de sterren eindelijk voor u wijken :
ik zag ze wijken, tervvijl gii, glanzendste meteoor ten oversten hemel
steegt, waar Jesus u tegenstraalde, en gij waart gelijk een perel, die
noodwendig klimt van den bodem naar boven in het glas — hemel
hooger om hooger I
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Moest gij dat, o Caecilia, zingen: dat gij gelijk Stephanus Jesus ziet
staan ter rechterhand zijns Vaders en hij roept u : kom, coronaberis
en de kroon is voor u : niet voor mij niets voor mij : noch 't zien, noch
't hooren, noch 't gekroond worden Heimwee ! En dat gij niets aan
me dacht, en zoo maar, zonder om te zien, heenvloogt Hem te gemoet !
En naar ge klomt, o Caecilia, (want ik zag u klimmen ten , hemel
heen), Monk uw lied, blonk uw licht den nieuwen dag in de lucht.Deze
dag door uw lied en uw licht in de wereld geroepen zal helder zijn als
niet een... maar geen dag, hoe dag dan ook, kan uit me verdrijven mijn
heimwee naar Jesus Hierboven.
Nu weet gij, Caecilia, met welk gevoelen ik met u ga Tiburtius te
gemoet. 't Is ook 't uwe ; maar 't uw is genezen bijna bijna zijt ge
bij Jesus L..
'Zoo komen we, Caecilia en Valerianus, tot in de catacomben en
Urbanus ziet ons niet, want hij spreekt tot Tiburtius gelijk een herder
tot zijn troetellammetje onverstrooibaar innig.
— «Zal ik eerst mogen getuigen, vader, fluistert Tiburtius, ik eerst ?..»
Dat fluisteren ig eer jubelen.
En Urbanus
« Ja, vriend, gij
»
— « Deo gratias ! »
Tiburtius kust Urbanus'handen, en snikt :
« Ook u zij dank, vader, dierbare vader ! »
Hij Wendt zich om — zijn aangezicht gloeit van heilige jeugd
hij
ziet ons en gilt aan den hals van zijn broeder
— «Kom, Valerianus, wij gaan Martures ! Voor Christus getuigen
Ik eerst, Urbanus zegt het, dan gij ! o, We zijn twee benijdenswaardige
broeders, niet waar, Caecilia ?
Urbanus glimlacht op u drie, komt u zegenen, maar zegt niets
't ontroert hem te zeer, dat hij voorziet hoe gauw gij, drie jonkheden,
voor Christus sterven zult !
Hoe zoet is 't tusschen broederen twee te wandelen, te wandelen,
nu die broederen allebei de broeders zijn van Jesus Christus. Een
poos denkt gij dat, terwiji gij stedewaarts met Valerianus en
Tiburtius begint te kuieren; niet lang; want ze zijn Loch Jesus
niet, naar wien uw ziel opleeuwerikt vol liefde. Tiburtius heeft u
lief niet alleen als zuster van een teergeliefden broeder maar ook
als zijn weldoenster aan wie zijn bekeering te danken is. Toch loops hij
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u plotseling weg : zoo laat een kind almedeen moeders schort los
en iilt een vlinder na. Maar geen vlinders ziet Tiburtius engelen uit
den hemel stoeien voor hem en wenken hem en omzweven hem met
pracht van vleugelen. En zoo gaat hij, zelf zwevend, dunk hem, u voor,
_omwerveld door zingende reien.
Ja, Caecilia, nu wordt Tiburtius uiterlijk nog meer begenadigd dan
gij !.. Zij niet afgunstig nochtans de jongeling heeft nog zoo weinig
hemelvreugde beleefd I Gij waart de lievelinge van Jesus zelf van
kindsbeen af en nog omgeeft Hij zelf u met zijn alleruitverkorenste
liefde. En 't dunkt me ten andere veruit verkieslijker Jesus' Lichaam
en Bloed te mogen nutten hebben gelijk wij, Caecilia, sedert zoolang,
dan door zichtbare geesten omvlogen te worden. Geloofd zij JesusChristus in zijn allerheiligste Sacrament !
Valerianus gaat ingetogen naast u voort. Gij, Caecilia, zwijgt ook.
Waaraan denkt gij beiden ? Dat gij gewis de rijkste van al de Romeinen
zijt? o, Geloof, dat er veel arme menschen wonen in deze stad.
Over den Tiber, uw wijk, Valerianus, knelt van kinderen, die maar
magertjes zijn. Gij moet de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de
naakten kleeden.
« Inderdaad, zegt gij tot Valerianus, wij moeten nog rijkelijker
geven : uw goederen en mijn goederen te zamen zijn werkelijk meer
dan wij noodig hebben. En Jesus had geen Steen om zijn hoofd op
neer te leggen.
— « Caecilia, dat knaagt me, belijdt Valerianus, maar laat u
't meesterschap over al- onze goederen. Deel ervan uit hoe meer hoe
liever. En als ik en Tiburtius er niet meer zijn, maak dan alles aan
Urbanus. »
ir( We zullen samen werken, Valerianus, we zu ll en samen de nood'ijdenden bezoeken en veel geven; we zullen, ook Tiburtius en wij, de
martel aars in hun strijd aanmoedigen, de dooden begraven ge lijk we
reeds deden; we zul len al de werken van barmhartigheid naarstig
verrichten alles voor Jesus, Valerianus. En dezen voormiddag gaan
we nog de behoeftigen aan huis bezoeken ! ))
0 Caecilia, ik zou willen heel rijk zijn om alles weg te kunnen geven.
En ik zou 't allemaal willen wegschenken met zooveel minzaamheid
als gij, maar dat kan ik niet. Zie toch hoe de lieden u komen nakijken,
want zij meenen dat er een engel in hun huisje kwam; zij kunnen niet
gelooven dat een mensal zoo goed kan zijn. En Valerianus verschiet
Van
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ervan dat hij zoo graag aalmoezen uitreikt en zoo warm ondervindt,
dat geven beter is dan ontvangen.
Maar, Caecilia, ziet gij niet die loensche kerels die naar u loeren?
God weet zijn het geen spioenen, die 't zullen overdragen dat gij met
de christenen heult?
Ja, Rome loopt vol verklikkers, en als gij nu nog helpt aan 't begrayen der martelaars: dat komt zeker uit, en dan wordt ge zeker aangehouden.
— « Och, we kunnen toch niet lafhartig zijn. 't Is beter dapper te
sterven dan laf te leven ! »
Sterven is 't laatste, Caecilia !
— « Ofwel 't eerste ! 't Eerste de dood, dan de glorie ! Dissolvi et
esse cum Christo ! »
Sint Paulus' leuze... Ja, 'k neem haar ook aan voor de mijne; maar
Caecilia, 'k ben zoo menschelijk nog en aan 't leven gehecht. Sint
Paulus' leerlingen zijn allemaal geen helden, eilaas ! En wellicht is 't
mijn martelie geen martelie te vinden dan deze : mijn leven waar ik
natuurlijk van houd en bovennatuurlijk wil van afzijn te moeten voortslepen tot in het graf.
Hoe 't zij 'k beveel mijn geest in Gods handen en in de uwe, heilige
Caecilia.
*
**

'k Had het wel gepeisd, dierbare Caecilia. Ze waren toch te roekeloos I— Tot in de keldering van 't Kolosse am gingen zij de gemartelde
christenen weghalen, en zij werden betrapt, en nu zitten zij gevangen;
allebei L.
« Ga zeggen dat ik hen gelukwensch en benijd en dat ik kom, en
dat ik blijde ben ! »
Neen, Caecilia, indien gij blij waart, dan zoudt ge niet weenen. En
'k zie 't wel, gij draait u weg am te schreien. Of ben ik de bewogene,
die weenen moet?
Zij waren zoo fier : zij droegen een martelaar naar de catacomben
op hun armen lag hij wit gelijk Jesus in de armen van Jozef en Nicodemus. Zij waren in 't tweet meer van 't zich te bemoeien dan van
vermoeidheid. En de martelaar scheen te glimlachen : hoe zoet is 't
tusschen broederen twee..+ gedragen te warden. Zou 't waar zijn,
Caecilia, dat het lijk van een martelaar nog voelt? Dit lijk bleef warm
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en lenig en ging dankbaar mee met al hun bewegingen. En de maneschijn aureoolde rond 's martelaars haren bruin en — Valerianus
ging rechts en Tiburtius links — en beiden kuchten, en bezagen
malkaar en dan 't lijk dat zoo glom op hun armen en «Dragen we Jesus
elf ten grave ? D zuchtten ze bang blijde.
Weent gij, Caecilia?
ze gingen neerzitten en het martelaarslichaam bloedde blijde voort
op hun armen en hun beenen en zij zoenden beiden aan 's martelaars
handen hun lippen rood. Wat zij deden, Caecilia,...
— « Was aan Jesus gedaan, aan u, Bruidegom van mijn ziel ! Jesus,
Jesus, heb mijn twee broeders lief ! »
En de broederen twee werden met het lijk als een Uri — drieheid
door den band der naastenliefde,- Caecilia!
En ik zou willen denken, als ik aan mijn evennaaste eenig goed doe,
dat ik, Caecilia, met dien evenmensch en met U drieeenheid vorm in
Christus onzen Heer.
zij stonden terug op en gingen verder, em toen is 't gebeurd, — arm
kind, moet ik de Jobsbode zijn? — toen stonden zij plots omwoeld
door hinnikende paarden en razende ruiters. En zij werden geboeid en
meegevoerd naar den kerker...
— « Dat lijk zal ik begraven ! » - «Heb ik geweend, vriend? Neen, nietwaar? Zie, mijn oogen zijn
niet eens rood. Laat me begaan. Ili wil naar mijn helden : naar
Valerianus en Tiburtius !... D
Gij gnat naar uw kameren en komt terug met uw schoonste kleed
aan : 't is een ijsvogel groen en van onderen en om den gordel en om de
mouwen en om den hals loopen breede goudborduursels. Huist er dan
ijdelheid tot in uw hart, heilige Caecilia?
Gij stapt me voorbij. Best zoo : 'k begrijp uw gedrag. 't Is tijd dat
Chi istus herkend wordt niet alleen als de God der slaven, maar ook
der heeren. Hij moet heerschen over den Romeinschen adel, en over
den keizer en 't wereldgebiedend Rome zelf, Uw roeping is 't voor
Christus to getuigen als edelvrouw en als in den naam van Rome's
hoogeren stand. Ga dan in geruisch van zijde, ga dan in geflonker van
goud en juweelen. Verbaas de Romeinen door uw pracht van kleeren
en uw getrouwheid aan den arm-gestorven Koning van 't Heelal.
Ai, ziet gij 't ook dat er reeds velen u minachtend bekijken ? 't Begint,
Caecilia; 't is gelijk een loopend vuur door de stad gedaan dat Vale768

rianus als christen gevangen zit en dadelijk werd eruit besloten dat ook
gij verward zit in de verfoeide sekte van Christus. Schande voor een
Caecilia, zoo wordt er gefluisterd,... straks gefloten.
Houd u flink, Caecilia, ga met stouten stap, met verheven hoofd,
gij, bruid dan toch van den Heer der heeren, ga dwars door 't yolk
naar de gerechtszaal, en staar den rechter fier in zijn oogen.
Is 't hij waard dat gij naar hem ziet? Is die rechter een rechter? Die
man daar met zijn kampvechtersnaam Almachius, met zijn beulentronie groen van gal, langswaar kroop hij tot in den rechterstoel ?
Keizer Marcus Aurelius speurt niet al te nauw, indien hij zulke
trawanten zoekt. Een filosoof met tot dienstboden boeven meer is uw
keizer al niet ! Naar dien Almachius zien is onverkwikkelijk, nietwaar ?
Hoeveel aangenamer is 't niet Valerianus en Tiburtius aan te schouwen ! Zie toch hoe recht-op beiden staan. Wel niet uitdagend, maar
toch alleszins kalm en op hun verweer. Hoe zuiver is hun voorhoofd en
hoe rein glanzen hun oogen. En wat voor een blijdschap op hun glimlachende lippen ! En zij schijDen te groeien zoogauw zij bemerken dat
gij zult hooren hoe zij Christus belijden !
Almachius is niet haastig om 't verhoor te beginnen. Hij ziet dat hij
zal te doen hebben met mannen zonder vrees of vare.
Daarom begint hij batsch en barsch
— «Hoe nu toe ? Gij zijt beiden geboren clarissimi: zijt gij nu plotseling zoo verbasterd dat gij wilt meedoen met de bijgeloovigste van alle
secten. Gij smijt uw fortuin weg in verkwistingen ten voordeele van
't gemeenste yolk, en gij verlaagt u zoo dat gij boeven die voor allerlei
schelmstukken werden gestraft prinselijk ter garde bestelt Moet
daaruit besloten dat gij met hen medeplichtig zijt en is dat de rede
waardoor gij gedreven wordt om hun een uitgezochte begrafenis te
bezorgen? »
Tiburtius, de jongste de vurigste, schiet los.
« Gave God dat zij die gij noemt onze medeplichtigen zich gewaardigden ons aan te nemen als hun knechten ! zij toch waren zoo gelukkig dat zij misprezen hebben dat wat iets lijkt te zijn maar niets eigenlijk is. Wat nog niet zichtbaar is ofschoon het alleen echt bestaat dat
hebben zij door hun dood verworven. Mochten wij slechts hun heilig
leven navolgen en eens in hun voetsporen treden
Voorwaar, Tiburtius stottert niet.
Almachius is erdoor uit zijn lood geslagen.
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— « Hee, hee, hakkelt hij, moet gij spreken t- IsValerianus niet
ouder als gij ? »
Ja, beiden zien er thans even jeugdig ult. Schalsch antwoordt
Tiburtius :
« Mijn broeder is niet ouder dan ik, en ik ben niet jonger dan mijn
broeder. Onze God eenig heilig eeuwig heeft ons door zijn genade
gelijk gemaakt. »
— «Welaan, spreek dan, zegt Almachius, en verklaar mij : wat voor
een ding is in schijn iets, in wezen nets. »
Viug daarop klinkt het
— «Alwat op deze wereld is, alwat met de zielen sleurt ter eeuwige
dood waarop alle tijdelijke vreugde naar leidt. D
— « Zoo? Verklaar me wat voor een ding is nog niet zichtbaar;
ofschoon 't alleen echt bestaat.
— « Dat is het toekomend leven voor de rechtvaardigen, en de toekomende foltering voor de boozen. 't Een zoowel als 't ander is nabij ;
maar door een betreurenswaardige begoocheling keert onze geest zijn
oogen weg om een toekomst, die noodlottig komen moet, niet te zien.
« Ons lichamelijk oog blijft star zien naar de vergankelijkheden, en
liegend tegen-ons-eigen-geweten-in durven wij 't goede namen te
geven die passen op 't slechte, terwijl we 't slechte versieren met de
namen, die passen op het goed,. »
Wel, Tiburtius, wat gij zegt kan uit uw eigen geest niet komen !
— « Dat zegt gij wel; neen, ik spreek niet uit den geest, die mij
bezielde, toen ik volgens de wereld leefde, ik spreek thans uit den
geest van dien ik in 't diepste van ziel heb ontvangen den Heer Jesus
Christus ! »
Dank om de liefde, waarmee gij dien Naam uitspreekt, Tiburtius,
Maar
« Gij raaskalt, jongeling », woedt Alma,chius want daar hoort hij den
naam, dien hij verfoeit : Jesus Christus.
« En gij raaskalt gij niet ? »
— « Jongeling, gij zijt van uw zinnen. »
« 1k leerde, 'k weet en geloof dat alwat ik zegde de waarheid is. »
(Wordt voortgezet).
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DE NOORSE SCHILDER (I)
VOOR JAN EN CAMILLE VAN DELFT-DORN.
door Anton Van Duinkerken.
Ziet, dit is al : mijn klaar pinseel
en deze kleur'ge verven,
doch, zijn der wereld vreugden veel,
geen zou. mij ooit dit schaam'le deel
doen derven.
Want telkens als ik nederzit
aan deze koele kusten
worden der luchten blauw en wit
en Bans der aarde pracht'ge lusten
mijn vast bezit.
Dit land is al, wat ik bemin;
wat zou die vreugd vergroten?
is niet in 's hemels wisselzin
van elke, schoonheid 't schoonst begin
besloten?
1k ken des levens vreugden al
en Al des levens smarten,
'k hervond ze in iedre waterval,
in ieder huis, in alle harten
een klaar kristal.
Het water, dat voorover stort
de springers-wilde jeugd en
de dart'le zee langs fjord aan fjord
laat steeds een beeld, dat eeuwig wordt
mijn vreugde.
(i) Uit de bundel « Onder Gods Ogen », die dit jaar zal verschijnen.
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En eeuwig blijft al droefenis
geheimelik verborgen
ten blauwe schemer van een nis
in 't dagen van de najaars-morgen,
die mistig is.
Doch straks — een wonderlik gedicht ! —
staan huizen, berge' en bomen
in een opalen middaglicht
als 't over — werkelik gezicht
uit dromen.
Lief is me, op 't helderst van de dag,
ton's flikker langs de fjorden,
En 't water, kalmer dan het plag,
verdeinend als een eeuwig worden
van eeuw'ge dag.
En liever nog, als te avondtijd
de zachte waat'ren zingen,
is me in dit landschap, wijd gespreid,
de omdroomde samenhorigheid
der dingen.
Doch nimrner schoner heeft ontmoet
mijn drang naar donk're wensen
't geluk, waarvan ik leven moet,
dan in der ogen van de mensen
geheime gloed,
Dit 's levens heiligst wonder wel
met enk'le vaste vegen
te doen van aarde, hemel, hei
op een gelaat lies kansenspel
bewegen.
En levens diepst geheime spot
mijn wankle hand te geven
dit zonderlinge heerserslot
deez' scheppingsmacht tot levend leven
naar 't beeld van God.
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Niets heb ik dan rnijn klaar pinseel
en deze kleur'ge verven,
doch, zijn der wereld vreugden veel,
geen zal mij ooit dit schaam'le deel
doen derven.
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IJSBLOEMEN
Uit het Deensch van Joh. Jorgensen vertaald door L. Duykers.
Er waren ijsbloemen op mijne ruiten, dezen morgen toen ik wakker
werd.
Uit de nuchtere ondervinding van vele jaren weet ik, dat de « Zuider
zon D en « Italie's eeuwig blauwe hemel » eerie zaak is, en de Italiaansche
winter iets heelemaal anders. Hoe dikwijls heb ik niet, 's avonds in
Februari of Maart, gezeten nevens mijn petroleumvuur met een
zwaren mantel om de schouders en een reisdeken op de knieen, den
storm rond het huis hooren bulderen en razen — en 's anderendaags
was alles wit van de sneeuw — Assisi's daken, de groote vlakte, en in
't verschiet de dubbele kruin van den Mont' Amiatas, wit geteekend
tegen een scherpe, vorstheldere kim.
Sneeuwstormen heb ik hier, in Assisi, beleefd — hopen sneeuw voor
mijne deur — gruis en asch op de steile, gladde straten gestrooid —
de springfontein op de markt omhuld met uitgerafelde ijsfranjes —
maar 't is de eerste maal dat ik ijsbloemen op mijne ruiten zie... Het
moet vannacht flink gevroren hebben, — Ili ga naar den thermometer
kijken — 4 graad onder nul — eene bittere koude ; ik kan mijn eigen
adem zien — en 't water om mij to wasschen is bevroren...
Snel kleed ik mij aan — gelijk ik mij op een wintermorgen aankleedde, thuis in Svendborg... Dat was voor den tijd der centrale verwarming — we gingen naar bed in de kou, en toen we opstonden was het
nog kouder... Heel den winter door, groeiden er ijsbloemen op de zes
ruiten van 't venster mijner slaapkamer, en dichter en dichter iedere
nacht... Totdat ze als een echte tuin van Aladdijn werden — zilveren
palm naast zilveren palm, paarlemoeren palm naast paarlemoeren
palm — en wanneer de scherpe vrieszon daarop scheen, glinsterde en
fonkelde het palmenwoud, alsof het vol tintelende diamanten hing.
In de kamer beneden, waar gestookt werd, smolten de ijsbloemen
elken voormiddag — eerst werden ze als doorzichtig ijs waardoor men,
als door geribd glas, de menschen kon zien voorbijgaan — dan vloeiden
ze als water weg, zoodat de vensterbank moest opgedweild worden...
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Maar tegen den avond groeiden ze op nieuw, trots de ronkende kachel,
daar in den hoek naast de sofa... Bij de ronde tafel, onder de hooge
voetlamp, las Onkel Joris laid op, en de breinaalden van moeder en
van Mieke kletterden... En niemand bemerkte dat ik uit het licht der
lamp, van 't lezen en van de warmte der kachel wegsloop — dat ik de
rolgordijn met de kleurige beelden zachtjes op zij trok, zoodat ik er
achter kon geraken... 1k wist immers dat de ijsbloemen elken avond op
nieuw groeiden, daar in de koude, tusschen venster en gordiin... Op de
kachel had ik een duit gewarmd — en hield ze nu een oogenblik tegen
de ijsbegroeide ruit — maar voorzichtig, opdat het glas niet springen
zou•En door het kleine, klare kijkgat tuurde ik op straat... Geen mensch
kwam buiten. — In het gele gaslicht lag de weggeveegde sneeuw in
hopen langs de stoepen — in 't midden der straat glansde de ijzer
grauwe spoor welke de sleden hadden achtergelaten...
Maar op eens — op eens klingelen belletjes lustig in de 1VIulderstraat.
't Geluid komt dichter en dichter bij — totdat eene slede rond den hoek
komt aangezwaaid... De paarden met kuiven op den kop, en klokkespel
op het tuig en lang neerhangende dekens van netwerk... Een oogenblik
slechts — dan glijdt het fraaie voertuig met een monter zweepgeklets
voorbij, en 't geluid verdwijnt in de Bakkerstraat.,,
Ginder aan de tafel zwijgen het luid-op-lezen en de breinaalden
— alien kijken op.
« Maar Johannes toch, waar zijt ge gekropen? »
« 't Was eene slede, moeder ! »
« Dan zeker die van de sneeuwkoningin ! »

BALHANDSCHOENEN EN VERSLENSTE ROZEN.
Van een van onze tegenwoordige dichters wordt er verteld dat hij,
op een officieel Banket, niemand meer of minder aan tafel moest
geleiden dan de vrouw van den protestantschen bisschop. Maar noch
den naam van den dichter noch die der dame werden mij door mijn
zegsman verraden, 't Kon echter niet verborgen worden dat het gesprek tusschen die beiden niet scheen te vlotten — zoodat de dichter,
om eene pijnlijke stilte te breken, eindelijk volgende verbazende vraag
aan zijne tafeldame stelde 1 « Heeft Mevrouw bemerkt waarnaar het
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ruikt in Horsens ? » Verwonderd verklaarde de vrouw des bisschops,
dat hare aandacht nooit getrokken geweest was op den indruk dien
haar neus had kunnen ondergaan in vernoemde stad (die toch moest
behoren tot het district van haar echtgenoot, vermits de dichter die
als gespreksonderwerp koos). « Ja », wedervoer Apollo's zoon, langzaam en ernstig, « daar riekt het naar balhandschoenen en verslenste
rozen !
Begreep de vrouw van den bisschop wat de dichter meende ? Er
zijn in elk geval velen, die het begrijpen en met hem voelen. Voor den
eene is het Horsens, voor een ander Nyborg, voor een derde Vejle —
daar is in ons Leven, heelemaal aan den oorsprong er van, eene kleine
stad met een zeeengte of een fjord, eene baai of een Belt — een kleine
stad die, voor al wat volgde, bestemd werd, 1k weet niet of kinderen, in
een grootstad opgegroeid, dergelijke indrukken kunnen ondergaan —
mij dunkt dat het anders moet zijn. Die kleine stad, van v66r vijf en
veertig jaar, was in elk geval niet te groot, om niet als raam te kunnen
dienen voor eene jeugdverliefdheid.En in hare straten was de rust zoo
groot, dat herinneringen, die zoo schuw als vogelen zijn, niet op de
vlucht gedreven werden. Onveranderd bleef de kleine stad van jaar
tot jaar — dezelfde arbeiders huisjes in cement langs de kromme
straten, dezelfde bloeiende vlierboom boven het rottend plankenwerk uitstekend, dezelfde lage vensters met calcelaria en pelargoniums ervoor, dezelfde roode daken tegen den blauwen hemel van de
zomerdagen — alles gelijk vroeger — maar zij is er niet meer... Alles
gelijk voorheen — maar de herinnering alleen is gebleven.
D

MANESCHIJN.
Herinneringen — en maneschijn... De maneschijn der zomernachten van oudsher, als geen lantarens aangestoken werden... Van
zijne zolderkamer sluipt de student geruischloos naar beneden, terwijl
iedereen slaapt — pakt een grooten stap over de verraderlijke derde
trede van den trap, die altijd kraakt — zoekt op het overloopje — zijn
witte studentenpet en zijn stok — opent de huisdeur — en ziet de
maneschijn, wit als melk, neervloeien over de smalle straat... Volgde
een moeders blik daarboven uit het venster, met angst den zoon,
terwijl hij ginder achter den hoek verdween ? Ha .1 moeder, er was geen
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reden om bezorgd te zijn — uw zoon zocht niet naar slechte vrouwen,
en had geen andere afspraak dan met den maneschijn... Eenzaam
dwaalt hij door de lange, leége straten, half in het scherpe, witte licht,
half in diepe, zwarte schaduw gedoken. — Daar buiten op den heuvel,
staat een witte molen met onbeweeglijke wieken en ziet er niet uit
alsof het zijne taak was, gedurende den dag koren te malen om de
menschen te voeden... De nuttige, redelijke dag is lang voorbij — al
zijne kinderen slapen in de kleine, lage huizen — een vergeten breiwerk ligt ergens tusschen de neergelaten gordijn en de vensterruiten...
Laat ze maar slapen daar binnen in de gesloten slaapkamer, waar geen
maneschijn binnendringt — vrij en jong en arm gaat de student voorbij met zijne witte pet op het hoofd, zijn stok in de hand en, voor zich
en rond zich, als zijn koninkrijk, de dauwige zomernacht, de maanverlichte droomnacht, de sprookjesachtige nevelnacht.
« DER DROOMEN LICHTENDE KUST »...
Gijzelve hebt toch ook uwe dagen van droomen gehad, moeder
— uwe droomstonden... Niet in den maneschijn en niet in den zomernacht. Maar 's avonds, in den winter, als de duisternis vroeg valt — dan
woudt ge het licht niet aansteken, maar bleeft in den hoek van de sofa
zitten en nazien hoe het licht der lantarens daar buiten op straat, de
bloemen op de vensters en de franjes der gordijnen in schaduwbeelden
op de zoldering teekende, en hoe het schijnsel der kachel zijn luidloozen dans over den geboenden vloer danste. 't Is er aangenaam, in de
kamer, en stil, enkel het geluid der kolen die in de kachel invallen, 'en
het klinken van eene winkelbel, op straat. En met uw kind op den
schoot, neuriet ge zacht den lievelingzang uit uwe jong-meisjes jaren
— den ouden zang van 0 der Droomen lichtende kust » die het slecht
weer en de stormen van het leven nooit kunnen treffen...
BEATRICE.
1k sta, zes jaar oud, aan den voet van een trap, die mij oneindig hoog
voorkomt; ik moet mijn hoofd heelemaal achteruit buigen om er den
top van te zien. Hij glanst alsof hij van glas was, en is zoo glad, dat ik
niet weet, hoe ik er zal kunnen op blijven staan ; en ieder der treden is
langs de kanten met goud beslagen.
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't Is licht, waar ik sta, beneden aan den trap, maar nog lichter is het
ginder boven. Want de trap leidt tot eene geopende dobbeldeur, en
door die deur kan ik in eene groote zaal zien. a zie slechts de zoldering — maar daaraan hangt een groote lichtkroon heelemaal van glas. Ili
kan ook het bovenste der muren een weinig zien — langs de muren
zijn er hanglusters, insgelijks van fijn glas — en er branden vele, vele
lichten, zoowel in de kroon als in de hanglusters...
En midden in al dat licht, bijna op de bovenste trede van den trap,
-staat een klein meisje, heelemaal in 't wit gekleed. Zij heeft kleine,
witte schoenen, witte kousen, en al wat ze aan heeft is wit en doorschijnend, wit op wit — alsof ze in louter licht gekleed was, in laag op
laag daglicht en witte zonneschijn...
Ze staat daarboven om mij to laten zien hoe schoon ze is — en ik
sta daar beneden aan den voet van den trap, lomp en met zware schoenen, en bewonder, bewonder, bewonder... Dan wenkt ze mij — en de
goedige stem van een groot mensch nevens mij zegt : « Ge moogt wel
naar haar toegaan ! Ge zijt immers uitgenoodigd ! »
En ik ga naar boven langs den goudversierden kristallen trap, langzaam, met bevend hart — zooals de zalige ziel binnentreedt in 't Paradijs...
MIEKE.
't Is veertig, vijftig jaar geleden. Er waren nog geene « huis-assistenten »; er waren dienstmeisjes.
Het dienstmeisje kwam in huis bij eene familie, toen ze nog heel
jong was, en « Madame » (nu « Mevrouw ») haar eerste kind verwachtte.
Het dienstmeisje kwam van den buiten, van SOrup of Skaarup en
droeg een bescheiden landelijken naam — Mie, Karlien, Marianne...
Ze was negentien of twintig jaar, toen ze bij de familie aankwam; ze
was ier negen-en-veertig of vijftig, toen zij ze verliet. En in hare armen
had zij gewiegd en in slaap geluld niet alleen de vijf, zes, zeven kinderen der familie, maar ook nog een paar van het volgend geslacht. En
een of ander van dezen, die ze had gebakerd en in de wieg gelegd, had
ze ook helpen lijken en in de kist leggen. « Mieke volgt ons van de
wieg naar het graf », sprak moeder, een dag van bittere smart...
Mieke was maar naar de dorpschool gegaan, maar ze wist vele
dingen. Eerst over zaken van deze wereld, over koeien en koren (zij
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was het, die ons de vier korensoorten leerde kennen), over kippen en
duiven — dat deze een « kroonduif » was, die een « tuimelduif », die
een « schouwvager ». En ik geloof dat ik mijn eersten indruk van de
Lente, schuldig ben aan de oude Mie (die toen heel jong moet geweest zijn). In mijne herinnering zie ik mezelve tusschen de nog naakte
boomen, in 't bosch staan, overweldigd door het machtig, warm
zonnelicht dat uit den klaren hemel nêerstroomde — en bij de wortels
der slanke stammen groeiden gouden sterren, en wat verder, waar de
grond vochtig was, plukte Mie eene merkwaardige plant met bladeren
die staken, en sommige van de bloemen waren rood en anderen blauw;
Mie zegde dat het longkruid was ; en kort daarop vond ze nog merkwaardiger bloemen, die in trossen hingen en er uitzagen alsof ze uit
glas gemaakt waren, en ze leken op kleine vogels met een staart
geurden zoet en sterk, en werden riddersporen genoemd.
—ze
Mie wist alles. Maar eerst en vooral wist ze bescheid over den hemel
en Onzen Lieven Heel. Naar vertelde ze van, als we bij haar, buiten op
de keukenbank zaten en naar haar keken, terwijl ze afwaschte.
« Ouders zijn voor hunne kinderen verantwoordelijk tot aan hun
vormsel, D verklaarde zij ons ». « Maar als ge het Sacrament ontvangen
hebt, dan wordt ge zelf verantwoordelijk ».
« Waarom hebt gij geene kinderen, Mie ? » vroegen we, en we kregen
het — in dien tijd natuurlijk — antwoord, dat het was, omdat zij niet
getrouwd was.
« Maar waarom zijt ge niet getrouwd ? » vroegen we verder. Toen
dacht geen van ons daarover na — maar als ik nu terug denk, begrijp ik
dat de Mie van onze kinderjaren er goed moest uitzien. Nog zelfs
under 't grijs haar was haar wezen fijn en regelmatig, haar oogen
blauw en klaar. Al hare zusters waren dan ook getrouwd.
Mieke was op weg van den afwaschbak naar het fornuis, toen deze
onbescheiden vraag werd gezeid. Snel nam ze een ketel af, die op 't
punt stond over te koken, en schoof met den zwarten koterhaak een
paar groote ringen over de vuuropening. « a ben altijd tegen het verdeelen geweest, » antwoordde zij kort.
Maar huwde Mie nooit, toch had zij een moederhart. Als we
's avonds in onze wieg lagen, en er koffievisiet was, zoodat moeder tot
bij ons niet kon komen zelfs om ons goeden nacht te kussen, dan kwam
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Mie ons troosten. « Ge moogt de handen onder de deken vouwen, »
zegde zij, als het winter was en koud in de slaapkamer ('s morgens
stonden de vensters met ijsbloemen vastgevroren). Dan begon ze voor
te bidden , 'en wij volgden — tot aan het laatste plechtige : « Want
Dijn is het Rijk en de Eer en de Macht in der Eeuwigheid. Amen),

DE DUIT.
Grootvader Joergensen woonde ver weg aan den anderen kant der
stad, heelemaal op 't uiteinde der Oerkilstraat. Iederen Zondag morgen ging ik bij hem op bezoek, en ik was zoo klein dat ik gebracht
werd. Ik moest heel de lange Mulderstraat door, waar huidevetters en
zeemtouwers woonden; ze rook naar run en op de huizen waren er
paardekoppen. Op den hoek der Mulderstraat en Oerkilstraat, zegde
Mieke vaarwel — dan ging ik alleen de enkele schreden verder tot
aan het huis van mijn grootvader.
Van 't heele bezoek herinner ik mij slechts dit : zoodra ik binnen
kwam, kreeg ik een duit, goed ingewikkeld in papier opdat ik ze niet
zou verliezen. Met dit stuk geld vastgeklemd in mijne hand, ging ik
naar bakker Lohse — juist nevens de deur aan het huis van grootvader. En uit de zwarte blikken bakplaat op den toog koos ik een
lekkeren koek uit — den grootsten, dien ik voor een duit kon krijgen —
rond en vlak, malsch om in te bijten, zooals geen enkel beschuit kon
zijn — en in 't midden stak een groote amandel, die ik 't laatst van
al opat.
PAN TOFFELS.
Zomer, zonneschijn en warmte. Ilc ga langs een klein, stofferig pad,
en langs beide kanten van het wegelken staat het koren als twee gele
muren. a ben zoo klein, dat ik over het koren niet kan zien — ik ga
er door, als het yolk Israels door de Roode Zee in den verluchten bijbel
van Jufvrouw Silfverbergs.
Ook ditmaal ga ik op bezoek — bij Nonkel Joris, die leeraar is ginder
in SOrup. Ook ditmaal word ik door Mieke begeleid — door de Weststraat, langs Pas-op, tot aan den zwaai van den weg, waar het pad begint dat naar SOrup's school leidt. Nu hoef ik het pad maar te volgen,
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en Nonkel Joris zal me halverwege te gemoet komen. « Ge moet maar
voortgaan tot dat ge den schoolmeester tegenkomt,» luidt Mies laatste
vermaning. Onkel Joris is voor haar (zij is bij hem op school geweest),
« de schoolmeester », met bepaald lidwoord — alsof er in heel de wijde
wereld geen andere bestond...
Zoo wandel ik alleen voort tusschen de hooge, gele korenwanden.
Tusschen de ranke halmen staan koren- en kollebloemen — langs het
stofferig wegelken bloeit het « Ons Liefvrouwe hemdsmouwke » en
kruipt de knappenbijter. Een bocht van het pad — en ik ben niet meer
alleen. Een Lange man met lichtgrijs pak en groene pantoffels komt mij
te gemoet. Ik herken de groene pantoffels en vol geluk loop ik naar
hen toe — en naar den man die zijne armen uitbreidt en glimlacht.

« EEN VREESELI JK ONWEER ».
« Staat op, kinderen i Kleedt u aan in allerhaast — 't is een weer als
van 't laatste oordeel 1»
't Is moeder die over ons buigt en roept. Slaapdronken tracht ik mij
op de andere zijde te keeren en weer in te slapen. Maar plots word ik
heelemaal wakker — want heel de slaapkamer wordt door eene verblindende blauwe klaarte verlicht (in den glans ontwaar ik de andere
bedden rondom, en mijne zusters die in hun witte nachtjapon rechtstaan in hun bedden — en daar volgt een slag — een van die echte,
scherpe, die luiden, alsof een reusachtige koffer afgetuimeld kwam
langs een hooge, hooge trap, en eindelijk met een vreeselijk gekraak
in stukken vloog...
« Die trof ! » zegt Mieke met een stem, die ruw is van plechtigheid
— ze is bezig de kleinen bij 't aankleeden te helpen. Nog eenige oogenblikken van gejaagdheid — dan zijn we alien vereenigd in de eetkamer,
waar moeder de lamp heeft aangestoken, en wij stil rondom de ronde
tafel gaan zitten... 't Is vreemd de tafel weer zoo snel terug te zien —
we verlieten ze in den avond, na vruchten compote gegeten te hebben,
— de diepe teljoren waarin we melk aten staan er nog en ook de leege
compote schotel — met een ring van roode korst op de kanten... Mie
verzamelt stil de zilveren lepels, gaat er mee naar de keuken en wascht
ze _af. Dan worden ze ingepakt met het andere zilveren werk — « voor
alle gebeurlijkheid.
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't Is ook voor alle gebeurlijkheid, dat onze kleine broeder slapend
uit zijne wieg wordt genomen en nu verder slaapt op de sofa, in een
grooten wollen sjaal gewikkeld. Hem zal moeder redden — ons zal
Mie helpen en ook het zilverwerk zal ze meenemen, « Heeft Madame
aan de brandpolis gedacht ? » vraagt Mie. Neen, dat heeft moeder niet
gedaan — en ze opent de « secritaire » en neemt de polis uit een der
bovenste schuiven.
« Voor alle gebeurlijkheid » — Het woord is vol onbehaaglijkheid,
bedreiging — en ook van al wat vreemd is. Bedenk eens, indien het huis
werkelijk afbrandde ? Ik herinner mij hoe Albrecht en ik verleden
jaar, op een zomerdag, naar eene hoeve zijn gaan kijken, die afgebrand
was, de verkoolde balken, wier hout in kleine, blinkende stukken gesprongen was — hopen zware baksteenen en bruine puinen, waar nog
rook uitsteeg — en een paard, dat verbrand was, en daar lag met zijn
geroosterden buik en de vier verbrande pooten in de lucht... We zitten
zwijgend rond de tafel. Bliksem volgt op bliksem, daarbuiten achter de
neergelaten gordijn. Donderslagen rollen en knallen. Moeder zit en
telt hoe lang het duurt tusschen 't weerlicht en den donder — daardoor kan men uitrekenen hoe ver het onweer verwijderd is... 1k
wil naar 't venster gaan, maar Mieke verwittigt : « Ge kunt blind worden van naar 't weerlicht te kijken. Want als het bliksemt, dan staat
de hemel open, en ge kunt er binnen in zien ».
Allengskens zijn er meer en meer seconden te tellen. Nog een paar
stage n, maar niet meer met dat scherp, krakend geluid, wanneer het
neerslaat. Eindelijk rommelt het slechts vreedzaam in de verte.
« We kunnen gewis del lamp- uitdoen? » zegt moeder dan — ze
brandt ook heelemaal rood. Zij blaast ze uit, en de, bittere reuk van, de
petroleumsmoor vult de kamer een oogenblik. De rolgordijn, die even
geleden slechts doorlicht werd door de bliksems, verbleekt nu onder den
dageraad. Buiten stort het water neer — we hooren het plassen in de
goot. Op het dak, bij den gebuur op den overkant, piept eene musch.
SESAM, OPEN U... »
't Is mijn laatste schooljaar — een voorjaardag op de groote speelplaats der school, gedurende het speeluur 't spel is volop aan den
gang op heel de plaats — er wordt getierd, gevochten, geloopen, gejaagd, gevangen. Een vervolgde jongen tuimelt neer met al zijne ver782

volgers over zich — zijne rechte knie schuurt over het grint, zoodat
er eene groote schram komt, vol aarde, en hij ze aan de pomp moet gaan
afwasschen en met een zakdoek verbinden, «De verklapper», dat is de
wachthoudende leeraar, loopt met lange schreden van 't eene einde der
plaats naar 't ander, zijn stok als een ge weer tot bajonettenaanval geveld. Doch op den trap voor de middendeur, staat de rector plechtig
met een paar andere leeraars ; ze dronken den zonneschijn, keuvelen
en lachen — hun brillen tintelen in de zon.
Ilt sta- in den laatsten, versten hoek der speelplaats — zoo oneindig
ver van dat alles.
Et sta bij het plankenbeschot langs Juffrouw Silfverbergs' tuin —een
oud beschot, dat eens bruingeteerd was, maar nu door zon en regen
aschgrauw geworden is. Dat beschot is interessant — deels omdat er
slakken op zitten, heel kleine slakken met spitse, gewrongen huisjes.
Maar vooral omdat er knoesten in 't hout zijn die er kunnen uitgetrokken, en daarna weer terug in geschoven worden. Door deze
openingen kan ik in den tuin van den gebuur loeren en de groene
kruisbessenboschjes zien en de donkere, vochtige aarde der paden.
Anders is er niets te zien — alleen deze bottende, licht groene boschjes
en die donkere paden. Maar er zit zulk merkwaardig gevoel in 't felt
dat ik, alleen met een dezer knoesten weg te nemen en binnen te kijken,
ingang krijg tot jets dat voor al de anderen verborgen bleef achter het
oude, aschgrauwe beschot. Als ik daarna de opening weer toe maak,
dan ligt dit daarin : de groene boschjes, de donkere paden — opnieuw
ontoegankelijk voor alien, en insgelijks voor mij — leefden hun eigen
vreedzaam leven daarachter, waar niemand om wist. Het was als in de
Duizend en den Nacht — « Sesam, open u » — en ik, ik alleen, kende
het tooverwoord...
Eens werd ik door de vriendelijke oude Jufvrouw Silfverberg uitgenoodigd om naar haar te komen. Onkel Joris was mee op bezoek
— hij en Jufvrouw Silfverberg dronken koffie en spraken over letterkunde. Ilt werd naar den tuin gezonden om kruisbessen te eten — maar
ik kwam terug zonder ze aangeroerd te hebben. Voor niets ter wereld
had ik het donkere pad willen betreden of de boschjes aanraken. Die
mochten slechts van de andere zijde gezien worden — die moesten lets
heilig blijven, dat ik maar heimelijk mocht aanschouwen — een geheim dat ik alleen kende en waarin ik niet mocht dringen.
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HET BARNSTEENEN KRUIS,
't Is in denzelfden hoek der speelplaats, maar op een brandend heeten zomerdag. Midden in de namiddag stilte van een Oogstdag, werd
de stad door het geklep der brandklok en het getoet van den brandhoorn opgeschrikt. Er is een groote brand. — Wiggers' Fabriek
brandt— Wiggers' Kleederenfabriek, met Lange's I Jzergieterij, de
grootste industrieele onderneming der stad,,, Vele arbeiders zullen
langen tijd zonder brood zijn... Daarbij wordt er verteld dat de verzekering ontoereikend ism Axel Wiggers, die in dezelfde klas zit als ik,
krijgt toelating om naar huis te gaan — zijn broer, die eene klas hooger
is, insgelijks... Wij anderen moeten blijven, maar niemand denkt aan
de les, de leeraar al evenmin als wij... 't Gerucht gaat rond, dat de
rector ons vrij-af zal geven...
Intusschen sta ik in mijnen hoek en staar in de richting van den
brand. Achter het groene loover der tuinen en de roode daken der
kleine huizen, zie ik duidelijk de rook — nu en dan slaat eene viam
hoog uit in de lucht, uiterst onbehaaglijk om zien in het klare zonnelicht... Het is een groote, groote ramp, die brand — men zegt dat de
spuiten niet deugen, dat de lansen versleten zijn en geen water houden — 't vuur zal zich onweerstaanbaar uitbreiden, 't eene huis na
't andere ginder in de Lieve Vrouwestraat verteren — ook ons huis zal
het bereiken en in asschen leggen...
Ontzetting overweldigt mij bij deze gedachte... Door al mijne kinderjaren heen heb ik gevreesd dat ons huis afbranden zou. Onder het
zomerverlof, gedurende mijn verblijf te Aas Migle bij Nyborg, was ik
immer ongerust, voortdurend gekweld door de angst dat het huis,
ginder in de Lieve Vrouwestraat in viam zou oplaaien, terwijl ik weg
was. Tot op dezen dag kan ik de blauwe chicoreibloemen niet zien, of
de landweg tusschen Slude en Langaeble rijst voor mij op, en ik zie
mezelven als twaalfjarige knaap langs de gracht stappen en in hulpelooze wanhoop op deze blauwe bloemen staren, wetend met ongerijmde, onbehagelijke zekerheid dat, op datzelfde oogenblik, ons huis
te Svendborg afbrandt.
Na elk zomerverlof vond ik het huis ongeschonden terug. Maar nu
was het dreigend gevaar werkelijk daar — slechts op enkele stappen
van ons huis raasde het vuur; wat gedaan om het gevaar of te wenden,
om ze ginder te helpen, moeder, mijne zusters, mijn kleinen broederm ?
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Er is maar een middel : het gebed. En met heel mijn hart begin ik te
bidden — innig, smeekend... Heeft de vrome Heer Caspersen ons in
de godsdienstles niet gezegd dat, indien ons geloof slechts zoo groot als
een mostaardzaadje was, we tot een berg konden zeggen : « Werp u
in de zee », en dat de berg gehoorzamen zou... Ha I ik heb geloof, mij
dunkt, ik heb het geloof dat bergen verplaatst. 1k bid, bid — en om
mijn gebed te s'eunen en meer kracht bij te zetten, grijp ik een klein
barnsteenen kruis, dat ik van mijne oudste zuster afgebeedeld heb —
een klein barnsteenen kruis dat vader zelf heeft gesneden en gepolijst.
Het klein kruisje is heelemaal licht geel — « als puur goud », denk ik
in mezelve. Ik heb nooit geen « puur goud » gezien, maar mij dunkt
dat het er zoo moet uitzien — licht geel en doorzichtig. 1k hef het
kleine, klare kruis naar den brand — en voel me plechtig daarbij —
nu immers zal de brand wel uitgaan... Want ik geloof, ik geloof, met
heel mijn hartje geloof ik,.. a hef ket barnsteenen kruis en maak het
teeken des kruises over de brandende Fabriek — heelemaal zooals
Paster Prip in de kerk doet, v6Or de Communie...
Eene seconde, twee seconden... dan laat ik het kruis zinken — en
houd op met bidden. Want Wiggers'Fabriek brandt voort en brandt tot
op den grond neer. En 's avonds geef ik mijne zuster het kleine barnsteenen kruis terug.

DE WI JNGAARD.
Hij komt terug van zijn dagelijksche wandeling naar de brug, de
oude schipper. 't Was op 't einde van den winter — een milde dag in
Maart, met een weinig klare zon op de bank voor het tolhuis. In de
lindeboomen bij de Zwaanfontein, was er een man takken aan 't kappen. — « Zijn de spreeuwen reeds gekomen? » had de oude schipper
hem vroolijk toegeroepen in 't voorbijgaan.
Neen, de spreeuwen waren niet aangekomen, maar wel de Lente.
De eerste jongens hadden hunnen tol doen draaien op de witte tegels,
gedroogd door de zon, voor 't kantoor van den havenkapitein. Het
laatste grijs winterijs had « trek-uit » gedaan, en rond de lustbaden
babbelde vroolijk het bevrijde water. Dit gebabbel van 't water vervolgde hem langs heel de haven, rond al de geankerde schepen en
onder de palen van den dijk zette het zijn onrustigen gang voort,
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De oude schipper draaide den rug aan de brug en ging naar huffs,
bracht den kabeljauw dien hij voor tt middagmaal had gekocht, in de
keuken en ging dan naar den tuin. Daar, in de zuiderzon en tegen den
altijd warmen muur van bakker Prisholm, groeide de wijngaard, dien
hijzelf had geplant. Groot en oud en gekromd was hij, maar elk jaar
botte hij opnieuw, elken zomer breidde hij zijne breede, lichtgroene
bladeren uit en klouterde wat hooger op met zijne fijne hechtdraden,
elken herfst gaf hij zijne groene, onrijpe druiven.
Er stond eene oude, witgeverfde tuinbank onder, de verf was afgeschilferd, een paar latten waren los. De oude schipper zette zich
neer, boog voorover, verborg zijn gezicht in de bruine handen. Zoo
bleef hij onbeweeglijk zitten onder den wijngaard, dien hij meegebracht had «van uit de warmte», ginder ver, met ooren en hart vol
van den onrustigen tang der lentebaren. Dan werd hij door het keukenvenster geroepen, en hij ging naar binnen om gekookte kabeljauw
to eten, met aardappelen, mostaard en gesmolten boter.
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Beata Hadewigis de Antverpia.
Mag Antwerpen de eer voor zich opeischen zulk een vrouw als onze
dertiendeeuwsche dichteres en mystieke schrijfster Hadewych aan het
Nederlandsche yolk te hebben geschonken ?
Wij zouden wenschen hierop bevestigend te kunnen antwoorden;
moeten echter bekennen dat dit tot nog toe onmogelijk is. Dit toch
mogen wij beweren : dat er veel kans toe bestaat, ja dat Antwerpen
alleen tot dusver recht op haar kan doen gelden.
Daarvoor pleit vooreerst de eenige belangrijke bijzonderheid die
ons de overlevering nog over Hadewijch, behalve haar naam, en de
heiligheid van haar leven en haar leering, heeft behouden. In een der
drie volledige handschriften, die nog van haar werk zijn bekend, in
hs. C, heeft een vroeg-zeventiendeeuwsche hand een aanteekening
geplaatst : op het perkament dat op de binnenzijde van het voorberd
geplakt is
- -,,,,.
De B. Hadewige de Antverpia
Elogium.
Daaronder volgt dan een uittreksel uit een lofrede van Jan van
Leeuwen over de schrijfster. Maar in een andere aanteekening die
met de Antwerpia door twee sterretjes verbonden wordt, staat verder
Sic cognominatur in catalogo manuscriptorum variarum bibliothecarum
Belgi, scripto circa an. 1487, forma oblonga : qui seruatur apud Martinenses Louanij quique testatur eius Visiones etiam Latine et Epistolas, Prouerbia (que hic desunt) Rythmos et easdem Visiones lingua Brabanto-Belgica
exstare in Carthusia Zelemensi prope Diestemium.
De schrijver dus deter aanteekening beweerde dien naam de Antverpia te hebben uit een katalogus van handschriften in de verschillende Belgische bibliotheken, opgemaakt in het klooster St- Maartensdaal te Leuven, omstreeks 1487.
Die katalogus is zoek geraakt; en op dat felt wordt wel eens gesteund,
om de benaming de Antverpia in twijfel te trekken. Maar we bezitten
er nog een afschrift van. Die katalogus van handschriften werd in 1532
in bruikleen afgestaan aan de abdij van Rooklooster, waar hij werd
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overgeschreven en aangevuld. Nu komt in dien katalogus van Rooklooster wel degelijk de post voor, met den titel
Hadewigis de Antwerpia
en een vermelding van Naar werken
Visiones eius
Z
Epistole prouerbia rithmata eius in theutonico

Z

Z is de afkorting voor Zeelhem.
Deze post werd te Rooklooster uit het handschrift van St- Maartensdaal overgenomen : hij behoort tot de eerste laag, die het handschrift
van St- Maartensdaal bevat (1).
Zoo hebben we hier een getuigenis uit de tweede heeft der XVe
eeuw, volgens hetwelk Hadewijch van Antwerpen zou zijn.
Welk is nu de waarde van dit getuigenis?
Wel stamt het eerst uit de XV e eeuw, en komt het dus wat laat
twee eeuwen omstreeks na Hadewijch's dood. Maar toch : op zich zelf
beschouwd verdient het wel bijz ondere achting. Zoo toch is de overlevering, die moet geeerbiedigd worden. Zoolang niets daartegen kan
ingebracht worden, waarom het verdacht of van weinig belang moet
voorkomen, behoudt het zijn eigenaardige beteekenis als het oudstbewaarde getuigenis over Hadewijch's afkomst. En tot nogtoe is er
werkelijk nog niets ontdekt, wat met die vermelding in strijd zou zijn.
Zonder meer kan noch mag het ontkend of miskend worden.
In 't bijzonder mag het niet van kant worden geschoven, omdat het
moeilijk overeenstemt met een of andere hypothese, die men over
Hadewijch's persoonlijkheid zou willen voordragen, voornamelijk
nadat men alle andere historische getuigenissen reeds omgeduid of
verworpen heeft. Alle historisch onderzoek zou van zulk een bepaalde
overlevering moeten uitgaan veeleer dan van een buiten alle historische getuigenissen opgebouwde gissing, naar welker vereischten men
de gegevens der overlevering aanneemt of miskent.
Verdient dus dit getuigenis op zich zelf reeds een ernstige beschouwing, veel is er daarenboven nog te zijnen gunste te vermelden,
(1) Men kan in den katalogus nog goed onderscheiden wat uit den
katalogus van St-Maartensdaal werd (A ergeschreven, wat toegevoegd.
Zie onze Inleiding op de Visioenen van Hadewijch, blz. 131.
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Vooreerst zou men met recht mogen beweren, dat de uitdrukking
zelf Hadewigis de Antverpia het bewijs voor haar ouderen oorsprong
meebrengt. Wilde een schrijver uit de XV e eeuw alleen te kennen geyen dat Hadewijch van Antwerpen was, dan had hij veeleer gezegd
Antverpiensis. De uitdrukkingswijze de gevolgd door een plaatsnaam
is vooral gebruikelijk in oorkonden uit vroeger eeuwen, bepaaldelijk
uit de Mll e eeuw, toennog de geslachtsnamen ontbraken, en de personen werden aangeduid door hun voornaam met o. a. de plaats van.
afkomst. zou dus de uitdrukking B. Hadewigis de Antverpia niet ontleend zijn aan een veel oudere overlevering? Voorzeker.
Het treft ook, dat in den katalogus van Rooklooster, en ook wel in
dien van St-Maartensdaal, de naam Hadewigis de Antverpia voorkomt
als een staande gevestigde benaming de Antverpia wordt er niet aan
toegevoegd als een kantaanteekening van den verzamelaar of den
kopiist. Hij heeft dit blijkbaar, als den door de overlevering bewaarden
naam voor de schrijfster overgenomen ; zoo wordt dan ook de geheele
naam er boven voor dezen post geschreven.
Trouwens, indien zulk een overlevering niet op de werkelijkheid
berustte, hoe zou ze dan ontstaan zijn? Er zou toch wel een bijzondere
reden moeten of kunnen aangegeven worden, waarom men of iemand
haar zoo bepaald uit Antwerpen heeft laten komen. In haar werk nu
geeft niets daartoe een eenigszins dringende of uitnoodigende aanleiding. Wij kunnen wel aantoonen, hoe veel in Hadewijch's werk met
die vooropzetting verklaard wordt; maar zien geen enkel fejt, geen
enkele bijzonderheid in hare schriften, dat tot zulk een afstamming
noopte. Hoe zou dan een kopiist of een librarius er toe gekomen zijn,
zonder meer, haar de Antverpia te noemen?
De oudste voorstanders der theorie, die Hadewijch met de Brusselsche Bloemardinne vereenzelvigt, hebben wel de moeilijkheid gevoeld ; zij hebben er dan ook een verklaring van beproefd (I), die zoo
(I) De benaming zou niet meer beteekenen dan de Hadewijch van
het Antwerpsche handschrift. Hs. C. namelijk was in de XVII e eeuw
bij de Bollandisten te Antwerpen. Aan de vermelding uit den katalogus
van St- Maartensdaal hechtten zij geen belang. En de katalogus van
Rooklooster was hun onbekend. Anderen, die ook het voortbestaan van
dezen katalogus niet kenden, hebben doodeenvoudig willen loochenen,
dat dit in den zoek geraakten katalogus van St-Maartensdaal zou
hebben gestaan.
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hopeloos moet heeten, dat de latere voorstanders er voorzichtigheidshalve over zwijgen en verder met dit positieve getuigenis der overlevering geen rekening houden. Want in hunne stelling kan de benaming de Antverpia op geenerlei wijze uitgelegd worden : de Bloemardinne, dochter van Willem Blomarts, uit het geslacht der Blomarts,
kan in geen geval de Antverpia heeten (I). En hieruit blijkt ook weer,
als uit zoo vele andere feiten, dat de overlevering nooit van een
vereenzelviging van Hadewijch met Bloemardinne heeft geweten. Tot
nog toe moet nog de eerste aanduiding, hoe gering ook, ontdekt worden,
dat voor het einde der XIXe eeuw iemand er ooit aan gedacht heeft,
dat Hadewijch van Brussel of de Bloemardinne kon zijn.
Als men daarbij nog bedenkt, dat de man van St-Maartensdaal, die
dit B. Hadewigis de Antverpia heeft opgeteekend, de verschillende
kloosterbibliotheken van Belgie was afgereisd om zijn katalogus op te
stellen, dan kan men gerust aannemen, dat hij dat z(505 wel in de kloosteroverlevering heeft aangetroffen en dat hij eventueel zijn vermelding
heeft kunnen controleeren, zoo ze ergens werd tegengesproken.
Nog langs een anderen weg kunnen wij de waarde van dit getuigenis
bevestigen : St-Maartensdaal zelf had die vermelding hoogst waarschijnlijk van Zeelhem. Want, hoewel de handschriften van Hadewijch ook
te Groenendaal, te Rooklooster en te Bethleem, bij Leuven, b, v. aanwezig waren, toch wordt als eenige bibliotheek bij haar vermeld : het
Karthuizerklooster van Zeelhem. Jammer genoeg is van de bibliotheek
of van het archief van Zeelhem niets, of zoo goed als niets behouden,(2)
Ook die Hadewijch-handschriften zijn verloren.
Maar Zeelhem was een stichting van de heeren van Diest : het werd
(I) De voorstanders der Hadewijch-Bloemardinnetheorie gebaren
alsof zij voor hun doel alleen het getuigenis van Pomerius moesten
loochenen. Zij hebben dan ook geen moeite gespaard om dit getuigenis
in twijfel te trekken of om te duiden. Eens van dit « eenig getuigenis »
verlost, meenen zij verder vrij hun hypothesen te kunnen opbouwen.
Zij geven dan zelfs dit felt als een bewijs of een sprekend voorbeeld van
de weinige waarde van een « eenig getuigenis ». Maar zij dwalen. Er is
ten minste nog een positief en uitdrukkelijk getuigenis, dat hun onoverkomelijk in den weg staat : B. Hadewigis de Antverpia. Impliciete
getuigenissen en uit de feiten rechtstreeks afgeleide beschouwingen, die
hun stelling onmogelijk maken, zijn er natuurlijk genoeg.
(2) Het Karthuizer-klooster van Zeelhem werd door de geuzen in
1589 in brand gestoken en verwoest.
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nameiijk opgericht door Geraart, heer van Diest, in 1328. Nu moet men
zich herinneren, dat de heeren van Diest, ook kasteelheeren van Antwerpen waren. Geeraart was de zoon of kleinzoon van dien Arnold
van Diest, die door zijn huwelijk met Bertha, dochter en erfgename
van den castellanus van Antwerpen, de kastelnij der Burcht in het huis
van Diest had gebracht (I).
Althans, zoo heet het gewoonlijk. Wie echter deze Bertha is geweest
blijft verder onbekend. Geheel de geschiedenis der burggraven van
Antwerpen ligt nog in dichte duisternis verborgen. Wat daarover be
weerd wordt berust op Butkens en diens kroniek van Middelburg, die
waarschijnlijk, als andere kronieken door hem vermeld, nooit heeft
bestaan of door hem zelf werd vervaardigd (2). Zeker nochtans is, dat
de heeren van Diest in de tweede heeft der XIII e eeuw zich ook noemen : castellani de Antverpia.
Zou dan de vermelding : B. Hadewigis de Antverpia, die wij nu tot in
Zeelhem toe hebben kunnen opsporen, ten slotte niet berusten op een
overlevering in de familie van den stichter, van de burggraven van
Antwerpen? Want bij de Karthuizers te Zeelhem schijnt Hadewijch
bijzonder te zijn vereerd geworden. Het feit dat haar werk in den katalogus van St-Maartensdaal voorkomt met de vermelding dat het te
Zeelhem berust, schijnt er op te wijzen, dat dit klooster op bijzoncre
wijze de geschriften van Hadewijch in eere hield, misschien wel, dat
daar de oorspronkelijke werken van de schrijfster zelf werden bewaard.
Ook zijn de Visioenen daar in 't Latijn vertaald geworden ; van welke
vertaling wij overigens verder niets weten. Men bezat er ook nog van
haar Proverbia spreuken, Spriiche, die ons niet zijn toegekomen; of het
zouden de Mengeldichten moeten zijn. Mij komt het voor, dat Zeelhem
of de oorspronkelijke schriften van Hadewijch, of een om bijzondere
redenen merkwaardig afschrift ervan moet hebben bezeten, dat als de
authentieke tekst van haar werk heeft gegolden. Dat dunkt mij de reden te zijn waarom Zeelhem als voorname bibliotheek voor de werken
van Hadewijch in den katalogus van St-Maartensdaal vermeld wordt,
(I) MERTENS en TORFS. Geschiedenis van Antwerpen I, Bijlage E,
blz. 472.
(2) Zie ons opstel : Eene reeks valsche kronieken van Christophorus
Bupheno in Analecta Premonstratensia t. II, 1926, 1926, blz. 6o-81;
113-138.
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Zouden dan de Karthuizers van Zeelhem deze vereering voor Hadewijch niet mede van hunne stichters hebben ontvangen, omdat b. v.
Hadewijch iemand is geweest uit het geslacht van de kasteelheeren van
Antwerpen ? of althans een verwante ? een bevriende ?
Wat hier slechts een veronderstelling is, die echter de bijzondere
beteekenis van Zeelhem voor Hadewijch's werk helpt verklaren, verkrijgt een alleszins groote waarschijnlijkheid uit een vermelding in de
Visioenen van onze schrijfster zelf. Aan het einde dier Visioenen komt
een lijst van Volmaakten voor : zulken over wie haar was geopenbaard
geworden dat zij tot de hoogste beoefening der Minne waren opgeklommen. Onder de daarin vermelde tijdgenooten nu staat een
Mine, clusenerse, die verre dore Sassen lach, Baer is heren Henric van
Breda toe sande (I). Wie dit leest, krijgt al dadelijk den indruk, dat

hier van een Heer van Breda gesproken wordt, en niet van gelijk welken Hendrik, die afkomstig van Breda zou zijn. Ware dit bedoeld, dan
zou de uitdrukking anders hebben geluid. Zooals die is, moet men,
natuurlijk ,aan een heer van Breda denken. Daarvan uitgaande, hebben wij voor enkele jaren de geschiedenis van het huis van Breda onderzocht, met het oog op de mogelijke Hendrik's die Hadewijch naar
Saksen heeft kunnen zenden (2). Ook P. J. Goetschalckx heeft die geschiedenis geschreven (3) : mijne uitkomsten stemmen met de zijne
overeen. Vier Hendrik's nu, heeren van Breda, zijn er geweest, voor
het oude land van Breda, na den dood van Elisabeth van Breda en
haar man Arnold van Leuven, in 1287, voor goed verdeeld werd. De
eerste Hendrik echter komt wat vroeger: in de XII e eeuw; twee andere
zijn te jong gestorven. Een enkele past in ons verband. Het is Hendrik
III, die van 1246 of tot 1256 heer van Breda was. Over de zonderlinge
geschiedenis van dezen Hendrik kunnen wij hier niet uitweiden. Na
praepositus Cellensis en domdeken van Utrecht te zijn geweest, trad
hij in den echt met een Elisabeth en volgde zijn neef Godevaart als
heer van Breda op. Waarschijnlijk was met dezen laatste het huis der

(I) Zie mijne uitgave, Hadewtich, Visioenen I, Vi. Boekenhalle,
Leuven, 1924, blz. 188, 7. 178.
(2) Dietsche Warande en Belfort, 1920
(3) Geschiedenis van Schooten, Merxem en St-Job in' t Goor. Eeckeren-

Donk, J. Vermeiren 19-19, I, biz. 5o vlg.
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Breda's uitgestorven (I), en heeft Hendrik de toelating verkregen (of
genomen) om een huwelijk aan te gaan, ten einde het geslacht voort te
zetten. Hij was ook keizersgezind en had Frederik II gesteund in diens
strijd tegen den paus. Hoe vreemd nu ook de levensloop van dien
Hendrik moge geweest zijn, hij is nu juist de man die best past in
verband met wat Hadewijch over dien Hendrik van Breda vermeldt.
Als geestelijke heeft hij kunnen meedoen aan de mystieke beweging,
zich in alle geval er voor kunnen interesseeren. Als keizer- en Duitschgezinde is het ook wel waarschijnlijk, dat hij al eens een reis naar
Duitschland heeft ondernomen, waarop hij dan die kluizenares uit
Saksen heeft kunnen bezoeken.
Dat we hier wel met den door Hadewijch bedoelden Hendrik, heer
van Breda te doen hebben, mocht bevestigd worden uit een andere
vermelding in de Visioenen. Daar wordt ook nog gewag gemaakt van
een beghine, die meester Robbaert doedde om hare gherechte Minne. Die
meester Robbaert moet een Inquisiteur geweest zijn. Nu staat juist
zulk een Inquisiteur Robert in de geschiedenis bekend om zijne strengheid tegenover al wat hij van ketterij verdacht, waarom hij dan ook
later schijnt afgezet te zijn geworden en zelfs streng gestraft : Robert
le Bougre namelijk, die omstreeks 1235-124o in Vlaanderen de mutsaards vlammen deed. Dat die 'Robert bedoeld wordt is zoo goed als
zeker. En het samentreffen van dien Hendrik met dien meester Robbaert in denzelfden tijd ongeveer geeft ons de gerustheid des gewetens,
dat we hier niet op een dwaalspoor zijn versukkeld. Dit samentreffen
was dan een der argumenten voor onze dateering van Hadewijch uit
het midden der XIIIe eeuw.
Maar opdat Hadewijch dien Hendrik van Breda met zulk een opdracht kon belasten, moet zij zelf eenig gezag bij hem hebben gehad.
Hadewijch nu was, als uit geheel den zoo zuiver ridderlijken, adellijken geest van haar werk blijkt, hoogst waarschijnlijk, zoo niet zeker
van voorname afkomst. Behoorde zij tot de kringen, tot de verwantschap misschien, van dien Hendrik ? Is dat niet op zich zelf zeer
waarschijnlijk ? en moet daaruit niet verklaard worden, dat ze hem
naar Saksen heeft kunnen zenden?
En zoo komen we weer te Antwerpen aan en bij de familie van
Diest.
(I) Die gissing, die wij in onze studien hadden voorgesteld, worst
ook gemaakt door P. J. GOETSCHALCKX, 1. C.
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Want heeren van Breda waren de heeren van Schooten, die vele betrekkingen te Antwerpen hadden en er ook meermaals verbleven,
zooals trouwens ook de heeren van Diest. Beide heeren behoorden tot
de eerste en machtigste leenmannen van den hertog van Brabant en
waren onderling vermaagschapt. Godevaart IV van Breda, de neef en
voorganger van onzen Hendrik III, noemt in zijn testament van 1246
(I), Arnold van Diest zijn broeder : omdat zijn vrouw, Mathilde
wordt ze door sommigen genoemd, Arnold's zuster moet zijn geweest (2).
;zooals men ziet : de benaming de Antverpia schijnt meer te zijn geweest dan een losse bewering van een of ander librarius uit de XVe
eeuw. Zoo was het overgeleverd geworden in het Karthuizerklooster
van Zeelhem; dat ons door zijne stichters naar Antwerpen voert en
binnenleidt in een familie, die Hadewijch heeft gekend, met wie zij in
innige betrekking moet hebben gestaan. Wij hebben hier te doen met
een overlevering, die we duidelijk genoeg kunnen volgen tot in Hadewijch's tijd toe en te Antwerpen zelf. Misschien wel tot in haar eigen
geslacht. Zoo licht mag die niet meer overzien worden. Van nu of
dunkt het ons zeer waarschijnlijk, dat Hadewijch uit Antwerpen
stamde (3), die here Henric van Breda in 't bijzonder wijst bepaald
naar Antwerpen.
Als we nu vooropzetten, dat de benaming de Antverpia geschiedkundige waarde bezit, zoo worden ons nog andere concrete bijzonderheden uit Hadewijch's werk duidelijk : ze krijgen dan een gansch
eigenaardige beteekenis.
Zoo wordt onder de heiligen uit vroeger eeuwen, die tot de hoogste
liefdebeoefening zijn opgestegen, de heilige Amelberch (4) genoemd :
(I) Uitgegeven in P. J. GOETSCHALCKX, Oorkondenboek der Witheerenabdij van St-Michiels te Antwerpen I, Eeckeren-Donck, We Leop.
van Hoeydonck, 1909, blz. 125.
(2) In het begin der eeuw treedt ook de heer van Diest naast den
heer van Breda meermaals als getuige in oorkonden uit Antwerpen op.
Zie Pr, VERACHTER. Inventaire des anciens Chartes et privileges d' Anvers.
Anvers, G. Van Merlen, 186o.
(3) Wij zouden meer zeggen dan waarschijnlijk, zoo we persoonlijke
indrukken mochten doen gelden. Maar positieve argumenten bezitten
we niet.
(4) Visioenen, blz. 187, 7. 165.
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de eenige heilige uit onze gewesten. De heilige Amelberga nu, de
zuster van Pepijn van Landers, was de eerste eigenaarster van het land
van Schooten, na de stichting van het land van Rijen, door dien grooten
hofmeier (i). Men weet hoe deze de streek gelegen tusschen de Maas,
de Schelde de Senne en de Nethe, verdeelde onder zijn dochter, de
H. Gertrudis, die het noordelijke deel, het land van Strijen, verkreeg,
en zijn zuster, de H. Amelberga, die het zuiderlijke, het land van
Rijen, ontving, waartoe ook Schooten behoorde (a). Is het dan weer
niet een heilige uit haar eigen verwantschap, of uit haar land of uit de
verwantschap van haar vrienden en bekenden, die Hadewijch aldus
vereerde ? Brengt ons dat weer niet naar Antwerpen ?
Sprekende van een kluizenares, die Maria heette en vroeger non was
geweest, voegt Hadewijch er aan toe : Ver Leyse ende mijn vrouwe
Nazareth kindese wet Het woord ver werd oorspronkelijk gebruikt voor
aanzienlijke vrouwen; wel is waar breidde die beteekenis zich wat uit
reeds in de Mlle eeuw, tot de kringen der gezeten, later ook der mindere burgerij. Hier echter maakt het weer bepaald den indruk voor
een adellijke jonkvrouw to worden gebezigd. Leyse is Elisabeth. De
uitdrukking mijn vrouwe Nazaret klinkt eenigszins vreemd. Nazareth
kon moeilijk iets anders bedoelen dan de in 1236 gestichte Cistercienserinnenabdij van Nazareth bij Lier (3). Vrouwe beteekende oorspronkelijk gebiedster, heerscheres, dan meesteres en later vrouw van hooge
geboorte , van aanzienlijken stand, edelvrouw en ook clan vrouw in
't algemeen. In den zin van gebiedster en edelvrouw althans komt
meermaals de verbinding voor : mijn vrouwe : mine vrouwe die coninghinne, mijn vrauwe de coninghinne. Dat een (geschenk) soude hi u (den
koning) hebben gegheven ende mijnre vrauwen die ander twe (Rein. 5268),
Coninc God moete u lonen al der ere die ghi mi doet, , ende mijn vrauwe (de
koningin) Rein, 2553 (4). In een akte van 1282 spreekt Willem Bollaert
van een leen waarmede « Heer Arnoude, heere van Breda, ende
(1) Zie hierover P. J. GOETSCHALCKX, 1. c. biz. 21, vig. De kl. Amelberga was ook een visionnaire, van wie meer dan een visioen verhaald
wordt. Zie de literatuur over haar t. a. p.
(2) Gewoonlijk wordt Schooten tot het land van Strijen gerekend.
Volgens P. J. Goetschalckx behoorde het tot het land van Rijen, alhoewel het schier midden tusschen beide lag.
(3) Zie onze uitgave van Beatrijs van Nazareth.
(4) Zie Mnl. Wdb. i. v. vrouwe.
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mijnre vrouw, sijn wijve », hem beleenden (I). Nazaret is geen vrou-

wennaam. Zoo moet de geheele uitdrukking wel beteekenen : de
overste, de abdis of priorin van Nazareth. Dit gebruik bestaat nog
bij de Benedictijnessen wordt de overste nog genoemd : mijn vrouw,
madame, met den naar der abdij. Is in ons geval het voorzetsel van
weggevallen? Of drukte men zich zoo uit door eenvoudige nevenstelling? Wat er ook van zij, moeilijk kan de uitdrukking een anderen zin
hebben dan : de overste van de abdij van Nazareth.
Maar juist deze abdij was van den beginne of een middenpunt van
mystiek. Daar leefde de Gelukzalige Beatrijs van Nazareth, wier
werkje van seven manieren van heiligher Minnen wij onlangs hebben
kunnen identificeeren en uitgeven, als een der vroegste uitingen van
onze autochtone, Dietsche mystiek. Dat Hadewijch hier Beatrijs, de
priorin van Nazareth, of de abdis (2) zou hebben bedoeld, wat vroeger reeds werd vermoed, wordt nu zeer waarschijnlijk, als we bedenken
dat we hier met mystieke kringen te doen hebben, dat te Nazareth ook
in 't Dietsch, als door Hadewijch, werd geschreven, en dat beider
mystiek, van Beatrijs en Hadewijch, innig-verwante Minnemystiek is
geweest. Ook dit argument hadden we gebracht als een kleine bevestiging van onze staling, dat Hadewijch omstreeks het midden der
XIIIe eeuw heeft geschreven.
De vermelding van ver Leyse voert ons weer terug in adellijke kringen; en mijn vrouw Nazaret naar een bij Antwerpen gelegen abdij,
zoodat hier drukke betrekkingen hebben kunnen ontstaan.
Er is nog een bijzonderheid die naar Antwerpen schijnt te wijzen; en
wel de vermelding van die beghine die meester Robbaert doedde om hare
gherechte Minne. Velen namelijk uit de mystieke beweging in Vlaanderen waren voor dien meester Robbaert gevlucht naar Antwerpen.
Dit staat in verband met een weinig bekende episode van een ketterij,
die omstreeks 124o-1245 te Antwerpen zou hebben gewoed. Thomas
van Cantimpre gewaagt (3) van een bisschop van Kamerrijk, Guinardus de Lauduno, die op zijn weg naar Antwerpen om er de ketterij te
(I) P. J. GOETSCHACLCKX. Geschiedenis van Schooten, blz. 166.
(2) De abdis was een zekere Maria, volgens oorkonde van 1240. P.
J. GOETSCHALCKX en B. VAN DONINCK. Oorkondenboek der abdij van
S. Bernaarts op de Schelde, i. a.
(3) Bon, Univ. de Apibus, 1. I, C. 4.
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dempen zou overleden zijn (I). Men heeft zich afgevraagd wat voor
een ketterij dat mag geweest zijn. Bollandus was van meening dat hier
de aanhang van keizer Frederik II bedoeld werd (2). Anderen, dat het
de uit Vlaanderen naar Antwerpen overgevluchte ketters waren (3), Wij
weten nu genoeg dat hier van eigenlijke ketters en ketterinnen geen
spraak kan zijn. Die meester Robbaert verwoestte het koren met het
kaf; al wat aan mystiek deed kwam hem verdacht, kettersch voor.
We moeten dus niet verlegen zijn Hadewijch met die vluchtelingen te
zien omgaan : is het misschien uit hun mond dat zij gehoord heeft van
die begun, van hare Minne en hare heiligheid, en van de wreedheid
waarmee Robbaert haar had ten dood gebracht ?
Geheel dit geval staat in verband met de komst der Predikheeren
naar Antwerpen.
Nog enkele andere bijzonderheden in de lijst der volmaakten zouden
ten gunste van Antwerpen kunnen geduid worden. Zoo b. v, het feit
dat Zeeland zoo ruim met volmaakten bedeeld wordt en aan Hadewijch bijzonder schijnt bekend te zijn geweest. Nu hadden de Breda's
bezittingen in, of althans betrekkingen met Zeeland : in 1187 schenkt
Hendrik van Breda met zijn gade Christina en zijn vier zonen aan de
abdij van ten Doest al wat zij aan eigendom en erve bezitten in geheel
het land van Crabbendijk, in Zeeland (4). Dit zou Hadewijch ook
weer met de Breda's verbinden.
Zooals men ziet, met de veronderstelling dat Hadewijch uit Antwerpen stamde, krijgen toch wel allerlei kleine bizonderheden in haar
werk, kleur en leven. Dat daardoor de stelling geschiedkundig zeker
staat wil ik niet beweren. Wij hebben uit hare schriften bijeengebracht
al. wat er voor pleiten kon. Zoo veel althans mogen we wel, dunkt ons,
staande houden : dat de eenige overlevering over Hadewijch B. Hadewigis de Antverpia alle aandacht verdient, en groote kans heeft ook ge(1) Zie J. C. DIERCXSENS. Antwerpia Christs nascens. Antverpiae,
J. 4. van Soest, 1773, t. I, blz. 244 vlg.
(2) A. A. SS. Februarii, t. III; in de inleiding.
(3) Aldus UYTTENHOVEN. Gesch, der Hervormde kerk te Antwerpen,
blz. 46-47. Vgl. MERTENS en TORFS I, blz. 408.
Geheel dit geval staat in verband met de komst der Predikheeren
naar Antwerpen.
(4) MIR. FOPPENS IV, 523; cf. GOETSCHALCKX. Gesch. van Schooten,
o. c. I, blz. 47.
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schiedkundig op werkelijkheid te berusten. Mijne overtuiging, die
gegroeid is uit een jarenlange studie van haar werk, waardoor zich
steeds alle bijzonderheden die wij over haar mochten ontdekken zijn
komen schikken in het kader van het midden der XIII e eeuw en van de
adellijke kringen van Antwerpen uit dien tijd, zet zich dan ook steeds
meer vast in dien zin, dat ze inderdaad uit Antwerpen was.
Men moge nu meenen, dat de meeste dezer aanduidingen niet veel
beteekenen. Wij geven dit graag toe : stringent is geen enkele. Toch
mogen wij er wel op wijzen, dat men in Hadewijch's werk geen dergelijke aanduiding zal aantreffen, die in een andere richting gaat; en
bepaald geen enkele die naar Brussel voert. Wilde iemand het eens probeeren am voor Brussel bijzonderheden bijeen te brengen als wij hebgen gedaan voor Antwerpen, dan zou hij ten hoogste kunnen wijzen op
een begijn, die door Hadewijch vermeld worth als hebbende geleefd
bij Vilvoorden (I). Maar dat ware ook alles. En zooals ieder gereedelijk begrijpt, beteekent het niets.
Enkele der door ons aangehaalde bijzonderheden wijzen toch wel bepaald naar Antwerpen : als die Hendrik van Breda : men mag de Breda's een ware Antwerpsche familie noemen; terwiji ze te Brussel
geheel onbekend zijn en er nooit betrekkingen hebben gehad. En ten
gunste van Antwerpen bestaat er een genoeg betrouwbare overlevering, waartegen niets uit Hadewijch's werk kan ingebracht warden,
terwijl ze door die aanduidingen bepaald wordt bevestigd, en veel kans
verkrijgt aan de werkelijkheid te beantwoorden.
(Wordt vervolgd.)

(I) En dan nog : de heeren van Schooten hadden goederen te Perk,
bij Vilvoorden P. J. GOETSCHALCKX. Oorkondenboek van St-Michiels,
blz. 8o (a e 1219).
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KRONIJK EN
I. TOONEEL

De Duivel op de Planken.
Naar aanleiding van G. Walschap's Maskaroen. (I)
door Dr. C. Godelaine.
De voorzaat van Walschap's « Maskaroen » is een van de oudste
vlegels uit ooze literatuur. Wat we nog van hem bezitten, bewaren we
met denzelfden eerbied als de brokstukken van een antieken spijer.
Reeds Maerlant vond Maskaroen (Mascaroen, Maskeroen, Masscheroen met enkel of dubbel s; in 't Spaansch « Mascaron » -- Spanje
had einde XIIIe begin XIVe eeuw ook zijn Maskaroen-spel, Zie
« Das Spanische Drama » door Klein, of voor klein beurzen, E. Soens'
« De Rol van het Booze Beginsel op het Middelnedl. Tooneel D. (2) —)
een zoo gewikst duvelsjonk, dat hij hem in « Merlijns Boeck » (C. 1261)
een plaatsje zocht. Nu moet ik wel aanmerken dat Maerlant's auteurschap van Maskaroen werd in twijfel getrokken, nl. door Dr. Joh.
Franck, en dit op grond van de taal. Maar Te Winkel heeft hem dan
dit recht ontzegd « omdat het HS. te veel door de afschrijvers bedorven was» (3). Jonckbloet, daarentegen, houdt het weer met Franck,
en verstevigt diens positie : « Er is, beweert hij, een te groot verschil in
de eigenaardigheden van Merlijn en Maskaroen om beiden aan een
schrijver toe te kennen » (4). Wij kunnen hier niet onderzoeken wie
gelijk heeft ; volgen dan voor als nog liefst de traditie en Te Winkel;
al zal het niemand ontgaan, dat het of den rug van den kopiist schuiyen en het schermen met traditie, argumenten zijn die stilaan hun
(1) Causerie gehouden te Antwerpen, Pelgrims-congres. Tooneeldag, 25 Sept. 1927.
(2) Gent. A. Siffer, 1898, p. 59,
(3) Te Winkel, Geschiedenis der Nederl. Letterk. D. I. p. 168.
(4) Jonckbloet. Geschiedenis der Nederl. Letterk. 3 uitg. II p. 92.
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wetenschappelijke waarde verliezen. De scherpzinnige philoloog,prof.
R. Verdeyen, heeft dit zoo pas nog bewezen met betrekking tot de
herkomst onzer Abele spelen (I).
Het Maskaroen-fragment uit « Merlijns Boeck » is, naar Te Winkel,
ontleend aan eene der verschillende Latijnsche satansprocessen, die
in de Middeleeuwen zeer geliefd waren ». Die meening zullen we niet
tegenspreken. Maar moesten we een onderzoek instellen naar de
oerbron der Maskaroens of, juister, der duivelsprocessen, dan zouden
we hooger durven klimmen ni. tot in de oudheid, tot bij Aischylos
en zijn treurspel de « Eumeniden ». Want niet enkel het hoofdmotief in
de « Eumeniden » en in het duivelsproces vertoont verwantschap, maar
een heel reeks momenten en toestanden zijn zoo gelijkend, dat men
het geval niet stilzwijgend mag voorbijloopen. 't Is pier echter noch de
plaats noch het oogenblik om er grondig op in te gaan. Dit mag wel
aangestipt: de kunstgeschiedenis levert bewijzen te over dat beinvioeding heeft plaats gehad van de heidensche oudheid op de christelijke
vroeg-middeleeuwen. Immers « de klassieke schrijvers zijn de geheele
middeleeuwen door gelezen ; de inhoud van menige klooster bibliotheek be wijst het » (2). Een paar voorbeelden. Tondalus Visioen :
« Ongetwijfeld, verklaarde prof. Verdeyen in zijn merkwaardige studie
over dit onderwerp, is een groat deel der behandelde stof veel ouder,
en Nutt maakt een duidelijk onderscheid tusschen het Iersche visioen
der heidensche nawereld en het Iersche visioen der christelijke nawereld » (3), Treffender nog het voorbeeld : Prometheus- ChristusLucifer. « De Prometheus geboeid (Aischylos) is, schrijft L. Simons,
het eerste type van den Godmensch, die vrijwillig het zwaarste lijden
draagt om der menschheidswille. En al voelen we in dezen titan die den
oppergod uitdaagt, het trotsch prototype van Vondels verwaten Lucifer, antlers is hij, om het duel van zijn verzet : de redding der menschheid door het vuur te brengen, tevens de voorlooper van Jezus, die
haar door zijn hooge liefde van de zonde komt redden » (4).
« Behalve dit satansproces uit « Merlijns Boeck », en ik praat nog eens
) Dr. Verdeyen. Beschouwingen over de Abele Spelen. Versl. en
Mededeel. der K. V. A. Juni, 1927.
(2) J. L. Walck. Studien over Litteratuur en Tooneel, 1924, p. 121.
(3) Tondalus' Visioen en St-Patricius' Vagevuur. Dr. R. Verdeyen en
Dr. J. Endepols, 1914, p. 8.
(4) L. Simons. Het Drama en het Tooneel in hun ontwikkeling, I, p. 163
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Te Winkel na, bezitten we een ander van 1351 verzen, van denzelfden
inhoud, maar uitvoeriger en op geheel andere wijze bewerkt naar een
wat afwijkend origineel en dus niet van Maerlant » (i). Van Vloten,
in zijn « Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letteren » beweert van wel. Maar Van Vloten heeft meer dan den critische onnauwkeurigheid op zijn kerfstok. Deze onvoorzichtigheid kunnen we er
alvast bij aanzetten (2).
De tweede lezing van 't Maskaroen-motief, « waarschijnlijk wat
jongere vertaling van hetzelfde origineel » (3) en gedagteekend van de
14 e eeuw, werd naar een Oxfordsch HS., door den Heer Dozy van
Leiden, 1845, in de Bodleyaansche boekzaal ontdekt (4), uitgegeven en
opgenomen door F. A. Snellaert, in den bundel «Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van Aken en
anderen », onder titel Dit es van Maskeroen (blz. 493-538).
De inhoud van dit Maskaroen-gedicht — het werd de directe in;
(1) Te Winkel. Loc. Cit. p. 168.
(2) Van Vloten,. p. 142. In Nota 3, verklaart hij zijn bewering : « De
inhoud toch stemt geheel met de opgave van dien uit Brie of vier hoofdstukken van het vroeger vermelde Steinfortsche handschrift overeen... ».
Maar 't problematische van dit manuscript is nog niet opgeheven. Ziehier wat Snellaert in de inleiding tot de « Nederl. Gedichten uit de
Veert. eeuw enz. » daaromtrent meedeelt : « Omstreeks het jaar 1836
gaf wijlen de heer Tross, leeraar bij het koninklijk pruissisch gymnasium te Hamm, aan de Maatschappij van Leiden kennis van een handschrift toebehoorende aan den vorst van Bentheim-Steinfort, bevattende het boek van Merlijns prophecien ofte de historie van den Grale,
geschreven in 1326 door Jacob de Coster van Merlant, en opgedragen
aan Aalbrecht van Voorne, — een gedicht van ongeveer 45.000 verzen.
Van dit groot gewrocht kent men tot nog toe den zonderlingen Proloog
en de opschriften der verschillende hoofdstukken, » Volgen de opschriften. « Bij den eersten oogslag ziet men dat deze vier opschriften den
inhoud aanwijzen van den ganschen Maskaroen». Toen Snellaert het
handschrift ter inzage aanvroeg, werd hem van Staatswege geantwoord
dat het niet te vinden was .! En Snellaert besluit :«Ik zal het bestaan van
het Steinfortsche handschrift niet in twijfel trekken.., doch al mocht het
reeds zijn uitgemaakt dat het Boec van Merlin werkelijk van Maerlant
is, twijfel grijpt mij aan omtrent de echtheid sommiger gedeelten van
het besproken handschrift». Dit tracht hij dan te bewijzen p. (LXXV)
vlgd.
(3) Joncbloet. Loc. Cit. p. 91.
(4) Snellaert. Op. Cit. p. (III).
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spiratiebron van Walschap's spel — werd door G. Walschap samengevat in N. 35, I Jg. Hooger Leven. Ik acht het dan overbodig het hier nog
eens over te doen. - Wel zal het zijn nut hebben, meen ik, het geding
van Maskaroen te localiseeren binnen den cyclus van ts duivels verhouding tot God. Dr. Haslinghuis, de voor als nog onaangevochten
specialiteit op gebied der kennis van den duivel-in-het-drama-derMiddeleeuwen, zal ons hier even voorlichten.
« Sinds Jezus het rijk van den vorst deter wereld verlaten heeft,
constateert Haslinghuis, treedt de duivel nog maar zelden in God's
tegenwoordigheid. Als hij 't doet, is 't steeds in de hoedanigheid van
rechteischer en aanklager. De middeleeuwsche voorliefde voor debatten waaruit ook den tenzone, jeux parties, contralti enz. sproten, gaf
het aanzijn aan een reeks duivelsprocessen. Den eeuwigen aanklager
van het menschelijk geslacht voor God's rechterstoel te brengen en
hem te laten pleiten in een zaak welke men voor hem verloren wist, dat
was naar den smack dier dagen. Debatten als 't beroemde aan Bartolo
da Sassa ferrato toegeschreven Tractaat; de « Advocacie Nostre
Dame »; het Mnl. gedicht Maskaroen; het op 't eind van de I4eeeuw
saamgestelde en gedurende de volgende eeuwen zeer populaire Processus Belial, waren alleen voor lezing bestemd, al schijnen ze een enkel
maal ten tooneele gevoerd te zijn, maar in navolging ervan werden dergelijke rechtsvragen ook voor dramatische vertooningen bewerkt ». 1k

cursiveer en kom er dadelijk op terug.
« Gelijk in de hierboven behandelde twistgesprekken bij de hellevaart, vervolgt Haslinghuis, zoo gaat het in deze gedingen om 's duivels aanspraken op het menschdom. Een enkel maal stelt hij die actie
nog onder de oude Bedeeling. Het Mnl. E(erste) B(liscap) van Maria
laat na den zondeval de duivels Lucifer en Nijt met Adam voor den
Rechter verschijnen,.. Adam's beroep op God's genade wordt door Nijt
weerlegd, en het vonnis valt ten gunste der klagers uit, die in een
rondeel den Rechter lof toezingen ». Tusschen haakjes dit voor den
mensch ongunstig verloop, gaf aanleiding tot Gods besluit, zijn loon
als zoenoffer op de wereld te zenden. En Snellaert leidt er gevat uit af,
dat de E. B. :« in onmiddellijk verband schijnt te staan met den Maskaroen wiji hier verhandeld wordt Satans verzet tegen de verlossing ». (I).
(I) Snellaert. Op. Cit. p. LXXIV.
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Nu weer Haslinghuis «: Niet zoo onverdeeld gunstig voor den booze
luidt natuurlijk het oordeel, wanneer het proces gevoerd wordt na de
loskooping van het Menschdom » (I). Meteen denken we, lijk Haslinghuis, aan de Maskaroens, die 0. L. Vrouw op hun weg vonden en
met haar debat voerden zoo vinnig en verwoed als nooit te voren: het
was er hem te doen niet om de verdoemnis van een ziel, maar van
gansch het menschelijk geslacht (2).
Vooraleer over te gaan tot den derden Masscheroen, die uit het
wagenspel in Mar. v, Nm., moeten we een paar stappen terug naar het
zooeven onderstreepte, en zien hoe het eigenliik zit met die oude
Maskaroen-opvoeringen.
Ern. Soens zet in voornoemde studie, bij gebrek aan nieuwe documenten geen persoonlijke meening vooruit. Hij onderschrijft enkel die
van Snellaert (3). Snellaert stelde de vraag : « Was de Maskaroen oorspronkelijk een mysteriespel? » zijn antwoord luidt : « a geloof ja. Het
verhaal is flink en loopt zonder hapering af; het is, gelijk men zegt, uit
een stuk gesneden. Edoch het heeft het uitzicht van een overtreksel
boven tooneeltoestanden en samenspraken. Van de breede meesterlijke voorstelling op de markt gaf een bekwame hand een levendige
schets, geschikt om bij den haard of in den refter met vuur te worden
voorgedragen » (4). Me dunkt dat het « : a geloof ja », stellig « Ja »
tout court zou zijn geweest, had de man ooit in de gelegenheid geweest
een voorstelling bij te wonen van Mar, v. Nm., produkt dat hij, naar
de lezing waarover hij beschikte, terecht een « roman » heet. En zou
het volstrekt onmogelijk zijn, dat den eersten Maskaroen overkwam
wat met het eerste « Mariken » gebeurde : dat tusschen den gesproken
tekst het verhalend gedeelte werd ingelascht ? Neemt het Oxfordsch
H. S., houdt er een proloog zegger op na, vermeldt de dramatis personae
en net als de « roman » Mar. v. Nm. en de « sproke » van Beatrijs, zal
het Maskaroen «gedicht» een «spel» laen. Want noch de bouw, noch
de dialoog zullen u verraden en dwars zitten, beide zijn tooneelmatig.
Een brokske gepikt op goed vallen af uit het gedicht, zal meer bewijzen dan den bladzijde beschouwingen,
(I) Dr. E. J. Haslinghuis De Duivel in het Drama der Middeleeuwen.
Leiden, 1912, p. 46 vlgd.
(2) Zie ook : Snellaert. Loc. Cit. p. LXXIII.
(3) Ern. Soens. Op, Cit. P. 54.
(4) Snellaert. Loc. Cit. p. LXXIV.
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V. 240 Alst avont went/ en al schiet
Dat dair was/ soe gheliet
Hem Mascaroen vreselike sere.
Hi riep/ hi creet : « Heer/ Heer/ Here 1
Waer es nu gherechticheyt ghevareni
Diemen in hemelrike seyde/ te waren ? »
Doe sprac Onse Here : « Roepten mi ! »
Alse Mascaroen quam/ doe seide hi
« Ic hebbe ghelet al toter nachti
En hebbe gherechticheit ghewacht/
Die is hier wel cleyne vinde ».
Doe seyde Onse Here « Maecs mi een inde/
Ic wille weten wat du segs/
En waer bi du mi anelegs ».
« Here/ Ghi hebt mi ghevraeght :
Ghi weet wel dat hier was ghedaeght
Met dire citacien tmenschelike gheslechtei
Alse jeghen mi te comen in rechte,
Ja Here/ voor U hier nes nu niemen ».
Je wane hi spraeci ware here yemen !
« Vat eisgestu hier/ sprac Onse Here ? » V. 26o,
Let wel I Dit wil niet beduiden dat het gedicht ontegensprekelijk
een verwerking zou zijn van een spel, of een verkapt spel is. Om dergelijke vooruitzetting wetenschappelijk te verantwoorden zou men niet
enkel het handschrift moeten onder oog hebben, maar een grondige
kennis bezitten van de Middeleeuwsche literaire- en tooneelkunst.
Daarom vind ik 't zoo spijtig, dat de specialist Haslinghuis er zich
met boven aangehaalde gemeenplaatsjes van afmaakte; vind het op zijn
minst zonderling dat hij dit toch interessant brokstuk, enkel terloops
vermeldt en dan; nog met den vagen titel «Mnl. gedicht Maskaroen»
of « het oudere Mnl. gedicht ». zou hij het wel hebben gelezen ? In
alle geval zijn zeer rijk gedocumenteerde bibliographie verwijst noch
naar Snellaert's uitgave van 't Maskaroen gedicht, noch naar zijn
« Inleiding ».
\Vat mij, voor een wetenschappelijk onderzoek en buiten de vermelde argumenten om, zou doen overhellen naar de zienswijze van
Snellaert die achter het gedicht een tooneelspel vermoedde, is :
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I e de mogelijkheid dat de bruto-gegevens der legende ontleend werden
aan een tooneelspel, neem de « Eumeniden »; dat een tooneelspel dus,
het uitgangspunt der Maskaroen-serie zou geweest zijn, spel door
schrijvers af en toe omgewerkt tot een gedicht; 2 e het felt dat de stof
zich buitengewoon leent tot tooneel-aanpassing; 3 e het bestaan : van
een spaansch Mascaron-spel; van een dietsc « spel van Masscheroen »
in 1475 te Petegem bij Deinze opgevoerd maar spoorloos verdwenen;
van het wagenspel uit Mar. v. Nm.
Nog eens, van philologische en historische zijde zou hiertegen heel
wat kunnen ingebracht... De deskundigen namen en nemen anderzijds
een afwachtende houding aan : Jonckbloet vindt de bewijsvoering van
Snellaert maar slapjes (I). En Kalif praat er zich niet in : « Deze (naar
't Oxfordsch HS.) of een dergelijke stof zal waarschijnlijk verwerkt
zijn tot een spel van Masscheroene enz... (2) ».
De wagenspel-Masscheroen, om nu met hem af te handelen, dagteekent van omstreeks 15oo (3). Want « blijkens de verzen en de taal
(moet hij) ongeveer tot denzelfden tijd behooren als het spel van
Marieken van Nimwegen zelf; misschien is het van denzelfden dichter
afkomstig die ook het mirakelspel schreef » (4). Dat het Maskaroenmotief ouder is dan de « Waerachtige ende seer wonderlycke historie »,
zoowel in haar zeventiende eeuwschen verminkten vorm als in den
ouderen, vermoedelijken Abel-spel-vorm, kan opgemaakt uit de woorden van Emmeken alias Marieken zelf; nl. daar waar ze te Nimwegen
aangekomen van Moenen verneemt dat men zal « gaen spelen een
waghenspel P en dan uitroept
(I) Jonckbloet. Op. Cit. p. g 1. Nota 2.
(2) G. Kalff. Geschied. der Nederl. Letterk. II p. 31o. — L. Simons,
op. Cit. I p. 326, en Dr. M. Sabbe. Het Vlaamsch Tooneel p. x6. herleiden de Mascaroen-kwestie tot haar eenvoudigste gedaante, gewagen
enkel van den Masscheroen uit Mar v.Nm.; maar zelfs Worp tracht het
raadsel niet op te lossen; hij gnat bij de pakken zitten. Gesch. van het
Drama, enz. I p., 39.
(3) In die oudste redactie werd het evenwel niet bewaard. Het
bereikte ons in volksboekvorm uit begin 17 e eeuw. « Dat die verzen
(echter) niet al te zeer afwijken van die in het oorspronkelijke spel,
daarvoor staat de taaie levenskracht van volksboeken ons burg ».
Worp. Geschied. van het Drama en het Tooneel in Nederl. I p. 37.
(4) Kalff. Ibidem.
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Dats alle iaer op desen dach te doene,
Als icker om peynse, tes tspel van 1Vrasscheroene.
De derde Masscheroen wil niet doorgaan voor den stamvader der
tooneelmaskaroens maar voor een kind dat vaders woorden nog in
't geheugen draagt Niet enkel het :
Ick, Masscheroen, Lucifers procureur,
Vraech U noch eens...
uit M. v. Nm. (I) herinnert aan den passus uit den Oxfordschen tekst
In procureerres name doe is mine claghe
Vore mi en mijn meesters te desen daghe... (2)
1VIaar ook dit belangrijk punt komt in beide voor : waarom vergiffenis voor de menschen en niet voor ons, duivels ? (3)...
( Slot volgt. )

(I) M. v. nm. Standaard-uitgave, 1924 bl. 76.
(2) Nederl. Gedichten uit de Veert. Eeuw. v. 119, vlgd.
(3) M. v. nm. Stand. Uitg. bl. 75. — Ned. Ged. uit de Veert. eeuw ».
v, 903-911. Zie ook E. Soens, op. cit. p. 59.
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BU1TENLANDSCHE POLITIEK
De Macedonische Kwestie.
door Stan Dietvors,
Europa heeft weer eens getrild bij het vernemen der gruweldaden in
Yoego-Slavie, waarbij een der meest bekende generaals van het oude
Servische leger het slachtoffer werd van Bulgaarsche of Macedonische
comitadji's.
Spanning op den Balkan, heette het weer in de bladen, en men vroeg
zich niet zonder angst af : wat gaat daarvan worden.
Volgens de laatste berichtten schijnt men in het Oosten het vuur
met eigen kleine middelen te hebben gebluscht.
Gelukkig ! De Europeesche diplomatie kan na den zooveelsten
onrustigen Balkan-nacht opnieuw een tii die kalm slapen.
Maar de vraag mag wel eens gesteld of zij goed doet weer de oogen
te sluiten voor het geen er in den Balkan-heksenketel gebrouwen wordt.
Het heeft er althans alien schijn van, dat men het deksel liever
gesloten laat. Ge behoeft slechts de berichtgeving over de jongste aanslagen te lezen om tot dezen indruk te komen. Nergens of slechts met
een enkel woord wordt er gesproken over de eigenlijke drijfveeren
der misdadigers.
Evenals vroeger voor de oorlogen doet men blijkbaar van het Oosten
uit alle moeite om te verbergen dat er nog altijd een Macedonische
kwestie bestaat.
Ingewijden echter weten beter.
Zij, die het land kennen en de gelegenheid hebben in contact te zijn
met Macedonische vluchtelingen van zeer hoogstaande kwaliteit,
hebben geen bomaanslagen noodig om er op gewezen te worden, dat er
een Macedonische kwestie bestaat, welke den vrede bedreigt.
Wat is de Macedonische kwestie ?
Zij dateert niet uit de laatste jaren. 0, neen I In de afgeloopen halve
eeuw heeft zij zich reeds herhaaldelijk gesteld., misschien onder eenigszins anderen vorm dan thans, maar telkens toch met een verschrikkelijk
preludium van bom-aanslagen, gevechten van georganiseerde benden
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(comitadji's) gevolgd door gruwelijke oorlogen, zooals die der Balkanvolkeren tegen Turkije, en die van de Balkanstaten onderling.
Om zich een goed begrip te kunnen vormen van het vraagstuk dient
er eerst een woordeke gezegd over Macedonia zelf.
Macedonia is het grondgebied van het voormalig Turkije, omvattende de vilajets Saloniki, Bitolj (Monastir) Kossovo of Oud-Servie en
het zelfstandige Sandjak Serfidze. De oppervlakte bedraagt 94.00o
vierkante kilometer; het is dus nog aanmerkelijk grooter dan Nederland en Belgie.
En de bevolking?
Hier raakt men onmiddellijk het hart der kwestie.
Voor de reeks verschrikkelijke oorlogen, welke seders de laatste
15 jaren verpletterend over deze streek zijn gerold, wend het aantal inwoners op ongeveer 3 millioen aangegeven. De Turken hielden er geen
juiste volkstellingen op na en zij hadden er alle belang bij, want vooral
in Macedonia, hun eigen land, waren zij in de minderheid. Volgens vrij
betrouwbare gegevens woonden in 1914 in deMacedonische vilajets
slechts 550,000 Turken, waarvan dan nog 3/5 in het district Saloniki;
verder 240.000 Grieken; 1.35o.000 Slaven (Bulgaren en Serviers)
640.000 Albaneezen; 93.000 Walachen, 38.000 Zigeuners en 63.000
Joden.
Uit deze cijfers, welke natuurlijk niet geheel juist zijn of kunnen zijn
— want op dit stuk Europeesch grondgebied bestonden toestanden
die een vrij onderzoek onmogelijk maakten — blijkt in elke geval dat
er een mengelmoes van volken te vinden is en ook, dat de Slaven (Bulgaren en Serviers) verre in de meerderheid zijn : — bijna de helft der
bevolking uitmaken. In werkelijkheid was hun part ongetwijfeld nog
grooter.
Wel opvallend is verder dat bij deze gegevens, welke aan een Croatischen deskundige-ontdekkingsreiziger te danken zijn, geen scheiding
gemaakt is tusschen Bulgarien en Serviers. Daar wordt slechts gesproken van Slaven, en hiermee ontloopt bedoelde schrijver de grootste
moeilijkheid in de Macedonische kwestie : n. 1. het antwoord op de
vraag wie zijn het talrijkste in Macedonia : de Bulgaren of de Serviers.
De eerste beweren dat zij het zijn. En zij wijzen daarbij op het feit
dat overal in Macedonia ; ulgaarsch gesproken wordt, dat bijna elke
Macedonia. zich Bulgaar noemt, dat vele bewoners uit dit Turksch
gebied hooge posten hebben bekleed in Bulgarije, enz.
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De Serviers werpen daartegen op dat vroeger, voor de Turksche
overheersching, heel Macedonia, Servisch was en dat de Macedoniers
dus alien afstammelingen zijn van de Serviers, hetgeen zij nog door
sommige gewoonten en gebruiken en uitdrukkingen zouden verraden.
De Bulgaren zouden, aldus de Serviers, de Macedoniers hebben verbulgaarscht door hun ijverige propaganda.
Het is hier niet de plaats om tot in de verste eeuwen de afstamming
der Macedoniers na te gaan. Wij moeten ons bepalen tot de jongere
geschiedenis en dan stuiten wij inderdaad op een intense Bulgaarsche
propaganda in Macedonie.
Deze begon reeds rond de zestiger jaren der vorige eeuw, toen de
Bulgaren hun verdrukte christen broeders in Turkije te hulp kwamen,
De Serviers en de Grieken hadden ook hun propagandadienst, hun
scholen en kerken in Macedonia, maar deze werden weldra onder den
voet geloopen door de Bulgaren, die daarbij door twee belangrijke
feiten geholpen werden : 1 e de stichting van het Bulgarisch exarchaat
te Constantinopel waardoor de weinig beminde Grieksche geestelijkheid in Macedonia door Bulgaarsche priesters werd vervangen en
2 e het ingrijpen van Servie in den Turksch-Russischen oorlog, tengevolge waarvan Turkije alle Servische propagandisten en onderwijzers uit zijn land joeg.
De Bulgaren kregen daardoor de handen vrij. zij stichtten overal
scholen en kerken. Rond 1885 gaven de Bulgarische regeering en het
exarchaat te Constantinopel ieder jaar voor bijna vier millioen goudfranken aan propaganda uit.
En dit cijfer klom met den dag. Er werden niet alleen in bijna alle
plaatsen propaganda-comite's gesticht, georganiseerde benden van
wapenbroeders en zelfs zusters (comitadji's) gevormd, kerken en
lagere scholen gebouwd, maar ook Bulgarische gymnasia, zooals te
Saloniki en te Uskith (Skoplje).
Het merkwaardige aan deze middelbare scholen, die flink bezocht
werden, was, dat een tijd lang een groot gedeelte der leerkrachten
personen waren, die in Rusland onderwijs hadden genoten en dat een
ander deel tot de Russische nationaliteit behoorde.
Hierin ligt een der vele bewijzen hoe Rusland meewerkte aan de
Slavische propaganda van Bulgarije in Macedoni.E.
Ongetwijfeld bracht Rusland flinke hulp onder alien norm, tot dat
de radicale ommekeer in Bulgarije's politiek door den anti-Russischen
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minister Stamboeloff, alsmede de keuze van prins Ferdinand van
Coburg tot koning van Bulgarije, ook den koers der Russen veranderde.
Hun zoo genaamde vereeniging van weldadigheid wierp zich in de
negentiger jaren met voile kracht op Servie, dat van toen af deRussische
voorpost werd op den Balkan. Gesteund door het geld, het intellect
en de macht van Rusland begon Servie dan ook een verwoede propaganda in Macedonia, vooral in het district Kossovo, of te wel OudServie, dat inderdaad nog vele Servische aspecten vertoonde. Servie
gebruikte in het onbeschaafde land de zelfde methoden als Bulgarije
n. 1, de zoogenaamde beschavingensmiddelen en daarnaast — 0,
verschrikkelijke tegenstelling — de onVervaarde, ruwe comitadji's,
welke niet alleen uit Macedonia, maar ook uit Servie gerecruteerd
werden.
En Griekenland volgde voor het Zuider gedeelte nagenoeg denzelfden
weg.
Men kan zich voorstellen hoe de gespannen toestand in Macedonia,
door dit alles nog verwarder werd. Het ging nu niet meer tegen de
Turksche heerschers alleen, maar op vele plaatsen van Macedonia
vochten en kampten de Balkan-benden onderling om de macht van de
meerderheid. Dat gebeurde daarginds niet met een stembus, niet
alleen door de oprichting van kerken en scholen, maar helaas dikwijls
te vuur en te zwaard.
Macedonia langs alle kanten opgedreven, deed, geholpen vooral door
de Bulgarische comitadji's, in 1903 een bovenmenschelijke paging
om het Turksche juk af te schudden. Heel de Macedonische bevolking kwam in opstand, doch spoedig werd de revolutie een verschrikkelijke vechterij van alien tegen alien, welke jaren duurde, waarbij ontzettend veel bloed vergoten werd en de verfoeilijkste gruwelen aan de
orde van den dag waren.
Vele bewoners van Bulgarije, Servie en Griekenland, leden der
comitadji's, namen er aan deel. Sommigen besteedden hun vrije
dagen om eens naar Macedonia te trekken en een handje mee te helpen
aan deze permanente moordenarij. Wij hebben b. v. tal van studenten
gekend, die er zich op beroemden vijf jaren achtereen hun groote
vacanties in het ongelukkige gewest te hebben doorgebracht omTurken
of onderdanen van andere Balkan-volkeren uit den weg te ruimen.
De opstand tegen Turkije, de verschikkelijke onderlinge gevechten
der verschillende Balkan-stammen, welke Macedonia gedurende ver810

scheidene jaren teisterden, leverden voor geen der betrokken nationaliteiten eenig direct voordeel op.
Wel was weer eens de voile aandacht gevestigd op de Macedonische
kwestie, maar de groote mogendheden van Europa waagden het niet
naar de oplossing van dit vraagstuk, naar de bereddering van het ongelukkig boeltje te streven. Haar belangen op den Balkan liepen immers te zeer uiteen en bovendien zij hadden elders nog het een en
ander op te knappen.
Toch meende Engeland, in naam van recht en beschaving, twee
groote taken, welke nergens afschuwelijker vernepen werden dan in
Macedonia, iets te moeten doen. Het kwam in 1 go8 met een voorstel
een algemeenen stadhouder voor de oproerige vilajets te benoemen.
Engeland's ingrijpen was wellicht zeer goed bedoeld, maar de Balkan-volken beschouwden dit voorstel als de openbare aanstelling van
een exdcuteur testamentaire van den zieken man in Constantinopel nog
voor de Sultan overleden was.
En wat tot dan toe onmogelijk geacht werd, gebeurde : de Balkanvolkeren, Bulgaren, Serviers en Grieken, vereenigden zich om des te
beter en des te vlugger de Turksche erfenis binnen te palmen. Reeds
voor het zoover was hadden zij een onderlinge verdeeling gemaakt en
deze beantwoordde ongetwijfeld het best aan de wenschen der betrokken Macedonia's. Servie zou het district van Kossovo of te wel OudServie met de hoofdstad Skoplje bekronen. Wel waren ook hier nog
machtige Bulgaarsche sympathieen; velen, bij voorbeeld in het stadje
Stip, waar de jongste gruweldaad bedreven werd — beroemden er zich
in 1912, Coen de Serviers deze plaats op de Turken veroverd hadden,
tegenover ons op, dat zij het Bulgarische gymnasium bezocht hadden,
en Bulgaren waren. En in menig kwartier vertelden ons de moeders
hoe gelukkig zij zich gevoelden, dat hear dochters veilig en wel in de
Fransche school van Sofia geborgen waren.
Zelfs in Oud-Servie, vooral in steden als Skoplje, Stip, Veles enz.
bestonden derhalve tal van Bulgaarsche invloeden, maar toch mag men
aannemen dat de Servische gedachte hier overheerschende was, en het
leek dan ook uit historisch oogpunt zeer rechtvaardig en goed, dat
dit gedeelte, zoodra de erfenis zou afkomen, aan Servie werd toegewezen.
Het zuidelijk gedeelte van Macedonia was voor Griekenland bestemd
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terWiji de rest, het overgrootste part aan Bulgarije zou worden toegevoegd.
Met een dergelijke overeenkomst gingen de Balkan-volkeren, die
tot op dat oogenblik in Macedonia elkaar als de verbitterdste vijanden
bevochten hadden, in den herfst van 1912, te samen op Turkije los.
De resultaten zijn bekend. Toen de overwinning behaald was, ten
koste vooral van veel Bulgarische kracht en bloed, — de Bulgaren
wilden tegen den zin der groote mogendheden te ver gaan en de Turken heelemaal uit Europa bannen — kregen de erfgenamen het underling aan den stok over de verdeeling van den buit. Griekenland en
Servie wierpen zich op Bulgarije, dat zich ten slotte met een klein stuk
van den Macedonischen koek moest tevreden stellen.
Tijdens den wereld-oorlog meende Bulgarije, dat het een nieuwe
kans kreeg het geleden verlies te herstellen, doch andermaal viel zijn
berekening verkeerd uit en het gevolg was, dat Versailles met zijn edel
zelfbeschikkingsrecht Bulgarije nagenoeg geheel uit Macedonia stiet
en de honderdduizenden Bulgaren van Macedonia eenvoudig bij
Yoego-Slavie en Griekenland indeelde.
Een groot aantal der Macedoniers zag zijn droom van vrije Bulgaren
te worden aldus besloten. In plaats van onder het Turksche juk te
loopen hadden zij thans de Servische of Grieksche heerschappij te
dragen. En, moeten wij de mededeelingen van hoogstaande politieke
bannelingen, die hier tot ons kwamen, gelooven, dan zou het vroegere
Turlcsch regime niet slechter en onmenschelijker zijn geweest dan
het huidige.
De bewoners van Macedonia worden met geweld gedwongen de
nationaliteiten der beide overheerschers te aanvaarden. In sommige
streken, door de Grieken bezet, zouden de autoriteiten zelfs de eigen.dommen der Bulgaren in beslag nemen, indien deze niet van nationaliteit veranderen, Talrijke Bulgaren worden gevangen genomen en
velen, o, m. een aantal priesters zijn uit Macedonia gebannen, terwijl
honderd duizenden alleen door de vlucht hun vrijheid wisten te
behouden.
In Macedonia heerschen weer dezelfde vooroorlogsche, verwarde,
droeve toestanden : onderdrukking, onrecht, comitadji's, wraak, haat,
gevechten, bomaanslagen enz. Daar is andermaal een wilde revolutionai re actie, alleen met dit onderscheid dat de huidige beweging der
Macedonische Bulgaren gevoerd wordt under de leuzen : Macedonia
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aan de Macedoniers 1« Leve het vrije Macedonia ! » en gericht is tegen
Yoego-Slavie en Griekenland.
Het spreekt van zelf dat het lam geslagen Bulgarije, dat territoriaal
geheel uit Macedonia verdrongen is, voor het oogenblik niets anders
kan wenschen dan een Macedonischen vrijstaat. Officieel doet het
natuurlijk niet mee aan deze beweging van zijn verdrukte broeders,
maar zijn comitadji's hebben brutalen durf en middelen genoeg om
voorlichting en steun te brengen.
Uit den mond van Macedonische bannelingen yernamen wij, dat
de Macedonische organisatie een steeds grooteren en meer dreigenden
omvang krijgt en dat de incidenten, waarvan West-Europa zoo nu en
dan slechts het een en ander te hooren krijgt, niet van de lucht zijn.
Yoego-Slavie en Griekenland, die de beweging onmiddellijk tegen
zich gericht voelen, weren zich met alle middelen en het gevolg daarvan is : afschuwelijke botsingen en gebeurtenissen, welke in de toekomst dienden voorkomen te worden niet alleen uit zuiver menschlievend opzicht maar ook om het gevaar, waarin zij den vrede brengen.
- Meermalen reeds sinds de beslissingen van Versailles hebben de
Balkan-volkeren gereed gestaan om Bulgarije de laatste haren van zijn
hoofd te halen; telkens werd op het uiterste moment de zaak gesust,
maar de aanleiding, de vuurhaard van de Balkan-vulkaan de Macedonische kwestie, bleef evenals voor den wereld-oorlog bestaan als
een permanente bedreiging.
Niets wordt of werd gedaan om te trachten een definitieve oplossing
te vinden, alhoewel men, gelijk Vander Velde, na een bezoek aan het
Oosten, overtuigd is, dat er op den Balkan van geen vredes-grenzen
kan gesproken worden.
Zeker, de Volkenbond heeft eenmaal — 't was in 1925, toen Griekenland het ontwapende Bulgarije wilde plat loopen, — een krachtig
woord gesproken. Het had een heilzame uitwerking.
Doch de vraag mag gesteld worden of bij de toenemende spanning
een dergelijke taktiek hetzelfde succes zal blijven opleveren en voorts,
of het geen tijd wordt om, in naam van het zoo hoog bezongen zelfbeschikkingsrecht, een poging te doen het droeve vraagstuk van
Macedonia nu eindelijk eens op te lossen.
Europa van 1900 was te zwak, en verdeeld. Het zag slechts eigen
belangen en had geen oog voor de Macedonische kwestie, welke een
oorloghaard bleef.
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Europa van 1919, van Versailles, verkeerde in een overwinnings roes
en was blind. Het liet een prachtgelegenheid voorbijgaan om de kwestie
op te lossen en het Macedonische vraagstuk bleef een oorloghaard.
Zal Europa van 1928 krachtig genoeg zijn om te blusschen?
Wij weten het niet. In elk geval, dienen pogingen gedaan.
Laat Europa toch zorgen, dat de Macedonische kwestie het niet een
tweede maal tot schande en schade wordt. Twintig jaar geleden, toen
de Turken nog over Macedonia regeerden, bestonden daar wraakroepende, onbeschaafde achterlijke toestanden, welke een zwarte,
zwarte vlek waren op het verlichte schild van Europa. De liberale
diplomatie liet maar begaan.Zij kende nauwelijks de Balkan toestanden,
Europa, dat zich interesseerde voor alles, voor de meest onbeduidende taken, dat machtig veel geld over had voor Pool-expedities enz.,
deed geen moeite om zich op de hoogte te stellen van het leven der
Macedonische Christenen. Enkele mannen, zooals de Laveleye trokken
wel op onderzoek uit, maar hun werk bleef in beperkte ruimte gesloten.
Alles wat men in die dagen in West-Europa van Macedonia wist,
was„ dat, wilde men daar heengaan, men niet te veel geld en een paar
goede revolvers moest meenemen.
En dat was een schande, een zeer schadende schande voor Europa.
Thans is er toch wel wait veranderd.
Wij hebben een Volkenbond en dit lichaam is aangewezen om een
grondige studie te maken van de huidige toestanden in Macedonia,
welke steeds meer en meer gaan gelijken op die van twintig jaar geleden.
Wij willen niet beweren, dat het opgeleverd materiaal van een dergelijk onderzoek het geneesmiddel zou zijn voor het zieke Oosten.
Neen, maar op de basis daarvan zou misschien een recept kunnen
gevonden worden en in elk geval zou dan aan Europa niet meer met
zooveel treffend recht het bittere verwijt mogen gericht warden, dat,
zooals Jupanitj in zijn werken over Macedonia en Oud-Servie (1912)
zeide, dat Europa totaal onbekend is met de Balkan-toestanden en
dat de meest vooraanstaande personen van Europa nog trots zijn
op die onwetendheid.
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Merkwaardigheden van de Jongste Boekenmarkt
Ook in de lage landen aan de zee arbeidt de vrouw druk op het
veld der letteren. De groote ster — om moderne kinotaal te schrijven — Henriette Roland verscheen wel niet in het laatste jaar, maar
alsof de deae minores deze qualiteit met quantiteit wilden vergoeden
wierpen zij een vracht op de markt.
De eerste in de rij omdat zij jubileert, mag Anna Van Gogh-Kaulbach vyorden genoemd. Men weet al dat dit jaar de achtste druk van
haren roman « Moeder » in den sierlijken keurband der Wereldbibliotheek verscheen. Het boek waarmee zij jubileert is « Het brandende hart » dat voor een maand van de persen derzelfde ijverige en
knappe uitgeverszaak kwam. Op een wijze waar vlaamsche uitgeverijen
wel wat bij leeren, al vergroot zij het gevaar dat commercieele propaganda de literaire waarde vervange of vervorme, heeft het wereldbibliotheekbestuur de verschijning van « Het brandende hart » als
25 e boek van Anna Van Gogh-Kaulbach weten te vieren. De schrijfster
werd door bestuursleden een prachtexemplaar aangeboden plus een
ruiker bloemen en « een woord van hulde » en wat daar ten slotte belangrijkst aan was : dat de bladen met een speciaal bericht neven een
klein portretje schrijfster en boek in de aandacht zetten.
En daar las men over « het 25 e en beste boek » dat een synthese is
van het mooiste en heiligste dat Anna Van Gogh-Kaulbach te zeggen
had. Zoo'n synthese is er zeker mee bedoeld. zij is drieledig en wordt
geladen op de eene persoon van een Gusta Delraede die zoo volledig
het boek vult dat er nauwelijks genoeg ruimte blijft voor haar medeacteurs. Zelfs haar man Koos, die toch gedurig bij haar is, beweegt zich
voor onze oogen niet geheel vrij. Het kan wel aan de goeiige wankelheid van zijn karakter liggen dat hij zijn plaats niet vol zit maar ook
zien wij niet klaar in de figuur van Otto Maanders, den architect.
Deze nu, als lokkende veroveraar... Neen, eerst het verhaal.
Gusta Delraede, een jonge wilskrachtige, mooie vrouw, kunstschilderes, gehuwd met een zacht goedig zakenmensch. Er komen kinderen
en haar tijd om zich aan kunst te geven wordt bedreigd. Er komt haar
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Zuster om haar van de kinderen wat te beVrijden. Dit breekt de intimiteit in het huiselijk leven, wat niet vermindert door den tegenslag in
zaken van haar man. Zoodat, als Otto Maanders komt, een architect
die « flink naam aan 't maken is », haar hart begint te weifelen in de
twee richtingen van den eeuwigen driehoek zonder basis. Dit wordt
haar levenstrijd op drie verschillende terreinen : haar strijd als moeder
om waarlijk moeder te blijven, haar strijd als vrouw om den man dien
zij eenmaal koos trouw te blijven, haar strijd als kunstenares om
midden geld- en kinderzorgen den dienst der schoonheid niet op te
geven. Geen kleinigheid, zult ge zeggen, maar Gusta Delraede is een
kordate vrouw en de eene na de andere overwint zij de drie moeilijkheden. Zij doet het zelfs met een paardenmiddel : haar man in vertrouwen te nemen. Gelukkig voor haar is dat zoo'n goeie sus dat het
op niets anders dan een teederheidsscene uitloopt.
Tusschen bovenbeschreven weefsel loopen nog twee draden : die
van Gusta's zus, Wies, die zich uit jaloerschheid met een kaakslag afmaakt van den minnaar, dezen kaakslag niet meer kan doen vergeten
en van ontnuchtering over de ijdelheden deter wereld het hazen- of
liever het kloosterpad kiest. Om « iets te doen en dat goed ». De tweede
draad is wat dikker maar daarom niet belangrijker. Hij hoort toe aan
Gusta's andere zus, Eva, die met de kinderen komt spelen en, nadat
zij het huis verlaten heeft, ook uit het boek verdwijnt na haar verloving
te hebben aangekondigd.
Indien de moderne roman het brengt tot zelfvernieuwing, zal dat er
eene zijn die ons menschen te aanschouwen geeft waarvoor het middenpunt van de wereld niet zijzelf zijn. Er ligt in de grondstof van dit
boek zooveel edels en zooveel moois dat men er bijna om treuren
gaat. Treuren om de Gusta Delraede, een vrouw waarlijk tot iets meer
bekwaam dan om, in ten slotte nog niet zoo'n tragische toestanden,
het einddoel en rustpunt te vinden : hoe het leven best naar haren zin
zal geschikt warden. Want daar loopt het op uit, op een minnelijke
schikking met moeder-huwelijks- en... kunstenaarsplichten.
a ben inderdaad, geloof ik, te jong, om wat de innerlijke tragedie
van deze vrouw moet zijn, te waardeeren. Aangetast door allerlei
moderne theorieen, zie ik maar tragedie in het werkelijke offer, en als
heel de strijd van een kunstenaar er maar op aangelegd is om met zijn
levensplichten zoo'n compromis te sluiten dat de artist nog zijn uur
en tijd krijgt, wordt dit ten slotte meer egoisme dan werkelijk tragiek.
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Ligt het misschien aan een zekere lamheid van dit verhaal dat het met
de proporties van het aparte gevalletje breekt om geweldig op te stellen
een diep levensconflikt ontdaan van beuzelachtige particulariteiten?
Zoo ja dan betreur ik het dubbel, want achter deze onmacht zit toch,
alles meegerekend de schoone en zoo menschelijke overtuiging der
meerwaarde van het leven boven de kunst. Gusta Delraede zal dit
herhaaldelijk erkennen, maar deze kruimige vrouw denkt zoo weinig
aan haar man en kinderen, denkt zooveel aan zichzelve dat men haar,
die toch zoo sympathiek is, de uiteindelijke bevrediging aan 't slot van
den roman, nauwelijks gunt.
Waar is de man als Koos, zoo echt sus, want hij verdient geen anderen
naam, die aan dat slot zal zeggen dat een nieuw geluk begint en niet
jii, egoiste in plaats van artiste, nu heb je je zin. Een dergelijke onvastheid van karakterteekening in den architect Otto Maanders. Van
een jeune premier heeft hij weinig, van een veroveraar die een vrouw
bijna afrukt van den toch beminden man en twee kinderen, nog minder. Ter verontschuldiging dient zeker dat hij anderhalf jaar na die
« Liebelei » al in het huwelijk scheep gaat met een andere. Het zat hem
dus niet diep. Toch gaat het er veel te kalm toe met die dwaasheid. De
eenige die er door kan is Schreevers, de oude schilder.
Na vier en twintig boeken geschreven te hebben en ondanks de
vurigheid van den titel heeft mevrouw Anna Van Gogh-Kaulbach aan
dit vijf-en-twintigste toch niet den hartstocht, de innerlijke driftkracht besteed die het geval anders verdiende. Ook in de taal ligt
soms iets saais en lams als b. v. « Marie, glunder dorpsmeisje, bracht
het eten op » en meer dergelijke verloomende tusschenvoegsels.
Maar wat moet dit boek van Anna Van Gogh-Kaulbach nog hemelhoog worden geprezen en verheven, wat moet het overstelpt warden
met, bedolven onder loftuigingen als men er naast legt de twee zware
deelen die onder naam van Alie Smeding en onder titel « De Zondaar »
verschenen zijn bij Nygh en Van Ditmar te Rotterdam. De kranten
hebben over dit vuil boek zijn best geschreven en gestreden. Herman
Robbers had het goed voor die schreef « pornographie » en de vrijzinnigsten, toch niet zonder het aloude schimpje op «fatsoenlijk Holland»,
erkenden toch dat, als kunst ook nets te maken heeft met moraal, iets
nog geen kunst is omdat het immoreel is. En dit boek is vooral immoreel. Was het dat niet op een prikkelende wijze het zou het allervervelendste boek, het zou de rampzaligste zaag uit heel de Neder817

landsche romanliteratuur zijn. 't Walgelijkste van de historie : het is
het werk van een vrouw. Ergo taceamus.
Het laatste boek van Kan. P. A. Sheehan « The graves at Kilmorna »
werd dit jaar in vlaamsche vertaling uitgegeven door Lannoo te
Thielt. Ziehier een boek waaraan de Iersche kanunnik tegelijkertijd in
de laatste ziektejaren van zijn leven gewerkt heeft (ook « Miriam
Lucas ) was toen nog niet af) een geweldig boek : The queen's fillet,
« De haarband der koningin ». Er werd in de Engelsch-lezende landen
zooveel over gestoeft, dat het indruk moet hebben gemaakt tot in Holland. Een Th. B. J. Wilmer liet reeds in het jaar 1912 een vertaling
ervan verschijnen bij de firma Van Leeuwen te Leiden. Deze zelfde
vertaling wordt ons nu weer nieuw gepresenteerd.
(( Het is mij te doen geweest, schreef de gevierde auteur, om mijn
twee geliefkoosde stellingen te bewijzen. : a) dat onrecht onrecht baart;
b) dat vrees de oorzaak is geweest van de grootste misdaden die ooit
in de wereld zijn bedreven, » De argumentatie van a) loopt door het
heele werk. De afschuwelijke opeenvolging van monsterachtigheden
waaruit de fransche revolutie bestaat, blijkt inderdaad een keten van
logisch uit elkander voortvloeiend, steeds maar grooter onrecht. En,
5) wordt uitdrukkelijk verdedigd. « Sommige geschiedschrijvers noemen fluisterend de « IJdelheid » als de oorzaak van de verschrikkelijke
verandering van een mensch in een wild dier ; anderen zeggen «Trots».
Maar zij die beweren dat « Schrik » de voornaamste oorzaak was van
het Schrikbewind en van den ommekeer die in zoovelen plaats greep,
staan dichter bij de waarheid. « Vrees » is de moeder van wreedheid.
Zij is de oorzaak van vele gruwelen, die de geschiedenis tot schande der
menschheid heeft geboekstaafd » (biz. 220).
Het is onbegonnen werk op een bladzijde van het toch niet kleine
D. W. en B. -formaat een boek als « De haarband der koningin » te
willen resumeeren. Dit is een dramatische geschiedenis der fransche
revolutie. Om die geschiedenis tot een roman te maken is het leven
van den edelman Maurice de Brignon in het midden gezet. 't Begint
met de onterving van den zoowel van hart als van bloed-edelen Maurice
en hoe zijn edele vader hem willens nillens priester wil doen worden.
Zooveel is genoeg om hem te doen laaien van haat voor het oud regiem
en Marie-Antoinette, de « oostenrijksche vrouw ». Hij verlaat het
seminarie, trouwt een revolutionairsdochter. Voor Marie-Antoinette
echter leert hij medelijden voelen.Behalve met Talleyrand en Mirabeau
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komt hij in innige verhouding te staan met de twee tragische schoone
dichterfiguren Rene Pereyra en Andre Chenier. Onder hun invloed
kiest hij de partij der Vendeeers tegen de jacobijnen. Pogingen om
Marie-Antoinette te redden mislukken. Al wat hij doen kan is na de
halsrechting den haarband dezer koningin van den beul afkoopen en
ze te dragen als een duurbare relikwie. Later wordt hij toch priester,
wordt zelfs abt van St-Marcellin, een karthuizerklooster : het lot van
Marie-Antoinette heeft gedaan wat vaders-dwang niet kon, heeft hem
bewust gemaakt van de dwaasheid der wereld. Maar Adele, zijn dochter, is nog maar aan de wijsheid die hijzelf bezat in de eerste naseminariejaren. Met dit gevolg dat zij voor het gerecht moet verschijnen, om betrokken te zijn geweest in een vroegere samenzwering
tegen den koning, en ter dood wordt veroordeeld. Nu spoedt zich de
abt van St-Marcellin met zijn relikwie van den haarband der koningin
naar de hertogin van Angouleme om genade of te smeeken voor zijn
kind. Hij bekomt ze, maar gravin Adele de Brignon moet Frankrijk
verlaten, Van den abt, haar vader en redder dien zij niet herkent, wil
deze echter vernemen aan wie zij haar leven te danken heeft. Een
oogenblik wordt er nog strijd gevoerd onder de verstorven pij, maar
de lippen blijven gesloten op den schreeuw van het hart en abt Maurice de Brignon heft eenvoudig en zelfbedwongen de hand op om
niets dan zijn zegen te geven « Benedictio Dei omnipotentis, Patris et
Fiiii et Spiritus Sancti... »
Het is, als men 't goed bedenkt, verbazend en verrassend hoe die
Iersche pastoor zoo'n machtig boek over de fransche revolutie heeft
kunnen schrijven. Want machtig is het. En hoe die wonderfijne analyst, die hagiograaf ging ik zeggen van « Luke Delmege » en « Mijn
nieuwe kapelaan » zich getrokken heeft gevoeld tot de wildste gruwelijkheden der geschiedenis, men begrijpt het nauwelijks. En hoe heeft
hij het er afgebracht. Met den brio van den stoutsten romantieker.
Maar het was een zware taak. Een beeld ophangen van de fransche
revolutie en een roman schrijven is twee. Sheehan heeft het een en het
ander gedaan maar niet de twee ineens. Als het over de revolutie gaat
wordt de roman opzij geschoven, en gaat het om den roman, dan
verschijnt de revolutie minder groot. En er is nog het volgende.
Spreek een Vlaming over den hertog van Alva, en hij zegt : een moordenaar, een beul; spreek een Spanjaard over Alva en hij zegt u : een
held, bijna een heilige. Spreek een vlaming over 1302 en hij zegt u
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triomf van het vlaamsche recht. Spreek een Franschman over 1302 en
hij zegt u triomf van het onrecht, van de muiterij. De vlamingen
moesten toen rechtmatig gestraft worden. Daarom is een kanunnik
Sheehan, hij mag dan Ier en een groot schrijver zijn, niet de man om
een geschiedenis der fransche revolutie te schrijven. Lijkt dit een gewaagde stelling, lees dan zijn verheerlijking van maarschalk Ney,
hoe hij van Lodewijk XVI een tyran maakt en aan de Bourbons geen
goed kan vinden. Wat denken daarvan de geschiedschrijvers ? Voor
dezen historischen roman is hun oordeel ter zake van belang.
Voor ons is van meer belang dat ondanks, den grootschen adem van
het werk, deze haarband ons onze uitgesproken voorkeur voor de zooveel inniger boeken over Ierland, vooral voor de priesterromans, niet
doet afleggen.
Waarom ik telkens blij ben, ja gelukkig, als op mijn schrijftafel
weer een Rus te meer komt liggen, waarom ik er dan hunkerend naar
uitzie dat aan hem de beurt zal komen, als naar een feest ? Omdat,
zooals Prof. Van Wyck schrijft ter inleiding op de verdietschte ((Golowjows )) van Saltykow, « de grondtoon is datzelfde medegevoel met de
ongelukkige, lijdende, zondige mensen, dat meer dan iets anders aan de
klassieke russische letterkunde haar biezondere waarde geeft»? Dat zal
de helft zijn en dan is de andere helft dit het besef dat die literatuur
nog haar plaats bekleedt als opbouwende factor in de russische kultuur,
Zij is niet uit het leven weggesneden als een nuttelooze scheut,
noch is zij vernederd tot geraffineerd amusement van dilettanten.
Saltykow (1826-1889) was een satyricus. Hij schreef « Satiren in
Proza », « Schetsen uit de provincie », « Brieven aan tante », « Aan gene
zijde van de grens ». Hij schreef aan 't einde van zijn leven nog een
soort roman « De oude tijd van Posjechanje » maar deze is zoo onbelangrijk dat men gerust mag zeggen dat Saltykow (pseud. van N.
Gitsjedrin) maar een roman geschreven heeft. En die eene roman
« De Golowjows », vertaald door F. Van Woerden-Pop, werd uitgegeven door Seyffarts' boekhandel te Amsterdam.
Kritiek vergelijkt dit werk graag met Gogol's « Doode zielen » (1) en
Voor wie in dat ontstellend werk belang stelt, weze aanbevolen de
fransche vertaling door Henri Mongault (edition Bossard). Niet minder
duur zal een duitsche editie der Ph. Reclam-bibliotheek uitvallen. Het
staat ons voor ooit eene nederlandsche vertaling te hebben aangekondigd
gezien, maar wij kunnen geen bepaalde aanwijzing daarvan terugvinden.
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inderdaad de gelijkenis is sprekend, maar op die hoogte zou ik toch
dezen roman niet durven stellen. Hij staat zonder dat al hoog genoeg.
Dit is, zooals de doode zielen, de geschiedenis van een adellijk
geslacht. Deze verloopt voor en na het jaar 1861 dat in de geschiedenis
van Rusland staat aangestipt met deze drie woordjes : emancipatie der
boeren. Met haast niet meer woorden wordt in de Golowjows over dit
historisch feit gerept. Het wordt eerst even vermeld, dan op een zeker
oogenblik nuchter-documentair vastgesteld. Naderhand wordt er nog
enkele malen terloops, zeer terloops, aan herinnerd. En toch is het u
of het heele boek wil een commentaar geven op dat feit, een pleitrede
ervoor. « De Golowjows of het goed recht der boeren-emancipatie
bewezen door de moreele ontbinding van den russischen landadel »
zoo hadde een auteur, minder groot kunstenaar dan Saltykow en minder behendig dan hij in 't verschalken der zoo strenge censuur, dit
boek bijgenaamd. Saltykow doet beter : hij heeft het nergens uitdrukkelijk over zijn bedoeling om deze des te scherper in de vlijmende taal
van zijn kunst uit te spreken.
Gogol's vrek Pljoesjkin is hier een vrouw, de moeder der Golowjows. Zij heeft het ver gebracht. Zij heeft den grondeigendom met
bijhoorige lijfeigenen op eenige tientallen jaren vertiendubbeld. En dat
heeft haar zoo ver gebracht dat zij haar kinderen zelfs gaat beschouwen
als een onnutten last. Haar man laat zij in kindschheid en ziekte miserabel en onverzorgd sterven.
« Van nature was Arina Petrowna te onafhankelijk en, om zoo te
zeggen, te weinig echtgenoote om in haar kinderen iets anders te zien
dan een last te meer. Ze gevoelde zich eerst vrij, als ze te midden van
haar administratie was en niemand haar kwam storen, als ze besprekingen hield met haar opzichters, de dorpsschouten en de vrouwen die
belast waren met de zorg voor de linnenkast en het zilver. In haar oog
waren kinderen een van de onafscheidelijke « bijkomstigheden » van
het leven waartegen ze niet het recht had bezwaar te hebben. Zij
deden geen enkele snaar in haar ziel trillen, omdat zij geheel opging in
de eindelooze zorgen van haar huishouden, De Golowjows hadden
vier kinderen : drie zoons en een dochter ».
De dochter loopt weg met een vaandrig die haar na twee jaren met
een tweeling in den steek laat en er van onder muist. Drie maanden
later sterft ook de verlaten moeder en of ze 't wil of niet, Arina Petrowna moest de zorg voor de weezen op zich nemen,
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De oudste noon komt, na tal van avonturen terug bij moeder thuis,
verslaafd aan drank en tabak en reeds in het hoofd geraakt. Kindsch
sterft hij korten tijd navader.
De tweede houdt het ook niet lang vol. Hij sterft en rond zijn bed
klappert de havik, de derde en jongste en laatste broer die Judas of
bloedzuiger wordt genoemd. Om dien Judas was het den schrijver te
doen. Niet alleen draait ten slotte het heele huis om hem maar ook de
nakomelingschap, die nog jammerlijker dan de ouders ondergaat,
wordt slechts in betrekking met hem gevolgd en vermeld. In zijn huis
sterven de Golowjows. Hij is de laatste trap der degeneratie van het
geslacht.
Moreel besef is bij dat individu totaal verworden. Schijnheiligheid
zonder de minste schaamte„ hebzucht zonder de minste barmhartigheid, wreedheid met raffinement. Kortom, Saltykow heeft al de yinnigheid van zijn satire en al het killig cynisme van zijn zwartgalligheid
en al de opgekroptheid van zijn verachting ontlast op dezen Bloedzuiger. Er zijn bladzijden zoo vlijmend van menschenkennis en menschelijke verontwaardiging, (b. v. Judas bij het sterfbed van zijn
laatsten broer, vooral echter 't verhaal der «laatste levensjaren») dat een
rang u aangrijpt die ge in jaren niet zult vergeten. Alles wat van de
Golowjows overblijft een bandeloos geleefd hebbend meisje dat met
lompen van longen en een scheurhoest komt sterven bij haar oom, bij
den bloedzuiger die niets meer doet dan dwaas door het groote-ledige
huis wandelen en praten, zinloos praten, want zijn verstand is verbijsterd. En op een nacht staat de Bloedzuiger op om op moeders-graf
vergiffenis te gaan vragen, maar eer hij zoover is heeft Russische
vorst zijn eeuwige wandeling stilgelegd en zijn koud bloed bevrozen.
Dat is het einde van den laatste der Golowjows.
Ziedaar wel een bloedige satire op de restanten van een vergaan
regiem. Zij is niet geschreven met de bravoure van den man der reactie
die de kracht van de democratie in zich voelt bruischen, maar met een
onge nadig noteerend, met een zakelijk stift. Een satiricus van groot
gehalte die wat meer schrijft dan een willekeurige karikatuur. Den slag
van het leven voelt men voortdurend een waarachtig kunstenaar is
aan het woord. Deze Saltykow, van wie wij nog niets in vertaling bezaten had recht op een grooteren dan alleen russischen roem. Deze
wordt hem in de Nederlanden door Van Woerden-Pop's vertaling
voorgoed verzekerd.
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Een schrijver die in Europa zeer rap meer naam maakte dan hij
misschien vooralsnog verdiende is Maxim Gorki. Omdat hij vertelde
van vagebonden, foorkramers en baanstroopers meende men misschien dat hij de vertegenwoordiger was, van een specifiek russische
kunst. Want onze opvatting van russische toestanden is veelal fantastisch en ongegrond. Nu verscheen voor een paar maanden weer de
foto van zijn dwaas lachenden of soms idioot starenden boevenkop in
de dagbladen. Bij de N. V. Van Laghum Slaterus' uitgeversmij. Te
Arnhem verscheen de vertaling van « De onderneming » den nieuwen
roman van Gorki. In fraaie letter, op mooi houtvrij papier, onder
forsche omslagteekening van Fokko Mees.
Als Gorki's roem tot heden toe voorbarig was, van nu of is hij dat
niet meer. Ook dit machtig werk is de geschiedenis van een ondergang. Saltykow beschreef ruim dertig jaar geleden den ondergang van
den landadel. Hier echter hebben wij te doen met een heel ander
geslacht. Een zoo pas door de boerenbevrijding geemancipeerde familie. De vader Ilja Artamonow, sticht een fabriek, de « onderneming »
die onder den stoat van zijn blijde en brutale werkkracht steeds
bloeiender zich uit de katrollen lost en het ontzaglijke stuk steekt vast
in den grand. Ilja helpt de anderen en zwoegt als een paard. Maar zie
« Nikita zag zijn vader uit de menigte der arbeiders te voorschijn komen, hij liep op een manier zooals hij nog nooit van hem gezien had,
zijn gezicht was onherkenbaar, zijn eene hand hield hij onder zijn
baard aan zijn keel, met de andere zwaaide hij in de lucht zooals
blinden dit doen. De oude wever sprong hem achterna en riep
Aarde ! Eet aarde ! » Nikita verbleekte toen hij zijn vader zoo zag;
« Bloed »...
's Avonds bloedt hij dood en nu begint de ondergang van zijn geslacht. Niets hebben zijn kinderen geerfd van zijn trots en vreugde in
het werk. Zij leven eenzaam onder elkaar, opgesloten in zichzelf en
ontevreden, In Pjotr, den oudsten een droeve opstandigheid tegen het
leven dat hem belast met de zorg over heel het bedrijf, In Nikita, den
gebochelde, een ziekelijke liefde voor Pjatr's vrouw, Wanhopig omdat
deze hartstocht onbegrepen en onbeantwoord blijft wil hij zich eerst
zelfmoorden maar een knecht belet het hem en hij gaat dan zijn verdriet verbergen in een klooster. Maar geluk vindt hij er niet en hij
gaat zwerven. Als hij ten laatste sterft smeekt hij klagend het deksel
van zijn kist heel hoog te maken dat het niet drukt, « Vergeet het
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vooral niet ». En meer is er ook niet te verwachten van den lichtzinnigen Alezei die zijn meid trouwt. Hun kinderen groeien op al vervreemdend van de ouders zooals zij eens vervreemdden van den
stichter der « onderneming ».
Dan komt de oorlog, de revolutie, die deze onsamenhangende kudde
verwanten uiteenwerpt en verstrooit. Dit wordt de volledige ondergang. Pjotr en zijn vrouw zijn oud geworden en armer dan ooit een
hunner voorvaderen was. zij rammelen van honger. Met veel geluk
heeft zij voor den ouden gebroken man een droge korst brood kunnen
bemachtigen en wij nemen afscheid van deze moderne Golowjows op
het tragisch tooneel : de kindsch-geworden Pjotr wijst verontwaardigd
de korst brood af.
Hier niet de geniale uitvoerigheid of wijdloopendheid die karakteristiek bij de meeste groote Russen voorkomt maar een ja bijna geniale beknoptheid. En toch heeft dit geweldige boek niets van de vlugge
oppervlakkigheid van een film. De ontleding van het leven is vollediger
en dieper dan -in Gorki's vorig werk. Met flitsen ziet men afgronden
verlicht.
Technisch is het werk grootscher opgezet dan Saltykow's « Golowjows », maar het mist de eenheid der « Golowjows ». Een hoofdpersonage is hier niet te vinden. Zoodat het geheel wel wat als willekeurig
in mekaar gezet, verwarrend op den lezer inwerkt. Waarom maar drie
broers en geen zeven of tien? Waarom geen duizend bladzijden in
plaats van 450? En ten slotte nog iets anders : al deze personagen zipn
path ologisch aangetasten. Die van Dostoievsky zijn het in hoogere
mate maar zij zijn vollediger als mensch. Hun abnormaliteit weerspiegelt de vreemde, ontstellende mogelijkheden van elke normale ziel.
Een ware bekoring ondersta ik om op dat punt van kapitale beteekenis in de literatuur der groote Russen, eens nader in te gaan, onder
voorwendsel een parallel te trekken tusschen « De onderneming » en
« Dostoievsky's Schuld en Boete » waarvan — bericht aan alle boekenamateurs — een derde druk verscheen bij de firma Meulenhoff te
Amsterdam. Maar wat kunnen wij nog veel nieuws te vertellen
hebben na het nog op dit oogenblik in ditzelfde tijdschrift verschijnende boek van Dirk Vansina over den grootsten romanschrijver der
moderne tij den.
Laten wij « Schuld en Boete » in Undeelige goedkoope uitgave ten
warmste aanbevelen.
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En dan zonder enthousiasme begroeten een vertaling uit het Portugeesch. Zoo 'n wonderkind verschijnt ten onzent nog niet om de
twintig jaren. Dit is er een Wiens vader is de ons onbekende Alfredo
Gallis, de vertaler noemt zich R. Schreuder en het boek werd uitgegeven door Seyffardt's boekhandel te Amsterdam.
De uitgevers laten ons op de eerste bladzijden weten « De roman
dien wij hierbij onze lezers aanbieden, mag niet beschouwd worden
als een wetenschappelijk werk. De opvattingen van Renau worden door
de nieuwere critici niet meer aanvaard. Toch komt het ons voor dat
dit boek voor velen, die zich nimmer op de hoogte stelden van de
kultuurhistorische beteekenis van het Christendom, een aanleiding
zou kunnen zijn om van de oorspronkelijke documenten kennis te
nemen. Ten slotte spreken wij onze vrees uit dat rechtzinnig geloovigen, die Christus zien als « de noon van God » zich door de lectuur
gekwetst zullen voelen. Wellicht doen zij goed het boek niet te lezen.
Wij moeten dus trachten uit te maken wie dit boek dan we! moeten
lezen.
Wetenschapsmenschen b. v. al niet„De uitgevers erkennen het zelf.
Dit boek is een historisch roman waarvan Jezus de eigenlijke hoofdpersoon is. Veronderstel dat iemand een historischen roman- over het
leven van Napoleon schrijft en daarin betoogt dat Napoleon geen
veldheer en veroveraar maar een dorpskruidenier was. Later wordt de
valschheid van die stelling ex absurdo bewezen, doch de uitgever publiceert een nieuwe oplage die hij aldus aankondigt : dit is geen wetenschappelijk werk maar voor wie de beteekenis van Napoleon niet
kent is het een aanleiding om kennis te nemen van de oorspronkelijde
documenten. Dat is krek wat met dezen roman gebeurt.
Christen menschen moeten dit boek ook niet lezen. De uitgevers
erkennen het zelf. Ik kan mede getuigen dat die christenmenschen
een krop van verontwaardiging zullen tot in hun keel voelen stijgen,
als ze zullen lezen de... liefdesgeschiedenis van Maria Magdalena met
« den grooten man » den minnenijd tusschen haar en Pilatus'vrouw. En
wat zullen zij zeggen van idiote beweringen als deze : de leer door
Jezus verkondigd kan onmogelijk worden nageleefd. Maar wat beroep
ik mij op 66n citaatje uit een wansmakelijke opeenstapeling van
dwaasheden.
Menschen met smaak moeten dit boek ook al niet lezen. Gedurende
de 5o eerste bladzijden zullen zij in hun geduld zwaar worden be825

proefd door een inleiding en twee hoofdstukken vol schijngeleerdheid,
zonder actie of verhaal. Verder weet ik niet of er stijl zit in het Portugeesche boek maar als dat het geval is, is daar weinig van overschoten
in dit bloedlooze Nederlandsch. a neem een zin die mij toevallig
onder de oogen valt. Wij zijn in de dagen dat Jezus' zenuwen overspannen zijn en dit zenuwlijden gaat overslaan in « een lichte hersenaandoening » tengevolge waarvan hij « veranderd is in een onverzettelijk godsdienstig despoot die eischen stelt welker nakoming ver boven
redelijke menschelijke krachten gaat ». Dan zien wij Jezus aldus :
« Jezus was onder den indruk zijn fijne beschouwende geest, in eene
goddelijke extase buiten de sfeer der humaniteit zwevend, en gebonden
aan de vervulling van een verheven Idee, daalde een oogenblik naar
de ar mzalige aardsche vergankelijkheid of ».
Wij resumeeren dus : lezers die niet omkunnen met onwaarheid,
opzettelijkheid en wetenschappelijkheidswaanzin, christene menschen
en menschen met smaak moeten dit boek maar niet lezen.

G. W.
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Boekbesprekingen.
Langs zonnige Dreven. Bloemlezing voor Waalsche Scholen van
Middelbaar onderwijs, door Dr. C. DE BAERE en Dr. A. VAN
HOOF. — Uitg. De Sikkel, Antwerpen.
Deze bloemlezing gaat naar de 4e en 3 e klassen van Athenea, Lycea
en Colleges en naar de meer gevorderde leerlingen van de Middelbare
Scholen uit het Waalsch gedeelte van 't land.
De bedoeling der schrijvers is de Waalsche leerlingen te leeren
Nederlandsch lezen, d, w. z. zooveel mogelijk zonder behulp van hun
leeraar een tekst begrijpen, hun te leeren smaak vinden in 't lezen van
goede Nederlandsche schrijvers,
Een uitstekend boek.
MOHR HEINRICH. Der Narrenbaum, Deutsche SchwAnke
aus vier Jahrhunderten. Uitg. Herder, Freiburg i. Br.
Een verzameling grappige volksvertellingen, samengebracht door
iemand die rekening heeft gehouden met volkschen humor, fijngevoeligheid en pedagogischen takt. Een boekje dat niet ontbreken mag
in de huisbibliotheek.
ERNEST PEROCHON. Zij die waakten. Vertaald door Ellen
Forest. Uitg. A. W. Bruna & Zoon, Utrecht.
Toen de mannen en zonen naar het bedreigde front en de instructiekampen waren vertrokken, werd het een harde tijd voor de vrouwen, te lande. Maar ze spanden de spieren en de ouderen en de kinderen en de gebrekkigen hielpen zooveel ze helpen konden. Zoo ging
het eerste oorlogsjaar voorbij en het tweede ving aan. Toen viel een
loomheid en vertwijfeling over velen; maar ten slotte hielden ze toch
vol. Daar kwam nu een nieuwe prikkel bij : alles steeg in prijs in geweldige mate, het werd nu een hard maar loonend bedrijf. Al die gewankeld hadden hervatten moed. En zij hebben niet meer gefaald tot
het einde. Toen de gelukkige, uit het vuur bevrijden, terugkeerden,
konden de vrouwen have en land overdragen rijker en bloeiender dan
te voren. In deze atmospheer ontwikkelt zich de spannende en gezonde roman van E. Perochon, die in 1921 met zijn roman Nene den
D. W.
Goncourt-prijs behaalde.
ARS SACRA : I. Unser Herr im Fiend. — II. Christ ist erstanden. — III. Marienlob. Uitg. Ars Sacra, J. Muller, Munchen.
Dit zijn weer drie van die kleine, allerkeurigste, kostbare boekjes
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om te kussen. Een uitgelezen keuze uit oude en moderne poezie op
Jesus' lijden en opstanding en Jesus' Moeder, Maria; versierd met
reproducties van de hoogste meesterwerken aller tijden.
juweeltjes van boekdrukkunst.
D. W.
GUIDO GEZELLE. Vlaamsche Volksvertelsels, Uitg. De
Standaard, Brussel. Vijf vertelsels opggeteekend door Guido Gezelle
en verschenen in den l e Jaargang van Rond den Heerd en den 3 e Jaargang van Biekorf. De illustraties zijn van K. Rosseeuw.
A.VAN CAUWELAERT. De Vlaamsche Jongeren van Gisteren
en Heden, (1910-1927). Leeslust. Antwerpen, 1927.
i5 fr.
Deze smaakvol-uitgegeven bloemlezing van vlaamsche dichters,
die met werk optraden tusschen 1910-1927, zal met vreugde worden
begroet. En om de inleiding die A. Van Cauwelaert er voor schreef
en om de keur zelve. De inleiding teekent een klaar-overzichtelijk
beeld van, en geeft een objectieven kijk op de evolutie der vlaamsche
poezie gedurende de aangeduide tijdspanne. Van Cauwelaert heeft
getracht, in voile oprechtheid den zin en het inzicht der op-mekaar
volgende, naast-mekaar levende en op-mekaar inwerkende kunstenaars
te vatten en vermocht ook de specifieke geaardheid vast te leggen van
de geleidelijke ontwikkeling, den wisselenden op- en neerslag, de
bruuske steigering. Niet zoo heel vele zijn er in de mogelijkheid om de
veelvuldige en veelvormige uitingen van theorie en praxis systematisch te volgen in boek en tijdschrift : hier vinden we een degelijke
synthese, een goeden gids.
De keur zelve legt getuigenis af van 'n ruime opvatting en laat
— wat ten slotte, representatief, hoofdzaak is, — van elken dichter het
persoonlijke accent hooren. Van negen-en-dertig dichters werden excerpten uit hun werk opgenomen. In deze talrijke vertegenwoordiging
hadden we nochtans graag ontmoet o. a. Fleerackers, Caesar Gezelle,
Eeckels.
We wenschen deze bloemlezing in de handen onzer leeraren in
Nederlandsch, onzer grootere studenten, en zijn er van overtuigd dat
het werk van Van Cauwelaert dankbaar zal ontvangen door onze
bibliothecarissen.
M. VAN HOECK.
RICHARD MILANDER. Die Brigg, Zwei Briider, Uitg. Herder
& Cie Freiburg i. Br.
Ben spannend en tevens leerrijk boek ! Deze avonturen roman vol
klare nauwkeurige beschrijvingen geeft ons een beeld van het rooversleven in de tropenwereld. De zeeroovers met hun naief bijgeloof, hun
drogen humor en hun onbedwongen neiging tot roof zijn prachtig uitgebeeld; 't zijn trouwe vrienden en roekelooze waaghalzen. Ben zeer
interessant avontuurroman.
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FERD. EMINERICH. Hater der Wildniss. Uitg. Herder Freiburg i. Br.
Een boek waarvan onze jongens zullen genieten I De reisbeschrijving
van een duitscher, die met twee inlandsche begeleiders naar de
Indianen van Zuid Amerika reist. De reis verloopt niet zonder rnoeilikheden, maar de held weet ze alle door zijn wilskracht te overwinnen.
Een boek zonder griezeligheden dat men toch in een adem doorleest.
Het geeft ons een klaar beeld van de heerlike landschappen der Amazonenstreek.
PROF. Dr. N. VAN WI JK. Geillustreerde geschiedenis der
russische letterkunde. Uitg. Meulenhoff te Amsterdam.
Alhoewel nog altijd beweerd wordt dat ethiek en esthetiek met
mekaar geen uitstaans hebben, moet ik nog altijd het eerste boek lezen
waarin een kritikus een werk waardeert zonder van een of andere
ethiek uit te gaan of een ethisch standpunt te verdedigen. Hoogleeraar
Van Wijk, der universiteit van Leiden gaat ook van een ethiek standpunt uit, zonder evenwel opzettelijk te worden. Doch het is karakteristiek hoe dit terloops zijn literaire waardemaat uitlengt of inkort.
Eigenlijk zou men nog niet zoo ongunstig mogen spreken over 't eenige
feiltje van dit zeer mooi boek. Jawel het is vulgarisatiewerk ; wat kan
men anders dan vulgarisatie leveren met een geschiedenis der russische
literatuur op 16o biz+ van goed dertig ;egels druk? Maar zoo'n vulgarisatiewerk dwingt eerbied af als het tegelijk zoo documentair
volledig en zoo synthetisch helder geschreven is als dit boek. De indeeling : Eerst de primitieve stameling, Kiewsche en Moskousche tijd.
Dan de tocht van Peter De Groote tot aan den grooten dichter Poesjkin
(Lermontow, Gribojedow en Gogol). Dan de glorieuse schrijvers der
veertiger jaren : Goutsjarow, Toergenew, Dostoievsky, L. Tolstoi. Ten
slotte de voornaamste figuren der negentiende eeuw, waaronder vooral
Tsjechow. Met zoo'n gids heeft het reizen maar een bezwaar : het is te
gauw gedatn. De enkele Russen waarover wij hier wat weten schijnen
ons dan te oppervlakkig vlug beoordeeld; de voornaamste en zeer
groote beteekenis van deze literatuurgeschiedenis is dat zij ten onzent
uniek is en zeker nog lang uniek, d. i. de allerbeste zal blijven. Meer
dan 5o biz. zeer interessante reproducties en tal van portretten luisteren
D. W.
het werk op; ja waarlijk opluisteren !

GEORGE TERRAMARE. « Die Magd von Domremy ». Uitg.
J. KOsel & Fr. Fustet Miinchen.
Terramare brengt de veel omstreden heilige dichter bij ons hart.
Wij zien haar hier als een lijderes, die heldhaftig de haar door God opgelegde zware taak opneemt en ze tot een zegenrijk einde voert. Zij
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volgt in blinde gehoorzaamheid de stemmen die haar bevelen haar vaderland te redden. Op elke vraag bij alle verhoor verantwoordt zij
haar zending met haar « God zendt m,ij ».
Een , fel gekleurd verhaal vol bewogenheid en geweldige beelden,
HANS ROSELIEB. « Unsere liebe Frau von den Sternen. Uigt.
J. KOsel & Fr. Fuster. Mfichchen.
Roselieb stelt hier de heele natuur met al wat erin gebeurt vexir als
met hemelsche krachten bezield. Dit maakt hij aanschouwelijk door
het verhaal van een visschersgezin dat zich laat verleiden door oproertaal van sluwe opruiers. Achter figuur en gestalte eener visschervrouw
verbergt zich 0. L. Vrouw « die liebe Frau von den sternen ». Zij heeft
de menschelike gedaante aangenomen om de beteekenis en den zegen
van het lijden duidelik te maken aan de diepbeproefde vrouw. In
een enkelen wonderbaren nacht wordt dit verhaal afgespeeld, dat een
der schoonste en boeiendste reis is van Roselieb.
FRANZ HERNIG Die feine Ingeborg-Jabusch » Uitg. J. KOsel
2 Fr. Fustet Mfinchen.
Herwig een der vooraanstaande dichtersfiguren uit het jonge katholieke Duitschland bundelt hier twee movie novellen. De eerste is de
geschiedenis van een burgermeisje dat door opvoeding misvormd, de
lichtzinnig opgenomen echtelike trouw lichtzinnig verbreekt. In de
eenzaamheid en een hard kommervol leven vindt zij straf en boete.
De tweede, Jabusch is het leven van een schilder, die met hart en ziel,
aan zijn kluizenaarsleven gehecht is. Alle poging om, hem van dat
milieu los te rukken mislukt/ hij blijft zich zelve trouw. Jabusch is een
type van « Die Eingeengten ».
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AANBEVOLEN BOEKEN.
Stories and Poems from the Yellow Book chosen, by W. Van
Maanen, Uitg.,13. Noordhoff, ing. fl, 1.25, geb, f1.1,65,
Avondgedachten voor Zieken en Lijdenden. Uitg. Paul Brand
Hilversum
Barnaby Rudge in Londen, CHARLES DICKENS, selected
and Annotated, by Dr. N. H. Zwager, Uitg, J. B. Wolters, Groningen.
Leerboek der Geometrische kristallografie, door Dr. P.
TERPSTRA, privaat docent aan de rijks-Universiteit to Groningen.
Uitg, P. Noordhoff, Groningen.
Verdieping en Belijning, studies over opvoeding en onderwijs.
Dr. P. STEGENDA Azn. Opvoeding en Waarheidszin, Uitg, P.
Noordhoff, Groningen.
Leerboek der Meteorologie, door Dr. D. VAN GULIK, met
medewerking van Prof. Dr, E. VAN EVERDINGEN. Derde druk.
Met ruim honderd figuren, zes in kleuren gedrukte wolken-fotografieen en een titelplaat. Uitg. P. Noordhoff, Groningen,
Varia Vita, schets van de geestelijke stroomingen in Rome en in
Italie van omstreeks Zoo voor tot Zoo na Chr, Uitg, J. B. Wolters,
Groningen.
Moderne Geografie van Nederland, door H. FREMAN, met
foto's profielen en kaarten. Vijfde druk. Uitg, W. Versluys, Amsterdam,
Denken, Vinden en Toepassen, door L. DORSMAN en J. KLEI.
Tweede deeltje en derde deeltje. Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
't Boeiende Boek. — Tusschen Lucht en Water, door GILLES
VAN HEES. Uitg, J. B. Wolters, Groningen.
't Boeiende Boek : I. Volkssprookjes, door J. COHEN en WYTZE
KEUNING, — II. Tusschen lucht en water, door GILLES VAN
HEES, Uitg, J. B. Wolters, Groningen.
In dezelfde reeks verscheen o, m, de vertaling van L. Caroll's
Elsje's : Avonturen in Wonderland.
Denken, Vinden en Toepassen, door L. DOORMAN en J. VAN
DER KLEI, 3 e deeltje, Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Pr, 0.75 gl.
Deze boekjes zijn bedoeld voor het 5e, 6e, 7e leerjaar,
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R. SCHRIJVERS Aanteekeningen op den nederlandschen
tekst van onze Grondwet en van ons Strafwetboek. Uitg. « De
Stan daard », Brussel.
't Boeiende Boek. Volksprookjes, door J. Cohen. Uitg. J. B.
Wolters, Groningen.
Britsche Wereldrijk, door P. J. A. MULDER. Uitg. J. B.
Wolters, Groningen, ing. fl. 2,40, geb. 2.75.
Lyceum-Herdrukken IV Vondel's Jozef in Dothan en Jephta
in verkorten vorm. Uitgegeven door Dr. PH. A. LANSBERG.
Uitg. J. B. Wolters, Groningen, fl. 1.6o.
Dur en Mol, sprokkels uit het Rijk der Tonen verzameld door
W. J. ROELFSEMA, Hzn, Uitg. P. Noordhoff, Groningen. Prijs :
fl. 1.5o, geb. fl. 2.25.
In de reeks c Bekende Paedagogen» verscheen Johann Heinrich
Pestallozzi, door L. VAN ECK, Jr. Uitg. J. B. Wolters, Groningen,
prijs : fl. 2.30.
In de reeks «Losse Paedadogische studien» verscheen Pestalozziana.
Bibliographische bijdrage tot de kennis van Pestalozzi's invloed op de
N ede:rl. Pedagogiek. Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
Idiom and Grammar. Leerboek der Engelsche Taal voor beginners, door P. EINDHOVEN en P. H. VAN OVERBEEKE. Deel I,
Gid. 1.75. Deel IL G. 2.25. Uitg. W. Versluys, Amsterdam.
The Coral Island, by R. M. BALLANTYNE, Adapted for use
in continental Schools, by J. Vellenga. G. 1.75. Uitg. W. Versluys,
Amsterdam.
G. LEFFERTSTRA, Leesboek voor gymnasiaal, middelbaar
en voortgezet lager onderwijs, eerste deel, zevende druk verzorgd
door Dr. J. Ruinen. Uitg. P. Noordhoff te Groningen.
THEO THIJSSEN, De gelukkige klas. Uitg. Van Dishoeck te
Bussum.
Het dagboek van een L. 0. onderwijzer, maar Been pedant schoolmeestersboek. Een warm van Leven tintelend boek over een meester en
zijn gelukkige klas. Alle onderwijzers en alle leerlingen moesten dit zeer
mooie boek lezen.

DRUKK. ERASMUS, GENT,

Beata Hadewigis de Antverpia.
(Slot)

IL
En toch is het mij tot nog toe niet gelukt Hadewijch verder te Antwerpen te ontdekken. In gedrukte oorkonden komt ze zeker niet voor.
Wij mogen gerust zeggen, dat we alles hebben doorloopen wat met de
geschiedenis van Antwerpen in de XIII e eeuw in betrekking staat, zoo
ver dit is uitgegeven. Er is niets in te vinden. Verwonderen moet ons
dat toch niet te zeer. Vooral jonkvrouwen, die ongetrouwd zijn gebley en, worden slechts toevallig in oorkonden vermeld. Geheel de geschiedenis van het ontstaan der begijnen te Antwerpen (1), als van
andere vrouwelijke instellingen de Norbertinessen, het gasthuis, de
leprozij der zieken uit lien tijd, is een anonieme (2) : eerst tegen het
einde der eeuw treffen wij er namen aan.
Bij Hadewijch voegt zich daar nog de bijzondere omstandigheid aan
toe, dat zij wellicht nooit zelfs in een begijnhof schijnt geleefd te hebben. Niets in haar werk wijst er op, dat ze tot een gemeenschap behoorde. Zij verkeerde in een beperkten kring van godgewijden, die
onder haar invloed stonden, haar leiding ontvingen. Zij laat er enkelen
van met name groeten : een Margriet, een Emma, een Sara. a voor mij
krijg steeds den indruk, dat zij moet geleefd hebben met een klein
groepje van vrome maagden, ongeveer als het groepje der maagden
dat te Nijvel bij het H. Graf door een zekere Hadewijch geleid werd,
van wien de Gelukz. Ida van Nijvel haar eerste vorming in het mystieke
leven ontving. Deze omstandigheid moet het nog moeilijker maken om
Hadewijch ooit te ontdekken.
Wij hadden er ons ook toe gezet te onderzoeken of Hadewijch sours
tot de familie van de burggraven van Antwerpen kan hebben behoord.
Maar hier zijn we werkelijk van een kale reis thuis gekomen. Wat we
(I) PHILIPPEN. Begijnhoven, Antwerpen 1918, blz. '13.
(2) MERTENS en TORFS. Gesch. van Antwerpen, I, 395.

vlg., en de

daar vermelde bronnen.
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hierboven meedeelden, steunde op de gewone voorstellingen over de
oudste castellani de Antverpia. Ons onderzoek is tot een geheele studie
uitgedijd, die we hier niet kunnen inlasschen, maar elders zullen uitgeven (I). Ons besluit was dat er v6Or 1271, toen Arnoldus V van Diest
het eerst met den titel castellanus de Antverpia optrad, er geen spraak
van burggraven van Antwerpen kon zijn. Al wat over vroeger burggraven wordt verhandeld, is fabel en verdichtsel uit de tweede heeft der
XVIIe eeuw : en steunt uitsluitend op valsche kronieken van Chr.
Butkens, zoo het niet geheel door de Butkens, Christophorus of zijn
broeder Alexander, werd uitgedacht.
Toen wij verleden jaar, hadden aangetoond, dat een heele reeks
kronieken, die in de nalatenschap van Chr. Butkens heetten ontdekt te
zijn, louter vervalschingen waren, is al dadelijk het vermoeden opgekomen, dat de geschiedenis van de burggraven van Antwerpen ook niet
in den haak zou kunnen zijn (2) deze toch steunt voor de oudste
burggraven op een citaat uit een kroniek van Middelburg. Onder die
valsche kronieken nu is- een kroniek, die door den vervalscher op den,
naam werd gezet van Nicolaus de Alta-Terra, of Hoochlandt, die kanunnik en daarna abt van 0. L. Vrouw te Middelburg zou zijn geweest. Was deze ook de kroniek van Middelburg, waarop de voorstelling over de vroegste burggraven van Antwerpen steunt? Inderdaad
we hebben dit in bijzonderheden willen aantoonen, de opkomst der
legende in de XVII e eeuw nasporen, de bronnen ontdekken waaruit
ze is voortgevloeid. Geen twijfel mogelijk. Ook langs historischen weg
zijn we tot hetzelfde resultaat gekomen : de titel castellanus de Antverpia komt eerst op in 1271, en werd het eerst gedragen door Arnoldus V van Diest.
Indien derhalve het klooster van Zeelhem eenig bijzonder belang in
de werken van Hadewijch heeft gesteld, omdat deze in eenige betrekking met de familie van hun stichters, de heeren van Diest, zou hebben
(1) Intusschen reeds verschenen in Bijdrage tot de Geschiedenis 1927
April-Mei, bl. Io8 vlg..
(2) De E. H. FL Prims deelde dit vermoeden ook reeds mede op
onze eerste vergadering. En onze geachte voorzitter E. H. Philippen
zegde mij, toen ik hem het resultaat van mijn onderzoek te kennen gaf,
dat hij ook dit vermoeden had uitgedrukt, in een opstel over den zegel
van Hendrik van Herenthals, dat hij in de Acadimie d'Archeologie had
voorgelezen en in druk wilde laten verschijnen.
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gestaan, dan is het niet, omdat dezen met de familie der vroegere Antwerpsche kasteelheeren waaruit Hadewijch zou stammen, waren verwant geraakt. De reden moet dan elders liggen dat de stichters van
Zeelhem castellani de Antverpia waren kan op iich zelf niet meer dienen
als aanwijzing, dat Hadewijch uit Antwerpen zou afkomstig zijn;
alleen in zoo verre als de van Diest's betrekkingen te Antwerpen
hadden.
Maar steeds blijft dat de van Diest's betrekkingen met Antwerpen
hadden en verwant waren met de Breda's. Wisten we nu maar wat
meer daarover I en wisten we maar hoe de titel castellanus de Antverpia hun toegekomen is Behoorde Hadewijch of hare familie tot
die betrekkingen? tot eene familie uit Antwerpen, verwant met de van.
Diest's ? tot een zijtak der van Diest's ? der heeren van Breda ? Godevaart IV van Breda, die in 1246 overleed, was gehuwd met de zuster
van Arnold IV van Diest. Na Godevaart's dood heeft onze Hendrik
het geslacht der Breda's moe- ten voortzetten, dat echter met diens
dochter Elisabeth voor goed in rechtstreeksche lijn uitstierf. Is de overlevering van Hadewijch in de familie van Diest overgegaan?
In een stamboom van het huis van Diest heb ik bijeengebracht, alle
namen van leden dier familie die ik heb kunnen ontdekken. De naam
Helwigis komt er tweemaal in voor, doch telkens onder dien vorm en
nog in de Xile eeuw; dat wijst er toch op, dat zulk een naam nog door
andere latere vrouwen uit dit geslacht kan zijn gedragen geworden (I).
Ook komt de naam Aleydis voor : Aleydis nu is een wisselvorm voor
Hadewijch (2). Een Aleydis was de vrouw van Arnold III die tot 1229
in oorkonden vermeld wordt, doch voor_ 1233 overleden was (3).
Onder zijne kinderen wordt geen Aleydis vernoemd; trouwens geen
enkele dochter. Toch heeft hij dochters gehad Godevaart IV van

(I) Aan den vorm Heilwigis, evenmin als van Aleydis, hecht ik toch
niet veel belang.
(2) De eerste abdis van 's Hertogendaal was een Aleydis, die ook
voorkomt onder den naam Heilwijch en Hadewijch, schijnt een merkwaardige vrouw geweest te zijn. Haar opvolgster als abdis en vriendin
was een Margareta, dochter van den hertog van Brabant. Hadewijch nu
had een vriendin, Margriet, die ze tegen hoogmoed moet waarschuwen (Br. XXV, 7. 24).
(3) Volgens oorkonde V in Chronicon Diestense.
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Breda had er eene van gehuwd, wier naam echter niet vaststaat (x). Is
er ook een Aleydis of een Hadewijch onder geweest ? Toch zet zich de
naam Aleydis in de familie voort Geraart, heer van Zeelhem, die de
zoon was van Arnold en Aleydis, heeft een dochter Aleydis (2). Daar
is nog een Hendrik, broeder van Arnold III, wiens dochters in 1215
een overeenkomst sluiten met Christianus, abt van St- Truiden, omtrent goederen gelegen in Borloo en Kerkom (3). Doch hoe heetten
die dochters ?
In den stamboom van de huizen van Schooten en van Breda, volgens
de bekende oorkonden opgemaakt, komt helaas ! ook geen enkele
Hadewijch voor (4). Hier echter vernemen we nog minder over de
vrouwen dan in het huis van Diest. Er is nochtans een Elisabeth die
in aanmerking zou kunnen komen voor ver Leyse : de vrouw zelf van
dien Hendrik, dien Hadewijch naar Saksen zou hebben gezonden,
was een Elisabeth. Hoogst waarschijnlijk een Berthout (5), evenals
Sophia, die de vrouw werd van hun vroeg gestorven zoon Hendrik (6).
Dat zou ons naar de Berthout's voeren, om daar een mogelijke Hadewijch op to sporen. Wel komt ook in deze familie herhaaldelijk de naam

(I) Godevaert IV noemt Arnold IV van Diest zijn broeder. Hij zou
diens zuster, Mathildis, hebben gehuwd. Aldus ook in GOETSCHALCKX.
Gesch. van Schooten, I, blz, 92. MIRAEUS en FOPPENS I, blz. 765. Die
Mathildis zou het begijnhof van Breda hebben gesticht. Toch niet vermeld door PHILLIPPEN. Begijnhoven, blz. 124.
(2) Cf. Chron. Diestense, p. 403. Zij zou de vrouw zijn geworden
van Otto van Cuyck.
(3) PIOT. Cartulaire de l'abb. de St-Trond. Bruxelles, 1870, t. I,
p. 172, n. CXXXIV.
(4) Toch een Helwigis, kleindochter van Sophia van Breda en
Raas van Gaveren, in de tweede helft der XIII e eeuw.P. J. GOETSCHALCKX,
Gesch. van Schooten, o. c. I, blz. I80.
(5) GOETSCHALCKX. Geschiedenis van Schooten, 117.
(6) Heeft er een zijtak of een bastaardtak der Breda's bestaan,
waartoe een Beatrijs van Breda, met een Egidius, Bernerus en Henricus
dictus Evergheer hebben behoord, vermeld in een oorkonde van
27 Juli 1281. Bijdragen tot de Gesch., XIII, blz. 267? Of beteekent hier
de Breda niet meer dan de afkomst als de andere namen in die oorkonde.
Zegebert de Ulvenhout, Gerardus de Tichelt ? Vgl. GOETSCHALCKX.
Gesch, van Schooten I, biz. 164. Dit dunks mij waarschijnlijkst : hier
worden personen uit Breda vermeld.
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Helwigis voor; maar zonder dat er verder lets uit af te leiden valt. Daar
is echter een Egidius Berthout, die twee dochters heeft, Oda en Elisabeth, voor wie hij in 1227 de Cistercienserrinnenabdij van Rozendaal
bij Mechelen sticht of rijkelijk bedeelt (I). zou dit soms de ver
Leyse kunnen zijn?
Men zou er zoo nog vele kunnen opnoemen; doch wat heeft men aan
loutere namen? vooral aan zoo verspreide namen als Elisabeth- of
Margriete ? Hadewijch echter vermeldt twee andere vriendinnen met
minder verspreiden voornaam : Sara en Emma. die ik tot nog toe niet
heb vermeld gevonden (2). Aan zulk een Sara of Emma zou men al
wat meer houvast hebben.
, Heeft er soms te Antwerpen een familie de Antverpia bestaan in de
Mlle eeuw ? Wij vinden wel enkele personen die de Antwerpia genoemd worden : een ridder Simon de Antverpia in '168; een Henricus,
pastoor te St- Niklaas in 1238; een Ingelbertus, in 1263; een Gerardus, in 127o, die een Biblia tabulata zou hebben vervaardigd (3). Van
meer belang echter is de vermelding van een Ger á. rdus de Werpa of
de Antwerpia, die volgens Gramaye in 1240 een weide genaamd het
Dienstveld zou hebben geschonken aan de begijnen om zich daar te
vestigen (a). Als we nu overwegen, dat we Hadewijch geneigd zijn te
zoeken onder de begijnen, vraagt men zich af of die Geraart soms een
verwante van haar zou zijn geweest. Een Gilbrecht, miles de Antverpia,
komt nog voor in een akte waardoor Hendrik I van Brabant een aantal
goederen in de stad met hem verwisselt. Dat gebeurde in 't jaar
(I) MIRAEUS et FOPPENS 0. C. I, 744 ; Gallia Christiana, V, 69. Oda,
eerste abdis stierf in 1247. Cf. GOETSCHALCKX. Bijdragen tot de geschiedenis, 1923 : Geschiedenis der parochie van Contich, blz. 18. L. JANSSENS.
Het klooster van Rozendal, Mechelen, S. en J. Van Moer,1886, steunt
op voorstellingen die rijkelijk uit BUTKENS ' valsche kronieken schijnen
geput te hebben. Hij maakt beide dochters ouder dan ze waren en brengt
ze in betrekking met Beatrijs van Nazareth zoo vroeg als 1215.
(2) In geen enkele oorkonde, in geen enkel bericht uit de Mile of
XIVe eeuw heb ik totnogtoe een Sara of Emma aangetroffen. Toch heb
ik allerlei oorkonden, allerlei necrologia enz. doorloopen.
(3) Zie hierover MERTENS en TORFS, 0. C. I, 191-192.
(4) Zie J. C. DIERCKSENS. Antverpia Christo nascens et crescens, 1773;
I, blz. 242, ad annum 1240. Vgl. MERTENS en TORFS, 0. C. I, 398. PHILIPPEN. Begijnhoven, blz. '14.
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1233 (I). Wie was die Gilbrecht? gewis een aanzienlijk man. -Was het
soms dezelfde als die Geeraart, door Gramaye verkeerd gelezen? En
stond hij in eenige betrekking met Hadewiich?
Aan de uitdrukking de Antverpia moet natuurlijk niet zonder meer
de beteekenis gehecht worden van een familienaam. Doch soms blijkt
wel uit het verband, dat we met een opkomenden geslachtsnaam te
doen hebben. Tot welk geslacht nu die Geraart en die Gilbrecht behoorden blijkt niet : toch treffen wij reeds om dien tijd een geslacht
aan, waarvan leden zich bepaald de Antverpia noemen, zoodat de uitdrukking meer schijnt te zijn dan Touter opgave van de plaats van afkomst of verblijf, namelijk het geslacht der villici.
Zoo vinden wij een Arnulfus dictus villicus de Antverpia (2), die
in 1237 twee hoeven gelegen in de Cammerstraete schonk aan de abdij
St-Bernard aan de Schelde. Hij bezegelt de oorkonde met zijn eigen
zegel en met dien van de villa van Antwerpen, zoodat hij inderdaad
villicus was. De uitdrukking nu de Antverpia kan eenvoudig beteekenen villicus van Antwerpen. Maar we zien dat enkele jaren later afstammelingen van die familie der villici toch weer de Antverpia ge
noemd worden (3).
Zoo heet het in 1264 (15 Dec.) : dominus Joannes de Antverpia,
filius bone memorie domini Nicholai, dicti villici. Hij schenkt tachtig
pond Leuvens aan de abdij van St-Bernard (a).
In 1266 (ig Juli) : dominus Joannes de Antwerpia filius bone memorie
domini Nicholai dicti V illici die honderd pond Leuvens aan dezelfde
abdij had geschonken (5).
Dezelfde worcknog in andere oorkonden vermeld, echter zonder de
benaming de Antwerpia, als : Joannes dictus villicus, filius Nicholai
quondam villici (6).
(I) GOETSCHALCKX. Bijdragen tot de Geschiedenis 1923-24.' De
oudste geslachten der familie van de Werve, blz. 264.
(2) Oorkondenboek van St-Bernaarts, o. c. c. a. In een dier hoeven
woonden een Christina de Scote : uit het huis der heeren van Schooten?

(3) E. H. FL. Prims, heeft mijne aandacht hierop getrokken, en rnii
ook bijzonderheden, vooral uit het Cartularium van 0. L. Vrouw. meegedeeld.
(4) Ibid. blz. 262.
(5) Ibid. 274.
(6) Ibid. voor de jaren 1253, 1257, 1265.
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Zijn moeder was een Aleydis, die goederen te Nijlen aan het kapittel
van Antwerpen had geschonken (I).
In 1284 maakt hij zijn testament; daaruit blijkt dat hij op gevorderden leeftijd priester was geworden en kapelaan van 0. L. Vrouw
was (2). Hij vermeldt zijn zoon Nicolaus, en een anderen zoon Andreas, reeds overleden, met drie kinderen. Hij had nog een zoon
Joannes gehad, die misschien bij dezen tijd ook reeds overleden was.
Hij had een broeder Philippus en twee zusters : Clarissia, die met een
Balduinus Hane getrouwd was (3), en Gertrudis, die de vrouw van
een Volkaert moet zijn geworden, want Walter Volkaert, dien hij zijn
neef noemt, wordt als zijn testamentuitvoerder aangesteld.
Een aanzienlijke en rijke familie dus : zijn vader zoowel als hij zelf
heeten dominus. Ook die Volkaert wordt rentmeester van den hertog
van Brabant en stond bekend als een der rijkste edellieden van zijn
tijd. (4). Ook een godvruchtige familie, die milde schenkingen deed
aan allerlei religieuze instellingen, in 't bijzonder aan de abdij van
St-Bernard, en ook, als Joannes in zijn testament, niet vergat bijzonder schikkingen te treffen voor steun aan de kruistochten.
Nog andere personen worden de Antwerpia genoemd, blijkbaar
echter alleen als plaats van afkomst. Nochtans een Yota, magistra
van 't begijnhof van Vilvoorden, heet eveneens de Antwerpia, waar de
uitdrukking wat meer zou kunnen bedoelen (5).
Onze Joannes was, ten minste in de laatste jaren van zijn leven,
geen villicus meer : in 1264 wordt Nicolaus de Wineghem villicus
genoemd (6).
Was zijn vader Nicolaus de zoon van bovenvermelden Arnulfus villicus? En kunnen wij deze familie dan nog verder op vervolgen?
Reeds in 1168 vind ik een Arnoldus villicus als burgensis van Ant-

(I) Uit het Cart. van 0. L. Vr. fol. LV en LVIII.
(2) Oorkondenboek St-Michiels, 294. Zie ook over hem Bijdragen,
1903, biz. 280. In 1253, wordt hij nog genoemd Johannes dictus Villicus
filius Nicholai quondam villici, -in 1254, heet hij subdiaconus; in 1275
bepaald capellanus van 0. L. Vrouw; in zijn testament beneficiatus.
(3) Cart. 0. L. Vr. fol. L. V.
(4) Bijdragen Ign, bl. 355 in 1244 VOLKAERT'S zijn reeds te
Antwerpen bekend van de XII e eeuw af.
(5) Oorkondenboek St Michiels bl. 304, a°.1252.
(6) Oorkondenboek St-Bernard, i. a..
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werpen vermeld (1) . En in de volgende jaren, bijzonder in 't begin der
Xiiie eeuw komt in oorkonden meermaals een Arnoldus als villicusof
ammannus van Antwerpen voor. Doch 'het verdere onderzoek naar
deze familie moet ik aan anderen overlaten, evenals naar de eigenlijke
beteekenis van het woord te Antwerpen, Was dit synoniem met ammannus? met scultetus? met tribunus? Wanneer juist komt de schoutet
te Antwerpen op, als onderscheiden van den villicus ? Moeten wij bij
de woorden in latijnsche oorkonden villicus, ammannus, scultetus aan
verschillende ambten denken ? of dienden die ter vertaling van eenzelfde woord, voor een zelfde functie ? (2).
In alle geval, ik vind omstreeks 120o nog te Antwerpen de villicus
vermeld als hoofd van de schepenbank : A. villicus et scabini Antwerpenses (3).

De villicus was een vertegenwoordiger van den markgraaf (4). En
zoo wil het treffen dat wij, aangeland bij de familie de Antwerpia,
(I) Oorkondenboek St-Michiels, c. a. biz. 41.
(2) 1k heb slechts sporadische aanteekeningen, die ik niet wil aanvullen, omdat anderen met dit onderzoek bezig zijn. In Oorkondenboek
van St-Michiels vind ik 1183 een GERUNGUS tribunus, ALOLDUS ammannus (dus verscheiden); in 1186 ARNOLDUS tribunus, scabini Antwerpenses; 1198 een GUILLELMUS officialis ducis in Antwerpia; in 1210
een ARNOLDUS schoutet (VERKOOREN. Inventaires des archives de la
Belgique Bruxelles, Hayez, 1910) te zamen weer met de schepenen;
in 1233 (VERACHTER. Inventaire) en 1214 ARNOLDUS ammannus (\TERKOOREN). In 1233 is EGIDIUS schout van Antwerpen (Oorkondenboek
St-Bernaarts); een GILBERTUS is scultetus te Antwerpen geweest voor
1245 (Oorkondenboek St- Michiels).
(3) Fl. PRIMS. Kerkelijk Antwerpen 1927, blz. 57; als in 1210 Arnoldus, schout, hoofd van de schepenbank. Zie vorige aant. In de tweede
helft der XIIIe eeuw was villicus en amman synoniem, maar verscheiden
van den schoutet. Ik vind in een oorkonde van 16 April 1268, WALTERUM FOLCARDI villicum seu hammannum Antwerpiensem, tegenover
GODESCALUS, judex sue scultetus. (Oork. St-Bernaarts, i. a.) — De Walter
VOLKAERT waarschijnlijk die Johannes' zuster Gertrudis had gehuwd,
wiens noon rentmeester van Brabant werd. Dus een huwelijk onder
leden van familien van villici.
(4) In Antwerpen zoo goed als zeker de vertegenwoordiger van den
hertog, tot het begin der XIIIe eeuw, wanneer de schout naast hem
optrad.
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komen te staan, wel niet voor de kasteelheeren van Antwerpen, die
toen niet bestonden, maar voor de vertegenwoordigers toch, als de
kasteelheeren, van den markgraaf, bij hen die te Antwerpen de kasteelheeren hebben vervangen. Zou er dan misschien ooit tusschen deze
familie- de Antwerpia, villici, en tusschen de heeren van Diest eenige
betrekking, eenige verwantschap hebben bestaan?
En heeft onze Hadewijch tot deze familie behoord? Wij hebben nog
niet alle hoop opgegeven haar hier te ontdekken.
Opmerkenswaardig is, dat de naam Heilwijch of Hadetwijch, hoewel
tamelijk verspreid ook te Antwerpen, er toch lang niet zoo gebruikelijk
schijnt geweest te zijn als elders, b. v. te Brussel .
Onnoodig alle Heilwighen op te sommen die we konden ontdekken :
aan een naam zonder meer heeft men niets, en aan den vorm Heiliwigis zelf hecht ik in 't bijzonder weinig belang. Zoo wordt meermaals
een Heilwigis vermeld in 't jaargetijdenboek der kapelanen van 0. L.
Vrouw (I). Zoo reeds daar op 1 Januari, Een Heiliwigis was magistra
van het gasthuis van Antwerpen in 1288.
In het nog onuitgegeven Cartularium van 0. L. Vrouw van Antwerpen komen voor een Heilewigis die een beemd bezeten had;
en Aleydis et Heilewigis sorores de Lyre; een Clementia et Heiliwigis
sorores (2).
Wij vinden er ook een Hadewigis, maar waarschijnlijk geen begijit:
Henricus Hadewigis (zoon van Hadewijch?) die een bunder land
hield gelegen in het goed van een zekere Agnes Quakine : dat lag links
van den steenweg van Antwerpen naar Lier : in loco qui dicitur Poyenghemvelt (3).
Zoo treffen we hier toch omstreeks het midden der XIII 8 eeuw den
(r) Sedert 1923 in de Bijdragen uitgegeven; begonnen door P. J.
diens uitgebreide aanteekeningen wordt het een
rijke bron voor de kennis der Oudste Antwerpsche familia..
(2) Bijdragen 1912, 533, in Oorkondenboek van St-Michiels, 1. a.;
in 1272 was een ALEYDIS magistra (Oork. St-Bernaarts, i.a., in 1281 en
1284 een ELISABETH (Oorkondenboek St-Michiels. Bijdr. 1909, 209;
1910, 363.)
(3) Mij vriendelijk meegedeeld door Fl. PRIMS : het Cartularium
berust op 't Archief te Antwerpen. Zie daarover Bijdragen. Over de
familie Quakine verder Fl. PRIMS. Kerkelijk Antwerpen, de Bijlagen io
(1203) I I, en 12 (1206; 1220).
GOETSCHALCKX. Met
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naam Hadewigis zelf aan. Om dienzelfden tijd komt een Helwigis de
Foro voor, zuster hoogstwaarschijnlijk van een Joannes de Foro, een
der oudste kapelanen van 0. L. Vrouw. Doch ook weer niets meer
over haar, dan dat ze een begin schijnt geweest te zijn (I).
Nog in de XIVe eeuw was de naam Hadewijch in Antwerpen bekend (2). In de omstreken der stad komt in de XIII e eeuw de naam
zelf meermaals voor. Onder de familie van den abt van Villers te
Merxem in 1212 wordt een Hadewid Greca genoemd (3). In het
cijnsboek van Villers voor hun bezittingen afhangende van Schooten
wordt Hawidis de Palude vermeld (4).
Het huffs van Strijen, dat met de Breda's betrekkingen had kende ook
Hadewijch's een Hadewijch was de tweede vrouw van Frans van
Gavere, kleinzoon van Sophie van Breda, die een deel der heerlijkheid
van Breda erfde na den dood van Arnold van. Leuven en Elisabeth (5).
En in de mede verwante familie van Borselen was de naam Hadewijch
fang niet zeldzaam (6).
Dit slechts om aan te toonen, dat de naam en de vorm Hadewigis te
Antwerpen en omstreken wel bekend was, in de XIIIe eeuw.
Zoo veel hebben wij ten gunste van Antwerpen als geboortestad van
Hadewijch kunnen ontdekken. Mocht een gelukkig toeval ons eens op
het spoor brengen, waar deze uitkomsten zouden bevestigd worden
Toch bestaat er nu reeds aanleiding genoeg tot de hoop, dat dit naar
Antwerpen zal voeren.
Ik sprak van Antwerpen als geboortestad van Hadewijch. Want dat
zij &carom steeds te Antwerpen zou hebben verbleven, wil ik niet
(I) Le Jaargetijdenboek o. c. Bijdragen 1923, blz. 526; ne blz. 822.
De familie de Foro was een der groote familia van Antwerpen, die
later meermaals schepenen telde; Reeds in 1232 treedt een THIBALDUS
DE FORD scabinus op als getuige in de akte waardoor Hendrik de Hollander van Antwerpen de leprozij begiftigde. MERTENS en TORFS, I,
587.
(2) MERTENS en TORFS I, 581 vermelden een Wouterkin (H) adewighen sone.

(3) P. J. GOETSCHALCKX. Gesch. van Schooten I, blz. 64. De naam
Greca onleesbaar.
(4) E. DE MOREAU S. J. et J. B. GOETSTOUWERS, S. J. Polyptique de
l'abbaye de Villers 1908, blz. 143, 144.
(5) GOETSCHALCKX. Schooten I, 179-180.
(6) M. SWALLEGANGE. Cronijk van Zeeland, 389, vlg.
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beweren, Het is daarom niet uitgesloten, dat zij zich al vroeg naar
Nijvel heeft kunnen begeven, waarheen zij door den roem van Maria
van Oignies' schoonbroeder, Guido, die er de begijnenbeweging inrichtte, kan zijn aangetrokken geworden, en waar wij gemeend hebben
haar te erkennen in een leidster der begijnen, de Gelukz. Hadewigis
de St-Cyro.
P. S. — Deze lezing was reeds geschreven, toen ik dezer dagen de
hand heb kunnen leggen op het oudste jaargetijdenboek van het begijnhof van Antwerpen. a had, er lang naar gezocht, omdat ik hoopte,
zoo ergens, dan hier onze Hadewijch te zullen ontdekken. Wel bleef
steeds de twijfel bestaan of Hadewijch ooit in een eigenlijk begijnhof
had geleefd, en of zij niet veeleer moet gezocht worden in de kleine
groepeeringen van vrome maagden, die de begijnhoven voorafgingen.
Toch kon een jaargetijdenboek der begijnen eenig aandenken van haar
hebben bëwaard. Hoe belangrijk au dit teruggevonden jaargetijdenboek ook weze (het werd begonnen door den eersten pastoor, Gerungus
persona de Brecht om het midden der XIIIe eeuw) en wij zullen er afzonderlijk op terugkomen, het jaargetijdenboek zelfs waarschijnlijk in
zijn geheel uitgeven; toch ben ik hier in mijn verwachting teleurgesteld
geworden. Wel worden zeer vele Heilewighen vermeld, ook nog in
de XIII e eeuw, maar geen enkele Hadewijch.
Dr. JOS VAN MIERLO JUN, S. J.
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VAN ZIEL TOT ZIEL.
Voor Dirk Baksteen,

Wanneer ik dood zai zijn,
dan zult gij tooien
Uw ziel met zwarten mantel Pijn,
en op mijn lichaam roode rozen strooien...
't Zal in den laten zomer zijn, een mooien,
wanneer ik dood zal zijn.
Wanneer ik dood zal zijn,
dan zult Gij luiken
mijn oogen voor 't mij lieve lichtMaar gansch mijn ziel zal door de blinden sluiken
en sterker levend in Uw ziel opduiken
Wanneer ik dood zal zijn.
Wanneer ik dood zal zijn,
dan zult Gij komen
al snikkend : « 'k Heb hem zoo bemind1...'»
Mijn beeld zal hangen blijven op Uw droomen
— want Vriendschapsvrucht valt nimmer van haar boomen I --wanneer ik dood zal zijn.
Wanneer ik dood zal zijn
Wil 'k U nog nader wezen
Als 't kind den warmen moederschoot,
en U doorstroomen, innig als voordezen,
met Goedheid, die Ge in ieder woord zult lezen
Wanneer ik dood zal zijn.
Wanneer ik dood zal zijn
zult gij alles erven
wat er nog schoons ligt in mijn ziel...
Mijn levenslied mag met mijn hart niet sterven
mijn ziel zal zacht verrijzen in Uw verven
Wanneer ik dood zal zijn.....
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Wanneer ik dood zal zijn
dan zult Ge leeren
hoe dooden leven in hun graf,
en, dagelijks gevoed met 't Brood des Heeren,
Uw ziel aan mijne ziel communiceeren,
Wanneer ik dood zal zijn.
Wanneer ik dood zal zijn
gaat met de jaren
Uw vriendschap groeien in verdriet;
Mijn schoonheidsdroom zult Ge in Uw hart bewaren,
tot God weerom onz' zielen za1 vergaren
Wanneer Ge ook dood zult zijn..,
MAUR, COOMANS,

o. Praem.
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EenSprookje.
Voor M.L.D., door Hilarion Thans, °S.M.
— Dan wil je naar m'ns sprookje luisteren?
— 0 ! 't is een sprookje ! Dus eigenlijk lets wat feitelijk nooit gebeurd is.
— Dit sprookje is gebeurd. Ten minste voor de twee derden.
— En de rest is...
— Verzonnen? Neen : zal nog gebeuren.
— Ik luister.
Daar waren eens een koning en een koningin. Machtig, rijk, wonderschoon; en voor hun goedheid werd geen vergelijking gevonden. Ze
woonden in een prachtig paleis, en dat paleis stond midden heerlijke
hove n. En die koning en die koningin hadden een heel klein kindje. En
ze zeiden : dat moeten we nu uitbesteden.
— He ! waarom dat?
----_Dat deden ze met al hun kindertjes.
— Maar waarom? Ze waren toch rijk genoeg om ze zelf groot to
brengen!
— Natuurlijk ! Maar je weet ook wel dat men in een sprookje geen
rekenschap moet geven van de minste bijzonderheden. Ik zou je
heel precies kunnen uitleggen « waarom ». Maar dan gaat het mysterieuze er van af, en we vallen in nuchtere proza!
— Laat ze 't kindje dan uitbesteden.
Ze zonden een page met het kindje, naar het groote woud in de
vlakte.
— Dus lag dat kasteel op een berg?
— En de tuinen langs dalende terrassen. Ja. — Heb je daar lets
tegen? De page droeg, zeg ik, het wicht naar het eeuwenoude, donkere,
eikenwoud in de vlakte. Diep in dat woud stond de hut van een kolenbrander, die daar leefde met z'n vrouw. Ze hadden nog geen kinderen.
Wel ,een houten kist die voor wieg kon dienen. De hofjonker lei het
wicht in die kist, terwiji ze beiden in 't bosch waren.
— Wat zullen die menschen hebben opgekeken!
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— En blij dat ze waren! — Ook wel een beetje ongerust. is dit
kindje wel voor ons? zeiden_ze. 't Is zoo'n fijn, lief dingske. En daar
staat een kroontje in een hoek zijner luren geborduurd.
— Nu de gedetailleerde beschrijving van dat kind!
Toen 't nog zoo hiel klein was, weet ik zelf niet juist hoe het
uitzag. Toen 't een jaar of vier was, droeg 't een rechte schei in z'n
blond haarke, dat met den dag volle y en donkerder zou worden. En
twee dikke vlechten, met van onder een wit strikjen aan, vielen van
weerskanten, z'n schouders.
— En droeg het, somtijds, geen wit of blauw kapke, gelijk de kinderen van Schiestel?
- Jawel : een wit. En houten klompkes. Want 't kindje ging, natuurlijk, armoedig gekleed. Ik geloof dat het een rood wollen lijveke
— of hoe heet zoo'n ding? — aan had, en een lang, blauw baaien
rokske.
Mag ik weten wat de ouders met die kostelijke luren hadden gedaan ?
— Die waren op hun tijd versleten geraakt. Maar 't hoekje met dat
kroontjen op, hadden ze afgesneden, en, langs den kant van 't hart,
binnen op de voering van 't keurslijfje genaaid. Soms vroeg de kleine
Wat is dat, moeke, dat kroontje ? Dan antwoordde de pleegmoeder
Och, niets, m'n kind. Eigenlijk, ze zagen dat kroontje nooit zonder een
tikje onrust. 't Is van hoogen adel, ons meiske, zeien ze soms tegen
elkaar : als we 't maar mogen houEn! Ze hebben 't ons toch gegeven!
zei vader dan, barsch : om z'n vrees te verbergen. — of maar geleend,
zuchtte de moeder. Ze hielden beiden vreeselijk veel van de kleine.
Het kind groeide op, ja — zonder profanatie gezegd : in jaren, in
wijsheid, en in gratie, voor God en voor de — twee-menschen. Want
passage was er niet veel in het donkere woud.
Het voelde zich heel gelukkig in de kolenbrandershut. Het wist niet
beter. Kon het herinneringen hebben bewaard aan z'n hoogen oorsprong, aan 't koninklijk paleis?
Het kon wondermooi zingen. Liedjes die 't zelf componeerde, en
zelf begeleidde met de viool.
- Een viool bij kolenbranders?
- 'n Klomp van moeder waarover 't snaren had gespannen.
Wanneer 't kind aldus speelde en zong, werd het den man zoo
vreemd om het hart. Na even geluisterd te hebben, stond hij op en
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ging buiten. « Hoort varier niet graag muziek ? » vroeg de kleine dan.
— Toch wel, kind, maar misschien heeft hij den wolf gehoord. En
we zouden niet graag ons schaap kwijt zijn ».
-- Hoe heette 't meisje tochr5
-- Dat is bijzaak. Corona, als je wil.Maar onderbreek me niet heel
den tijd, of ik laat den draad van m'n verhaal vallen.
— Die u, al vertellend, nog spinnen moet. Daarmee bleef wel de
verdere beschrijvinge van 't kind achterwege?
— Inderdaad ! Mea culpa... Wel : 't had klare, diepe, lichtende,
zeegroene oogen. Groen als een kazuifel van de zondagen van Pinksteren, gezien bij lampelicht. De blik van die oogen was de zeldzame,
geheimzinnige, « rayon vert », de groene kimmestraal ver in 't westen,
als de zon onder de golven zinkt. Je heb Jules Verne gelezen?
— Nooit.
— Omdat je geen jongen bent. Road die oogjes nu, die met glundere verwondering — en met de fijnste quintessence van onschuldige
illusie, het woud in keken, — rond die ronde oogjes, stonden de wimpers als guldene straaltjes eener ster, door een primitief boven 't kribbeke geschilderd.
— De wenkbrauwen?
— Bogen als ranke bruggetjes over spiegelende slotvijvers.
— Haar neus?
-,- Niet « als de toren op Libanon, naar Damascus gekeerd. « 't Had
een recht, fijn, neusje.
En wat haar mondje betreft, dat was, muzikaal gesproken, een
« blanche » met « point d'orgue », in volmaakt accoord verlengend den
glimlach van haar oogen.
Mag ik nu voortgaan?
— En indien we 't hierbij lieten?
— Een sprookje is een verhaal, en een verhaal wil 'n ontknooping...
Zekeren dag kwam een woudlooper, of een pelgrim, als je wil, door het
bosch. Hij was moe, en vroeg aan de brave hutbewoners of hij wat
rusten mocht. Hij zat neer op een blok bij 't hout vuur. Vertelde wat
van z'n reizen. En van de menschen die hij to dolen vond in 't woud, en
den weg wees naar een kasteel op 'n hoogen berg. Hij at een stuk zwart
brood, en dronk een kruik water.
—Heusch waar ?
— Bronwater. Een hooge berg maakt bronnen in de vlakte. 't Was
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van aan die zuivere bronnen to drinken, dat het kind zoo'n klare oogen
had.
De man en de vrouw waren even bLiten gegaan. Het schaap had
geblaat : was de wolf in de butrt? Toen zei de pelgrim : Kind, heb je
nooit eens gedacht dat je eigenlijk in dit hutje niet tht is hoort? Kijk die
zwartberookte kleimuren, de spinnewebben aan den balk, dezen vloer
van getreden Teem! Bewaar je geen hetTenis aan een prachtig paleis,
vol goud en diamanten; aan een koning met purperen mantel; aan een
koningin in hemelsblauw kleed; aan zLidersche tuinen waar de zonneschijn to user gezang is?
Het kind dacht na.
— Daar moet je heen! Dat zijn je ouders, en dat is je vaderland!
Je bent niet gemaakt voor dit donker woud, vol wilde dieren en sluipende slangen. Diet gemaakt voor dees lage hut zonder lucht of Licht.
Van zijde en zwanendons moet je kleedje zijn, en in plaats van dit
kapje past ze een kroon : een kroontje van rood goud waarin karbonkels branden!
Een kroontje ? zei 't kind, droomerig. Dat kroontje??
- Eensdaags zal komen de koningin. En veel hofjonkers met klinkende luiten. En ze zullen u voeren op den hoogen berg,in de glanzende
zalen van het rijke kasteel...
— Maar ik wil van hier niet weg, riep toen het kind uit, — plots
bang en bedroefd. Uw paleis ligt zoo ver, ver als in een Broom. De
weg er heen schijnt vol dreigend geheim. Geen koningen makers me
gelukkiger dan m'n ouders. En dat onze hut eng en zwart en dompig
was, werd ik nog nooit gewaar. En ons woud is zoo donker niet als ge
zegt. Zonnestralen leunen schuin aan de stammer. Als hosties liggen
zonneplekjes gestrooid. En hoort ge de vinken en lijsters niet ? Loopt
in de bekers geen vloeibaar Licht? Moest ge niet waden door witte
anernonen? Helaas! Schoon is ons woud; ik zag nog zoo weinig van
z'n wondere geheimenissen; nog maar enkele paden heb ik verkend
en bij elke wending der groene wegen moeten me nieuwe wonderheden tegenlachen!
De man en de vrouw, kwamen terug binnen, en de pelgrim zweeg.
Hij moest gaan, want reizigers wachtten hem op een kruisweg.
— 1k vind hem toch maar wreed, uw woudlooper.
— Het kind bleef namijmeren over z'n woorden. En ja, het scheen
haar toch dat, heel diep in haar ziel, de weerschijn lag van een vreem849

den dageraad. Door die rozige schemeringen draalden nagalmen van
hooge muziek. Zooals, aan den zomeravondhemel, den eenzaam
gulden wolkje heenreist naar de zon : zoo voelde zij zich aangetrokken
door een onuitsprekelijke goedheid.., Om het lied dat ze dien avond
=mg, werd oak de moeder droef•En de vader ging zwijgend naar buiten,
in de groeiende duisternis.
En vele dagen gingen. Een nacht in de lente, kwaxn de pelgrim weer.
Hij zette zich naast Corona's bed. Hij sprak lang, stil, en dringend.
Het kind schreide eventjes. 1k ben gereed, zei het; de koningin mag
kornen• Maar ach, wat gewordt van m'n ouders. Want ze houden aan
't woud, en de hut is hen lief : enkel om mij.
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Corona voer opwaarts naar 't hooge paleis. Al warmer vlamden de
bloemterrassen. De lucht werd van een wonderdiep blauw : als de
stralende liefdelach van onschuldige oogen. Gevleugelde lichtgedaanten gleden of en aan; het zonnelicht ruischte als winddoorzongen
snaren. Al dieper week nu het donkere woud : als een bange droom na
een heerlijk ontwaken. De koning drukte haar lang op zijn hart. De
koningin zoende haar als 'n eigene dochter. En ze vroeg, de koningin :
Ben je,niet gansch gelukkig bij ons? Kan je nog treuren om de hut in
het woud?
0 neen ! zei het meisje... Maar toch, ik had er mijn ouders zoo lief.
En ze zullen, met het kleine broertje wat na me kwam, zoo vreeselijk
treuren over mij!
Dan sprak de koning : Terwijl wij u hielden omhelsd, m'n kind
gingen jaren en jaren beneden voorbij. Nu kijk wie daar staan en
wachten op uw gram
Corona vloog haar ouders om den hals. 't Broertje groette haar met
een kreet van geluk. Voor eeuwig zijn ze nu samenDe jonge zidie stak een doorschijnend handjen uit. « 1k dank u,
pelgrim )) zei ze, met een zucht.
Twee weken later kwam de koningin.
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Proza.
door Pierre Kemp.
DE TREURWILG.
In zijn jeugd had hij voor zijn deur een treurwilg geplant. Vroeg in
zijn groen met het voorjaar, bleef de boom het ook laat in den herfst.
Ver in October hing hij een kleurige lampion onder de takken, om
maar veel van zijn boom te genieten.
Het regende in de zon, zoo fijn en stralig daalden de geelgroene
loten mee met het jonge licht van de lente. Floot de Novemberwind
al door de leege boomgeraamten, op de lange twijgen van den treurwilg speelde hij nog een ruischend lied van weemoed om het vergane
zomerschoon.
Stofmde het te fel, vloog de lampion in brand en doofden de vlagen
de walmende vlam, dan stopte hij zijn pijp. Hij blies den rook langs
het raam en wachtte tot het firmament zich opende. De laatste wolken
van de bui en de sterren dreven achter de takken van zijn geliefden
wilg voorbij.
In den winter verjoeg hij de flora's van den vorst, om zijn ontbladerden boom goed te kunnen zien.
Zekeren avond, zat hij op de landelijke bank naast zijn deur, verdiept in de beschouwing van zijn boom, toen een oud man op hem
toetrad en hem goeden avond wenschte.
« Een mooie boom, die gij daar hebt ».
« Vindt ge ? »
« Mooie boom, mooie boom », sprak de grijsaard, als in gepeins
verzonken, terwijl hij den boom streelde.
Het beviel den ander weinig, die vreemde ouderling dadelijk zoo
vertrouwelijk met zijn boom te zien omgaan. Hij wilde hem juist verzoeken, van den boom af te blijven, toen de oude voortging : « 1k zou
den boom wel willen bezitten ».
« Zoo », zeide de ander en deed een ongeduldigen trek aan zijn pijp.
« Ilt zou hem wel willen koopen », hield de oude aan.
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(( Niet te koop bij mijn leven en na mijn dood moet de erfgenaam
van mijn klein eigendom mijn lijkkist laten maken van zijn hout ».
« Weet gij wel, wat een dankbare boom is ? » voegde hij er bij,
« Ik wil u er zwaar geld voor geven ». De grijsaard haalde een beurs
van onder zijn tabbaard uit en telde rinkelend een aantal goudstukken
op zijn gerimpelde hand.
« Met te koop! Wilt gij van mijn boom genieten, tracht den grond
aan den overkant in eigendom te krijgen. Bouwt er een huisje op en
zet u alle dagen voor uw deur of voor uw raam. Zoo doe ik ook en de
tijd vergaat mij goed ».
De oude man keerde zich om en ging. De tranen liepen hem in zijn
grauwen baard. Geen mensch, zoo dacht hij, kan een boom zoo liefhebben, indien niet een schat onder zijn wortels ligt verborgen.
Ben anderen keer kwam er een jonge man van boete tot hem. In
zijn oogen vlamden de lampen van de versterving om de eer van God.
Hij zag, hoe hartstochtelijk de eigenaar van zijn boom hield.
« Alles op deze wereld is ijdelheid! » begon hij.
« Dat is niets nieuws, jeugdige Vader » antwoordde de ander.
« Maar gij moet ook aan de ijdelheid verzaken! »
« a ben nooit ijdel geweest ».
« Gij moet u onthechten van alles, wat gij hier op aarde bemint.
ontcloen van wat u het dierbaarst is », vermaande de anachoreet
opdringerig.
« Ook van dien boom? »
« Van alles ! Van uw pijp, uw huisje, van uw boom! »
« 1k zal er nog wel eens over moeten slapen », antwoordde de ander
en zoog onverzettelijk aan zijn pijp.
De boeteling keerde zich om en verliet den tuin. zijn oogen vlamden
niet meer van ascese, maar van woede. Hij was een afgezant van de
hel. Onder den mom van heiligheid had de duivel hem gezonden om
de menschen door verveling en dwaze ontzegging de ledigheid te
leeren, waarin de slechte gedachten en begeerten ronddansen. Want
hij, die van een boom houdt, als deze man het deed, zal moeilijk verloren gaan.
Onder een mooie lucht van zon en Juni, boschreuken en rozen852

geuren schreed de jonge vroolijke vrouw weer voorbij en wenkte
liefelijk.
Hij zat voor zijn boom en hoorde de vogels er in schuifelen.
Hij groette terug.
Toen kwam zij naar hem toe door den tuin. Lachend keek hij haar
lang aan. zij was zoo schoon en frisch als de tijd van het jaar.
« Van een ding heb ik spijt, als ik hier voorbij kom », begon zij.
« En dat is, kind? »
« Dat gij zulk een mooi huisje en zulk een aardigen tuin alleen bewoont ».
« Wie zou bij een stil man, als ik, willen wonen? »
« Meer meisjes dan gij wel denkt ».
« Maar die gene toch niet? » vroeg hij plagend.
« Welke 6ene? »
« Die daar aan den anderen kant van mijn pijp staat ».
Nu lachte het zonneding. « Wie zegt u dat? »
Dat hoort gij wel! »
« Zijt gij daar zoo zeker van? Als ik er nu grooten lust toe had? »
Zouden wij het eens probeeren? » Hij knipoogde.
« Het zou wel kunnen, maar... »
« Ja, wat...? »

« GiLzoudt dien treurwilg moeten wegdoen. Ik houd alleen van
vroolijke boomen ».
« Wie bewijst mij, of gij mij trouw blijft? »
« Dat bewijs ik u! » antwoordde zij luchtig en kuste hem onbezonnen.
« 1k zal er eens over nadenken », besloot hij en klopte zijn pijp uit.
Toen de jonge bruid haar nieuwe woning binnentrad, schreed zij
achteloos over den wortelstronk van den omgehouwen treurwilg en
zag zij de vroolijke boompjes door haar man geplant.
De liefde is niet altijd bestendig van duur.
Op zekeren middag keerde de jonge vrouw niet meer terug.
Nu kreeg hij berouw over zijn geliefden boom en kon hij zich troosten met de bespiegeling, dat alleen de vrouw de sterken en gestadigen
overwint.
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MISLUKTE DAG.
Wij wandelden heel den dag als pauwen langs elkander en ruilden
niet den glimlach af een blik.
Nu de lamp is ontstoken en buiten het blauwe licht van de maan
bloeit, worden onze karakters milder.
Wij willen het nog niet bekennen, hoe wij om elkander verlegen
ziin. Maar wij mijden niet meer zoo en het schijnt, dat onze gedachten
dwalen rond eenzelfde verlangen.
je handen verschikken de bloemen in een vaas op een wijze, als
moesten zij voorspreken bij mij.
Je weet, ook ik zoek lets om je mijn berouw te beduiden over dezen
mislukten dag.
Tot ik eindelijk vlak tegenover je kom te staan, je wangen in mijn
handen grijp en je dwing mij aan te kijken.
Al streeft je nog zoo tegen, omdat je een wreeder hart wilt hebben,
dan je eingenlijk bezit, ik voel je hals week worden. Naast je gekreund
protest zijgt de heele fierheid van je gelaat ineen.
Eer het zoover kwam, zag ik je oogen vochtig, alsof je met spijt je
trots verloort. Nog nu, al weerspreken zij oprecht den weerzin van je
nauwelijks verzoenden mond.
BEGRAVEN MOND.
Je houdt je mond wreed voor mij verborgen en zoo zeer ik mij naar
je keer, wendt je je van mij af.
Begraaf hem maar
Stop hem vooral diep in het kussen!
Leg je wangen er nog over heen, en je oogen, je wenkbrauwen, je
slapen en dek dit alles dan zorgvuldig met je haren!
Ik weet niet wat ik misdeed en waarom ik dit verdien.
Want dit is niet van speelschheid, dit spel. Je hebt mij straks te
norsch aangezien.
1k ben echter niet alle dagen dwaas.
Houdt hem maar weg, tot het einde der dingen, als je daar behagen
in vindt!
Vanmiddag zal ik hem niet opgraven, geloof mij gerust. Ook niet
vanavond, ik weet het al zeker.
Of ik het morgen doe, betwijfel ik, verondersteld, dat je hem zoo
lang eenzaam in zijn graf kunt laten bliiven1
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SINTE CA,CILIA

(1)

door Jan Hammenecker.
(Vervolg).

Maar ik begrijp ervan geen zier ; en ik kan onmogelijk raden wat gij
denkt noch hoe gij denkt.
Ja, zegt Tiburtius met woorden uit Sint Paulus, de dierlijke mensch
kan niets begrijpen van dingen die behooren tot den geest van God;
maar de geestelijke mensch oordeelt over alles en over hem zelf wordt
geoordeeld door geen mensch I
De rechter is nu waarlijk nijdig aan 't worden.
Wat ? Is hij dan de mensch-dier dien Tiburtius bedoelt. Hij stoot
den jongeling weg, en a kom gij naar voor, Valerianus. Uw broer is
ziek in het hoofd; gij zult me tenminste wat verstandiger antwoord
geven.
Er is maar den geneesheer, voor die geraakt zijn in het hoofd,
antwoordt Valerianus, hij namelijk die thijn hoofd en 't hoofd van mijn
broeder heeft genezen door ons zijn eigen wijsheid mee te deelen
Jesus Christus, de noon van den levenden God ! »
— «- Ach toe, man, spreek toch niet gelijk een zinnelooze.
— « Uw gehoor is ontredderd, nooit zal het onze taal kunnen
verstaan! »
Zoo spreken Tiburtius en Valerianus. Zijn ze niet wat te knak,
Caecilia?
— « 't Zijn Romeinen, vriend,en hier in 't Zuiden is iedereen wat
heftig in woord en wederwoord. En daarbij de rechter verdient niet
veel zachtmoedige bejegening : honderden christenen heeft hij ter
dood verwezen, heeft hij laten radbraken, heeft hij verboden te begraven. En hoor nu met hoeveel wellust hij 't zinnelijk heidendom
ophemelt ! »
« Gij, zegt hij, gij zijt mis en deerlijk mis. 't Is al te dwaas. Wat
nuttig en noodig is; verwerpt gij zinnelooszot om ijdelheid na te jagen.
Gij vlucht het vermaak, gij stoot het geluk van u weg, gij veracht alwat
(I) Zie D. W. 6 B: VIII-IX, X-XI XII 1926 II, III, V-VI, X en XI 1927.
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het leven aantrekkelijk maakt. Kortom gij voelt geen lust tenzij naar
't tegenovergestelde van welvaart en genot » Hoor hoe Valerianus
nu zachtjes aanheft als ware 't een herderskout.
« Ik zag, eens Winters, de velden langs veel stedelingen kommerloos
kuieren; zij speelden en lachten en brachten jolijt. Tevens zag ik op
hun akkers veel landlieden naarstiglijk werken, zij spitten vlijtig,
plantten wijngaard, griffelden rozen op wilden stam. Anderen staken
ent op hun ooftboomen of hiewden schadelijke strtiken uit; met een
woord alien arbeidden zonder verpoozen aan wat de landbouw
medebrengt,
« De lustlieden bezagen de werklieden en dreven den spot met hun
Zweeten en zwoegen en zeiden : « Och amen, maakt u niet nutteloos
moe; komt u vermaken met ons; neemt deel aan ons spel en genot.
Vermoeit u niet langer, uw werk is te lastig en 't leven zoo kort I
Waarom het besteed aan die treurige dingen al ». Dat riepen zij luid
en met spottenden lach en gejouw en smadig getier,
Na 't regen en koudeseizoen kwamen de mildere dagen. De velden
zoo naarstig bewrocht stonden alom in het groen; opene rozen geurden
op 't doornig hout ; druiven bij trossen bebesten den rank; lekker en
mooi hing het ooft alom. De lieden van te lande, wier zwoegen en
zweeten dwaas had geschenen, gingen thans op in hun vreugd; maar de
lichtzinnige stedelingen, die zich erop beroemd hadden de wijste te
zijn, leden .een verschrikkelijken hongersnood en vol te-laat-komend
leedwezen over hun lui nietsdoen jammerden ze dra en verweten
elkander : « Met de boeren hebben we gespot; hun werk vonden we
vernederend, hun leven scheen ons zoo heilloos toe, dat we 't verafschuwden als het ongeluk zelf. Kop voor kop vonden we ze gemeen en
alien te zamen een hoop zonder eere. Maar nu wijst 't verloop der dingen het uit zij waren wijs, wij beklagenswaardig en ijdel en onverstandig; neen, wij dachten wij niet aan het werk; de landbouwers, de
werkers hebben we van uit onze weelde beleedigd. En ziet nu plu.kken
zij bloemen en vlechten zij kransen en dansen ! Niet wij ! »
Het is zeker, het is zeker, Caecilia, gij moet hem dat lied, — want
't is een Vergiliaansch-christen herderskout — hebben voorgezongen
Gij niet, Caecilia?
Gij wel 't is uw trant en uw toon : uw dichterlijkheid en uw ernst. In
ieder geval, ik hoor uw ziel in dien tang. En zou Valerianus ook niet
denken, dat hij zingt : een lied van u? Hij staat ginder toch, alsof zijn
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ziel uw ziele was : maagdelijk schoon. Almachius zeif ondergaat de
bekoring, die van Valerianus uitgaat en van zijn woorden.
« Ili, beken het, zegt hij, mooi hebt gij gesproken ; doch ik zie niet in,
dat het een antwoord is op mijn vraag ».
— « Laat ik voortgaan, rechter. Gij scholdt ons voor dwazen en
zinneloozen, omdat wij, zegt gij, met onze goederen te kwiste loopen
naar den arme. Gij verwijt ons wellicht ook, dat wij de vreemdelingen
herbergen, aan weduwen en weezen onderstand verleenen, de lijken
der martelaars opzoeken en begraven met eere ? Volgens u zijn we
zinneloos, omdat wij niet willen wentelen in de weelde, noch baat
willen trekken uft de voorrechten van den adelstand, waartoe we behooren. Doch wij zullen over kort de vrucht van onze verstorvenheden
plukken. Dan zal de beurt aan ons zijn om vreugde te vieren; terwiji
zij weenen zullen, die nu baden in genuchten. Het tijdelijk leven wordt
ons geschonken om te zaaien ; welnu, die nu zaait in vreugde, zal later
maaien in verdriet; integendeel,, die nu zaait in voorbijgaand verdriet,
zal later maaien in onvergankelijke vreugd ! »
— « Hoe kan dat zijn? Zullen wij dan, zullen onze nooit overwonnen
vorsten een eeuwig treuren tot aandeel hebben, en gij voor eeuwig
't ware geluk genieten? »
— « Wie denkt gij, dat gij zijt : uw vorsten en gij : stervelingen toch,
zou 'k meenen, die geboren zijt„ wanneer uw tijd daar was, en sterven
zult eveneens ‘ wanneer uw tijd daar is ! Gij zijt niets meer dan andere
menschen, behalve dat gij strenge rekening zult doen aan God van
't gezag, dat hij toe vertrouwd heeft aan uw handen I »
Caecilia, dat laatste woord zal Valerianus duur komen te staan ! Hij
durft den keizer gelijk te stellen met een gewoon sterveling : dat heet
majesteitschennis, en dat wordt ongenadig gestraft !
— « Ach ja!... »
Gij siddert, Caecilia!
— « Kan het anders? 0 Valerianus, o dierbare mijn, hoilu toch moed I
Hoor Almachius brullen :
« Is 't genoeg? Hier, offer gauw aan de goden, en verdwijn dan uit
mijn oogen.
« Tiburtius ook ! Soldaten brengt hem, hied.« Offert nu beiden I Niet lanterfanten!... »
— « Aan onzen God brengen we dagelijks een offerande; aan uw
goden nimmermeer! »
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— « Welke God is het, dien gij vereert? »
— « Wat voor een vraag is dat, wanneer het er gaat over God ! Is er
soms meer dan een? »
— « Maar dien eenigen God kunt ge mij toch noemen! »
— « Gods Naam kunt gij niet achterhalen, ook al zoudt gij vleugels
hebben en opwieken tot duizelingwekkende hoogten .I »
— « Zoodan is Jupiter niet de naam van een god?))
— « Daarin zijt ge ver mis : Jupiter is de naam van een wulpschen
kerel ! Uw eigen schrijvers schilderen hem af als een moordenaar, als
een kerel die beladen loopt met al wat niet deugt.
« En dien noemt gij god. Dat heeten wij durven I want de naam van
God kan niet voegen dan aan het wezen, dat niets gemeens heeft met
het kwaad en alle deugden bezit ! »...
— « Dan is heel de wereld mis, gij slechts en uw broeder zoudt den
waren God kennen? »
Recht u thans op, Valerianus, en verkondig luid, dat er nog christenen zijn, en vdel !
Met de fierheid van een katholiek-voelenden christen, roept hij
luid :
— « Bedrieg u niet zoo, rechter Almachius, de christenen, die mijn
heilig geloof belijden, zijn vrijwel ontelbaar geworden in dit Rijk I Eerlang zijt gij zelf het klein getal : gij zijt langer niets dan berden van een
wrak, die na storm op zee nog rondzwalpen om weldra voor brandhout
te dienen I »
Ga nu weg, ik bid u, Caecilia, gij weet wat nu zal volgen. a ook wil
hier vandaan. Ach, Valerianus zal de geeseling moeten verduren !... Hij
wordt door de Roedenaars vastgegrepen; straks ontkleed. a hoor hem
roepen :
« Gezegend deze stond, waarnaar ik zoo vurig heb verlangd; deze
dag is me welkom boven alle de feesten der wereld I » en nog luider :
« Burgers van Rome ! » —
— Ach Caecilia, hoor ik de geeselriemen niet kletsen? —
« Burgers van Rome, 't zien van mijn tormenten mag u niet beletten de
waarheid te belijden. Zijt vast in uw geloof ; zijt niet afvallig van den Heer,
den denen heilige ! De steenen en houten goden, waar voor Almachius
wierook brandt, slaat ze te gruizel, en weet, dat hun aanbidders de
folteringen der eeuwigheid niet zullen ontloopen ! » Gij, Caecilia, zijt
even buiten getreden, en staat na te denken... 1k zie, wat gij ziet voor
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uw verbeelding : niet zoozeer Valerianus als jezus, terwij1 Hij gegeeseld wordt. Jesus is God, en, hood — of is 't op Valerianus ? —
hoor de geeselen, forsig gedjakt, op Jesus aanbiddelijke lenden neerstriemen ! 't Bloed stroomt op den bodem van den kerker I Er is geen
leven schier in Jesus meer; wat kan hij nog? Ach zie : naar ons kijken
met oogen vol liefde ! Liefde zoekt gelijkenis : waar is onze gelijkenis.
met onzen gegeeselden Jesus ? Valerianus heeft het verder gebracht
dan wij : hij weet het en hij jubelt erom, Caecilia ! Maar medelijden
hebben we toch, en ook dat is verdienstelijk ! En dat maakt ons waardig
om, ieder op zijn beurt, en ieder op zijn wijze, voor Jesus te lijden L..
In het gerechtshof is rumoer. Kom, we gaan luisteren. Er is over en
weer gemompel onder 't yolk. « Wat zal Almachius doen? Komen deze
twee vrij, dan is er geen recht L. Zij verdienen de dood... Maar beiden
zijn rijk ! 't Geld dat stom is, maakt recht dat krom is ».
— « Niet onmiddellijk ter dood veroordeelen, fluistert Tarquinius,
de bijgevoegde rechter, tot Almachius. Eerst een deel van hun rijkdommen losmaken. Zijn ze gehalsrecht, dan is er op niets meer te
luimen I— »
Almachius begrijpt Tarquinius heel goed : uitwendig barsch, maar
inwendig glimlachend am 't vooruitzicht op buit, roept hij de twee
jongelingen en dadelijk velt hij 't vonnis.
't Is de doodstraf nog niet. 't Is :
Dat beiden gevankelijk zullen geleid worden naar de wijk Triopius,
die gelegen is tusschen den derden en den vierden mijlpaal van den
Appiusweg. Daar staat een tempel van Jupiter, daar zal hun nog eenmaal kans gegeven worden om voor den afgod wierook tebranden; doen
ze 't niet, dan zullen ze 't hoofd afgehouwen worden.
De twee broeders zien er eenigzsins teleurgesteld uit. Waarom
luidde 't vonnis niet : de dood, wat voor hen was : de glorie I Waarom
dien tijd verloren ? Valerianus ziet rond : u zoekt hij gewis. Hoe pijnlijk
wordt zijn aangezicht getrokken : er vlekt ook bloed op zijn kleed van
oksel tot heup. o, Moesten wij de geeseiwonden zien ! Tiburtius kan
zijn oogen niet afslaan van zijn broer, op wien hij fier is, en jaloersch,
dewiji hij zelf niet eerst heeft mogen lijden.
Zij worden opgeleid. De droefheid van Maria langsheen den kruisweg vlijmt door uw hart : gij ziet Valerianus; hij ziet u niet — misschien
toch wel? — Sloeg hij zijn oogen zoo vol liefde daareven op u? Ja? —
Neen?
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— « Ach, snikt ge, vergeet hij mij ?,.. Kan hij dat reeds alleen : naar
de Glorie gaan zonder mij ?
— « o Jesus, wees gij zijn sterkte, zijn troost! Wees hem vader en
moeder en echtgenoot en broer en zuster en Caecilia! »
Ginder gaan zij ; maar, o geluk, zij worden door de soldaten toch
niet mishandeld ! gij gaan met monteren stag; zij praten met elkaar
opgewekter dan ooit...
Gij volgt ze met uw hart, dat geweldig wordt geslingerd tusschen
droefheid en vreugde. 1k zie met eerbied op naar u : thans zijt gij gelijk
Rachel, die schreit over haar kinderen omdat ze niet meer zijn; gelijk
de mater dolorosa, de Moeder van Smarten lijdend met haar noon. Nu
moet gij van armoe naar huis !... 't Zal akelig zijn in dat eenzaam en,
verlaten buitengoed, o, Caecilia, gij moet bidden en vaster en u kastijden : zoo bekomt ge moed voor uw martelaars, moed voor u zelve en,
mag ik 't vragen? ook voor mij ; want 't is niet waar, dat ik graag zie
lijden, en 'k ben nochtans getuige van uw leed, veel lijdende Caecilia!

■

DE BEKEERING VAN MAXIMUS
1k ben een blijde bode, Caecilia I Er gebeuren wondere dingen!
Valerianus en Tiburtius zijn niet ver van hier ! We kunnen erbij gera=
ken, en zij verwachten u!...
o, 'k Heb zoo verlangd voor u, dat gij de twee broeders nog eenmaal
zoudt mogen zien en spreken I Valerianus ook trachtte zoo naar u! Hij
moet u zeggen, dat hij gelukkig is, dat Jesus en zijn denken aan u hem
wonderbaar versterken. Hij weet niet, of hij zooveel zou kunnen, had
hij niet zijn lief de tot u!
Hij zal 't u zelf vertellen. Hij weet u dank om uw gebeden, daaraan
wilt hij 't geen gebeurd is met Maximus, den greffier van Almachius.
Maximus is bekeerd, Caecilia!
— « Gode zij lof! »
Dat is heel eenvoudig gegaan, Caecilia, Maximus was belast met het
wegvoeren van de twee Valeriani. We zagen, hoe ze beiden opstapten
als naar een feest, en dat trof den heidenschen greffier uitermate.
Hij luisterde naar hun samenspraak, die toch zoo gemoedelijk was
en zoo liefderijk.
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Zij wenschten elkaar geluk, omdat ze toch altijd zoo veel van elkander gehouden hadden;
omdat God u Caecilia, genet had op hun baan. Gij waart toch hun
engel geweest ; « gij waart het edel werktuig der Voorzienigheid geweest voor den eene zoowel als voor den andere », zeiden ze.
— En de maagdelijkheid is toch een lelieschoon lets.
— « Uit eerbied daarvoor, nog meer dan uit vrees voor den engel der
wraak, heb ik me plots ontwapend gevoelt tegenover Caecilia », zoo
sprak Valerianus.
— « En ik wist niet, waarom ik haar desnoods zou verdedigd hebben
tot zelfs tegen u,beste broeder :maar 't is wel geweest uit onbewusten
eerbied voor haar maagdelijkheid », dat meende Tibertius. « En, zei
hij, wanneer Gods-engelen random me reien, is Caecilia, reeds verengeld, er altijd bij ! »
— « Engelen zijn engelen en ik ben een kind der menschen, vriend ! »
Gij zijt Caecilia !
— « En hoe goed onze Zaligmaker is, zeiden ze : aan een weerlooze
maagd geeft hij de kracht om leeuwen tot lammeren te maken! »
— « Onze Zaligmaker is goed, ja! 't Geringste werktuig brengt in
zijn handen de prachtigste dingen voort. Laten we niet redeneeren,
vriend : 't is gelijk, wat we zijn; 't is gelijk, wat we doen, indien we
zijn, wat Hij wil, en doen, wat Hij wil ! » Dat zegt gij, Caecilia.
Dat zegt gij wel; maar bewondert gij Jesus, uw Bruidegom; ik bewonder ook u, zijn bruid, en uw heerlijk samenwerken met Hem en
door Hem en in Hem!
— « En hoe goed, zeiden ze, dat Jesus zijn lammeren sterker maakt
dan leeuwen ! » — « Was die geeseling pijnlijk 'broeder lief », vroeg
Tibertius.
— « 1k dacht aan Jesus en aan Caecilia, broeder, en aan u D.
— « 'k Had liever gehad, dat Almachius mij liet geeselen, broeder ! »
— « Zij niet afgunstig, broeder, 'k onderstond mijn lijden voor
Caecilia, voor u, voor mij, Jesus ter eere, de Kerk ten goede ! » Zoo spraken zij... Maximus verstond hen niet half; maar hun opgeruimdheid
was welsprekender dan alle woorden : die twee jongelieden waren
gelukkig, en zij gingen nochtans feitelijk naar hun dood ! Hoe was dat
uit te leggen?
De greffier sprak hen aan :
« Jongelingen, zei hij veel ontroerder dan hij Wilde, gij zijt de twee
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gaafste bloemen van Rome; gij bemint elkaar zoo teer, dat ik u daarom
bewonder en u bemin! Zegt mij — gij moet er meer van weten dan ik,
waarom keert gij de goden den rug toe ? Waarom loopt gij naar uw dood
als naar een festijn?
- « Ei, sprak Tiburtius lachend, loopen we naar de dood ? We loopen naar 't leven, maar, naar 't eigenlijke leven dat eeuwig zal duren... »
- « Eeuwig zal duren », echoode Valerianus.
Ze stapten verder...
« Dat eeuwig leven, kwam Maximus vragen, zegt daar eens wat meer
over, jongelingen I))
Tiburtius zei guitig « 1k heb een kleed aan, dat ziet gij, nietwaar?
Maar dat kleed kan ik aflaten, niet? 1Vlijn ziel heeft ook een kleed, of
lets, dat eraan gelijkt, en mijn ziel kan dat kleed ook aflaten, mijn ziel
kan namelijk mijn lichaam verlaten : dat noemen wij sterven,
't Lichaam, dat eigenlijk stof is wordt dan terug levenlooze stof en
asch. Maar die stof zal gelijk de Pheniks uit haar assche verrijzen, als
het daagt in den Oosten, en haar dag daar is... De ziel echter vaart,
indien zij niet onzuiver is, naar de lusten van het paradijs, waar zij,
gedompeld in een onuitsprekelijke weelde, wacht naar de verrijzenis
van het vleesch ».
Maximus was door die woorden uiterst aangedaan. Nog niets had hij
v
roeger
over de christene levensbeschouwing vernomen. Hij was op,
recht gelijk een duisternis, waarin plots licht verschijnt, en gelukkig
was zijn eerste gebaar er geen van moedwillig niet willen zien; neen
't was een grijpen, alhoewel aarzelend, naar het licht!
— « Had ik eenige zekerheid nopens dat toekomend leven, waarvan
gij gewaagt, me dunkt dat ik om het huidige niet veel zou geven »
Toen nam Valerianus 't woord :
« Hebt gij niets noodig dan een zeker teeken dat wij geen leugens
verkonden?... Welnu, straks, wanneer God ons de genade zal verleenen dit kleed, ons stoffelijk lichaam, tot belijdenis van zijn Naam af te
leggen, Maximus, dan zal hij zich gewaardigen uw oogen open te doen
derwijze, dat gij de Glorie ziet, waarin we binnenvaren L.. Op een
voorwaarde nochtans dat gij leedwezen hebt over uw dwaling van
voorheen ».
- « Akkoord 1 zei Maximus, en de bliksem mag me slaan, indien ik
niet vanstonden aan den eenen God belijd, bij wien na dit nog een
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ander leven is. Maar gij blijft op uw beurt ervoor instaan, dat uw belofte niet faalt ! »
't Is klaar, dat Maximus zoo niet zou gesproken hebben, indien hij
voor 't geloof al niet gewonnen ware geweest. Doch om hem des te
levender in 't christendom in te lijven, hielden de twee broeders eraan
dat hij gedoopt zou worden voor hun martelie.
« Tracht van de kerels, die belast zijn om ons uit den weg te
ruimen, een dag uitstel te bekomen. Laat hem met ons naar uw huffs
gaan : zij kunnen ons daar in 't oog houden, derwijze, dat we toch niet
kunnen ontsnappen. Dan kan de Man komen, door wien gij zult gereinigd worden, en dezen eigen nacht zult gij dan zien, 't geen we
heloofden ! »
o Caecilia, die twee broeders zieden van ijver voor God ! Indien
't hun roeping was te leven, zij zouden heel Rome 't onderst boven
keeren voor Christus.
— a Zij doen niets te veel ! Zij zijn nu ten huize van Maximus? »
Ja, Caecilia. Maximus heeft geen oogenblik geaarzeld. Hij luistert
naar de twee broeders, die waarlijk echte catechizanten zijn!
— « Geloofd zij mijn Heer en mijn God! »
— Ja Caecilia, in eeuwigheid. Amen.
— « Ga mee, vriend, naar Maximus! »
Ja, 'k ga mee.
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Daar is nu Vzlerianus, Caecilia.
Vergeef het hem, dat hij zoo bleek is en zoo vermagerd. Moesten we
zien, hoeveel wonden er hem snerpen ! Moesten we weten, hoe de
natuurschrik voor de dood hem langs de beenen kronkelt en in het hart
bijt I Sterven is geen lach !... En ik geloof, dat de genade den natuurli)ken huiver voor de dood niet doodt, maar draaglijk maakt en verdienstelijk. Et geloof, dat de martelie der martelaars een marteling is !..•
— « 't Is zoo, 't is zoo, en 't moet zoo zijn! Verdienstelijk moet de
martelie zijn ».
Vergeef het hem, dat hij denkt aan u, denkt aan u met liefde. Vergeef het hem, dat hij vanaf zijn gevangenneming tot nu, dat is dus, van
zijn steiler om steiler stijgen naar Jesus, u meer om meer heeft bemind!
Want hij dacht, dat gij dichter om dichter naast hem gingt, alnaar hij
dichter om dichter Jesus naderde.
Daar is Valerianus, Caecilia!
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Gij beziet hem, en hij beziet u. Gij weent beiden, en uw oogschelen
vallen toe.
Voor u staat, dunkt u, 't kruis, en daaraan hangt Jesus en zegt u :
« Dociter, Valerianus is uw bruidegom », en tot Vale cianus : « Zoon,
Caecilia is uw bruid ». Floort Valerianus ook die stem, dat gij beiden
te gaar roept : « Heer, we zijn uw! Te zamen uw in eeuwigheid »?
Gij doet uw oogen terug open, en ziet naar Valerianus : gij begrijpt
malkaar en glimlacht : « 1k en gij voor Hem in eeuwigheid ». Gij moet
noch hem noch u met een gewapenden engel bedreigen : Jesus'
doorboorde Hart en uw harten zijn als door een spies, door zijn Lief de
namelijk, aaneengeregen!
Maar vergeten we Maximus niet? Tiburtius komt me zeggen, dat
het tijd is om tot het doopsel van den bekeerling over te gaan, en, o!
niet van den enkelen Maximus, maar ook van geheel zijn huishouden
en van de soldaten, die te waken hebben dat Valerianus en Tiburtius
hen niet ontsnappen I God, Welke triomf : de gevangenen vingen hun
vangers 1
Tiburtius, wat vragen dezen van de Kerk ?
« 't Geloof », antwoorden zij te zaam.
Vat geeft het Geloof?
« 't Eeuwig leven » 1
Wilt gij dan tot het Leven ingaan, onderhoudt de geboden. Gij
zult den Heer uwen God beminnen uit geheel uw hart en uit geheel uw
ziel, en uwen evennaaste gelijk u zelf.
« Dat zullen wij 1 »
Ga dan uit hen uit, onzuivere geest, en maak plaats voor den Geest
den Heiligen Vertrooster.
Ontvangt het kruisteeken zoo ten voorhoofd als in het hart; neemt
het geloof op der hemelsche geboden, en weest zulker zeden, dat gij
voortaan Gods tempels kunt zijn.
En zoo verder gaan de ceremonias van het Doopsel...
De Nieuwelingen worden gezalfd.
Zij belijden, dat zij gelooven in den Vader, den Zoon en den H.
Geest.
Zij verklaren dat zij willen gedoopt worden. En zij worden gedoopt
in den naam der Vader en des Zoons en des heiligen Geestes.
Nu moge God zelf hen zalven met het Chrisma van het heil in
Jesus-Christus onzen Heer ten eeuwigen leven 1 Hun zij nu vrede 1 Hun
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zij 't wit kleed, dat zij vlekkeloos tot voor Christus' rechterstoel zullen
dragen! Hun zij de brandende lamp, waarmee zij den Bruidegom ontmoeten zullen om in te gaan in 't hemelsch paleis, en te leven in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
o Caecilia, zijn deze nieuwgedoopten niet nogmaals uw kinderen.
Zonder u waren ze niet, wat ze zijn : nieuwe lammeren in Christts'
heilige kudde.
Gij schijnt die lofspraak niet aan te nemen; maar Maximus komt u
met zijn doopgezellen groeten al murmelend :
« U zij dank, o, moeder van ons alien in 't Geloof! »
Want Tiburtius heeft het niet verzwegen, dat uw maagdelijkheid
Valerianus eerst en dan hem voor Christts neer heeft geworpen, noch
dat al hun doen en laten door uw ziel wordt gedreven.
Gij zelf voelt het.
't Wordt dag daarbuiten. Den hoeveelsten zijn we? Den 14 April.
Caecilia, dit is een Witte Dag : vandaag gaat Valerianus naar den
hemell
Weent gij daarom, Caecilia? Schutt uw tranen tit uw oogen : doe
gelijk de dageraad, o dageraad van Valerianus, schtd uw dauwdroppelen af, dan zal hij gelijk de zon zijn reuzensprong wagen in den hemel. Gij zijt als de dageraad en gij klapt in uw handen en zij kletsen
licht, en uw keel is in 't morgenlicht een zilveren bazuin, en klaar als
ochtend licht trompet zij ten aanval :
« Vooruit, soldaten van Christus, vooruit !
a Werpt de duisternis af en kleedt u met de gewaden van 't licht. De
goede strijd is dra gestreden : de wedren dra geloopen ! 't Geloof hebt
gij bewaard. Vooruit naar de kroon van leven; de rechtvaardige rechter
zal u die kroon verleenen, aan u en aan alien die zich verheugen, omdat Hij kwam ! » (Rom., XIII, 12; II, Tim., I).
't Is buiten heerlijk. Er zijn niet veel dagen; maar er zijn er toch dat
men zich voelt als een zwaluw, en bij gebrek aan vleugelen bezingen
we dan 't eenigst, dat wij gevleugeld hebben : het woord, het zwaluwvlugge woord : we swatelen ! 't Is vandaag zulk een dag. Hoor toch,
Caecilia, die mannen : Maximus en de soldaten en de twee broeders,
die voor ons naar de martelie stappen : hun woorden scheren al swatelend door elkaar.
Wat zeggen ze ?
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Ze vernoemen Christus. Hij stierf voor hen : zij voor Hem : en dan
is 't nog geen effene rekening!
« Neen, want hij geeft den hemel, en wij geven Hem? Ja, wat? Wat
hebben we ? » Uw jeugd, Tiburtius. — « Bah ! » — Uw fortuin, Valerianus, — « Bah »! — Uw ambt, Maximus ! — « Ge moogt het hebben !»
— Uw soldij, soldaten ! — « Die wordt ons toch niet betaald ! Aha ! »
Zoo praten zij, Caecilia ! Ze swatelen. Lentezwaluwen!
0, zij zouden zoo niet babbelen, indien zij naar de dood gingen als
naar de dood, maar zij gaan er heen als naar het leven. 't zijn zwaluwen,
die losgeraken uit het net en 't hemelruim terug mogen doorzwieren.
Wanneer ik, Caecilia? 'k Ben ,nog verward in zooveel mazen.
Gij stapt wel plug, Tiburtius!
Hoor hem zingen, Caecilia.
« Zegent den Heer, al zijn engelen L.. »
Weer reien er engelen hem rondom!
« Vrienden, zegt gij, ke pt gij deze plaats? Hier stond Petrus te dubben, of hij nog ooit een voet in Rome, 't boos Babylon mocht zetten ».
« De Meester verscheen hem en sprak hem aan.
Waal gaat gij naartoe ?
— Weg van Rome !
— Weg van Rome !
— Terug naar Rome !
Petrus zag dat Christus het kruis droeg, en dadelijk ging hij terug
naar Rome, toen zijn kruis nu zijn glorie ! »
— « Wij volgen den Heer Wij dubben niet, dubben niet, o, Caecilia! »
Zoo klinkt het eenstemmig uit den mond onzer vrienden.
Hier is de wijk, waar we naartoe moesten. We staan voor Jupiters
tempel. Kloek stappen de martelaars -binnen. De priesters van Jupiter
grijnzen; ook hun of god, zou men zeggen, hun vermolmde Jupiter
grijnst IVO& het beeld vunst in een wierookschaal wat vuur.
Met verbeten woede bieden de priesters aan Valerianus en Tiburtius wierook aan.
« Brandt een korreltje den hoogen god ter eere », fleemen ze duivelachtig.
De soldaten schieten in een luiden lach!
De twee broeders zwijgen : te fier om neen te zeggen.
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« Gij wilt niet? Soldaten, beveelt de bovenpriester, doet uw werk ! »
De soldaten, nog grof van manieren, brommen tot de priesters
« Om geen honderd Jupiters ! Hoort ge dat, duivelsknechten! »
Andere soldaten worden bijgeroepen. Caecilia, dat gaat hier allemaal zoo vlug!
Caecilia, voelen wij, wat hier allemaal gebeurt?
Caecilia, dien de beulen daar wegsleuren, is Tiburtius, en dien zij nu
wegleiden en dien ze stampen en slaan, is...
Wordt gij bleek, Caecilia? Zag hij nog om naar u, Caecilia..,?
« Ja, ja ! Tot weldra, Valerianus ! Alleluia! »
't Is verschrikkelijk, Caecilia! Daarbuiten worden halzen afgehouwen
« Ja! Ja I »
En toch — gij zijt 't bezwijmen nabij — toch zingt gij, Caecilia
alleluia!
« Ja, alleluia!... »
flat ziet gij, Caecilia, dat gij zingt : alleluia?
« Ziet gij niet dat dubbel licht ten hooge stijgen? Ziet gij mijn
Valerianus' en Tiburtius' zielen niet rijzen heller dan de stergeworden
Dioscuren? o, mijn kinderen, mijn twee zalige kinderen : Tiburtius en
Valerianus ! Gaat weg, engelen, die rondom hen reit, dat ik ze zie, terwijl zij klimmen, klimmen ten Lam L.. Ziet gij niet dat de poorten
opengaan, dat openstaan de poorten der Glorie voor mijn glorie.
Valerianus ! Tiburtius ! Ziet gij niet, dat hij binnengaat, binnengaat,
mijn noon, mijn Leliesche bruidegom, mijn roode roos !...
En hij werpt me bloemen; hij werpt me lelien en rozen I Ilt ben
thans een Caecilia van lelien en rozen, van zijn lelien en rozen, van
mijn Valerianus' lelien en rozen!
.., o, dat is heel goed, Jesus, dat gij ze te gemoet komt uit uw Glorie,
binnenleidt in uw Glorie, vertroetelt als lievelingslammeren!
0 Pastor bone ! Herder mijn!
« Maar 'k ben uw bruid, en ik heb recht, — 't recht althans van een
slavin om te kruipen naar heur meester — 't recht van Ruth bij Booz,
't recht om u te smeeken, Bruidegom Jesus, mij niet te laten verteren
van verlangen naar U!...
Heilige Caecilia, wat gij ziet, heeft ook Maximus ter vervulling van
Valerianus' belofte mogen aanschouwen.
Twee zielen van tooi als jonge bruiden heeft hij -zien varen uit de
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gemartelden broeders, en den hemel zien binnendragen door glanzende
zonnen van engelen. Hij schreit gelijk een kind I...
« Caecilia, komt hij zeggen, ik heb ze gezien ! 1k zweer het, ik wil er
voor sterven : dat ik ze gezien heb, wat ik heb gezien ! Valerianus heeft
niet gelogen!
o, Caecilia, 'k word oud : ik verlang niets meer dan dat mijn ziel
moge stijgen door de sterren naar den Heer gelijk die twee zielen, die
'k gezien heb, Caecilia ! D
Hij -verlaat ons al roepende : « 'k Zag hun zielen, gelijk me werd
beloofd ! Eere zij God L.. D
Et ben nu zeer vermoeid, Caecilia. 't Is altijd zoo, wanneer ik omtrent stervenden ben geweest. Zij, die sterven, zijn toch ergens; en ik
ben nergens thuis, tot zelfs thuis niet, o Caecilia ! Valerianus en Tiburtius zijn rustend in vrede ; zij stierven, ik ben nog in leven, maar is
leven dan moe-zijn, o Caecilia?
« Ja; doch daarenboven is leven die moeheid moedig verdragen.
't Betere verlangen en onderwij1 't slechtere dulden, en hopen, op de
rust, op den eeuwige vrede naderhand : dat is leven! (1)

........................1.011,1.1M1111.1■10.1.1.

(x) Met het oog op de aanstaande uitgave van dit boek, zullen geen
fragmenten meer verschijnen van J. Hammenecker's St Cecilia.
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NACHT-ZEE
Gelijk een reuzig wood-gewelf
de nacht over de zee ;
't is of ik met mij n' oogen delf,
in 't donker, langs de ree.
Ik peil en peil — maar vruchteloos
onpeilbaar is de nacht;
alleen haar klacht, en rusteloos,
vertrouwt de zee mij zacht.
Aileen in zwarte nacht haar klacht
die zwelt en stijgt en naert,
alsof de zee ook troost betracht,
gelijk het menschlijk hart.
A. VAN BOECKXSEL.
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DIT IS OOGENBLIK
Wie zal mij zacht omwuiven met _geluid,
dat stiller worde en stiller, als een bruid
van zoet genieten mijne ziel ; wie zal
de witte vloeren treden van mijn hal
met voeten van vervulling ; dit mijn huis
is kclig van rumoer en 't hoog gedruisch
der menschen reikt niet aan zijn wand.
Ach kom nu met uw zachte stille hand
en roer de lucht van uwen zegen, leg
geluid van liefde om mijne ziel en zeg
uw woorden tot een ziele-melodie,
waarbij ik 't wonder van uw Wezen zie,
en vul verlangen van mijn eenzaam hart.
Ilc schijn van alle aardsche vreugd en smart
verlaten : dit is 't oogenblik ; heimwee
reikt om mij henen als een wijde zee
naar verre horizonnen. ; 't leven is
verzonken under grens van droefenis
en vreugd ; to sterven wordt een vreemd genot,
als dood de weg is, dien Gij komt, mijn God.
J. GROOT, S. D. S.

KR ONIEK EN
I. Duitsche Letteren.
RUTH SCHAUMANN
Die Kathedrale, Gedichte.
Der Knospengrund, Gedichte,
Das Passional, Gedichte (i).

Ruth Schaumann heeft met de expressionistische jongeren alleen
den bloei van haar jonge jaren gemeen; ze is dezen zomer acht en twintig geworden. Maar zij heeft niets van de gefolterde gevoelsheftigheid,
niets van de geexalteerdheid en het agressieve katholicisme waarvan
vele in den oorlog of den naoorlog ontloken dichters bezeten waren.
Daar is geen tweespalt in haar en geen verbetenheid; haar wezen is
een zuivere, rustige, van God-doorademde bloei,
Deze ontluiking van Ruth Schaumann heeft jets van de wonderlijk
snelle en overdadige openbloeseming der lente-. zij heeft er tevens de
teere bekoorlijkheid van en de schroomige maagdelijkheid. Zij was pas
veertien toen ze haar eerste letterkundig werk beproefde. Een drama.
Een tweede volgde. En toen ze achttien werd had ze haar eersten verzenbundel : Die Kathedrale voltooid, waarin de dichteres de vormelijke rijpheid van een dertiger verraadt. In 1924 verscheen haar bundel :
Knospengrund en het reeds in 1921 geschreven tooneelspel : Die Glasbergkinder ; in 1926 een verzenbundel Das Passional, en een Bruder
Ginepra-spel dat ze, behoudens enkele wijzigingen reeds op achtien(I) Die Kathedrale. Uitg. Der Jungste Tag, Kurt Wolf, Munchen.
Der Knospengrund. Uitg. Theatinerverlag, Miinchen.
Das Passional. Uitg. KOsel & Pustet, Munchen.
Nadat dit artikel reeds gezet was zond de uitgeverij KOsel & Pustet
ons nog van R. Schaumann een keurig bundelje : Die Rose, 24 houtsneden en gedichtjes voor kinderen van een bekoorlijke innigheid en
eenvoud.
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R. SCHAUMANN

Schlaf ein, mein Kind !
Es geht der Wind,
Er weht wohl sacht
In stiller Nacht,
Darin die Engel wandern.
Schlaf ein, mein Kind,
Sie gehn so lind

tent : Die Rose

Von einem Bett zum andern.

RUTH SCHAUMANN

Immaculade

RUTH SCHAUMANN

jjie Beqruszung

jarigen ouderdom geschreven had. Bovendien heeft ze in Hochland,
de Frankfurter Zeitung enz. een tiental novellen en verhalen laten
verschij nen.
Maar het verbazendste is dat naast deze verwonderlijke, oostersche
vroegrijpheid en productiviteit, op literair gebied, Ruth Schaumann
eenzelfde ontstellende vruchtbaarheid als beeldhouweres geopenbaard
heeft. Het is of ze geen handen genoeg had om haar scheppenden
drang vorm en gestalte te geven. Door het Mathiasverlag te Frankfurt
werd voor een paar jaren een door den bekenden romancier Peter
DOrfler ingeleide en samengestelde keuralbum uit haar plastisch werk
uitgegeven.
Heel de arbeid van Ruth Schaumann, de plastische zoowel als de
literaire, is van een wondere kinderlijke vroomheid. Dat is geen product van den strevenden wil; het is geen resultaat van worsteling om
het bezit van verstilden eenvoud en sereniteit; het is alleen de zuivere
uitbloei van een wezen dat reeds in- christelijk was voor de kunstenares vroeg om te worden opgenomen in de gemeenschap van alle
broeders en zusteren in den Heer. Wanneer is deze overgang tot het
katholicisme geschied ? Ik kan het in haar werk niet naspeuren. Noch
duszer dir and schon in Dich genommen (Der Knospengrund p. 31).
Het was hare nieuwe geloofsgenooten of ze de dichteres al jaren hadden gezien op dezelfde plaats ter kerk en naast haar hadden geknield op
de Communiebank. Het is geen rouwende en boetende overgang geweest uit de macht der Duisternis naar de vrede van het Licht. Hare
ziel was God nooit ver of vreemd. Daar is alleen geweest :een opstijgen,
een opgetild-worden, door de genade, tot den schoot van den Vader.
Er is geen spoor in heel haar werk van strijd en tweespalt en vertwijfeld zoeken; geen kreet van angst om de verlorenheid van haar leven
en geen gesteigerde jubel om de eindelijke verworvenheid van het
Godsbezit. Zij was en is, zoo voor als na haar overgang tot het katholicisme : een bloem die voor Gods oogen bloeit, een zingend riet. Hoe
bevreemdend de ongekrenkte gemoedsrust, de meische vroomheid
van deze bekeerlinge, naast de onrust, en de angstige opgewondenheid
van katholiek geboren en getogen jongeren als K. Weisz of Hasenkampf. Velen zoeken verloren en het doel voorbij ; terwijl de schoone
vreugde vat, het Godsbezit te grijpen ligt voor hunne handen.
De wonderlijke mildheid en het ontroerd vertrouwen van R. Schaumann in God en in de menschen is des te meer bevreemdend dat het
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Leven haar veel harder en smartelijker heeft gedrukt dan de meeste
jonge dichters wier werk door vroege verbetenheid geteisterd wordt.
Zij was nog een schoolgaand kind toen vader sneuvelde « fur Gott
und Kaiser » en voor Duitschland zijn bloed vergoot dat in Frankrijks
aarde weer zijn franschen oorsprong erkende. Wanneer het leven een
kunstenaarshart voor zulke tragiek stelt, kan daarin jets losbreken dat
anders pas na jaren tot uitspreekbaarheid komen zou. Dan is voor R.
Schaumann gevolgd een tijd van zwerven en zorgvolle ziekte; een tijd
van worstelen, om haar brood en haar droom to gelijk. Tot ze in
Munchen begrijpende en bevriende zielen vond en leiding voor haar
plastische begaafdheid.
Zij vond er tevens het eindelijk huis en het verinnigd geluk van het
moederschap, door hare vereeniging met den Hochland-redacteur
Dr. Friedrich Fuchs.
Ruth Schaumann is niet tot kind herboren naar het woord van
Christus. Zij heeft de vertrouwvolle, spontane kinderlijkheid van haar
geboorte behouden « zonder vlek of scheur ». Haar werk is een opgetogen lof aan Hem die hare jeugd vertroostte en de wereld tooit met
zooveel schoonheid. Uit Gods hand ontvangen bergt elke smart zelfs
en elk miskennen den milden geur en smaak van honing.

FIAT.

Behalte mich Dir vor, so Du begehrst,
Dasz einer Deines Namens wegen leide,
Demutig sich in hanfne Stricke kleide
Vor Handen, die Du auserwahlt bewehrst.
Mir rind gewisz die Pfeile nicht zu scharf,
Der Lanzen keine sollte meiner schonen,
Denn jede laszt mich tiefer in Dich wohnen,
In den ich bis zur Neige gehen dad.
Wund stehst Du vor mir und ich liebe Dich,
Noch auszer Dir und schon in Dich genommen —
Und viele wird der Eingang aberkommen,
Dasz sie ihn selig suchen, Herr, wie ich.
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Men bedenke dat Ruth Schaumann pas achttien jaar was toen ze
deze verzen neerschreef. Zij had een kinderlijke behoefte om te worden opgetild door Gods Vaderlijke armen en opgeheven tot zijn Hart.
Hare verlorenheid in God was bijwijlen zoo sterk dat het haar vreemd
te moede werd of ze uit de zwaarte van haar lichaam opzweven ging.

ELEVATION.
Nur eines Lacheln felht noch, sonst beganne
Ich schlanken Aufstieg mit geschlosznen Fiiszen,
Dasz bald mich von des Hanges Grafergrfiszen
Der hochverklarte Stundenduft gewAnne.
Und ich auf Licht in gleicher Hohe sande
mit dem verschmiegten Nest der braunen Meise,
Dasz ihres Briitens scheues Lauschen leise
In mein Gefiihl durch weiche Augen fande.
Und weilte in Erhebung aller Stine;
Vernehmend durch die Bildung innrer Schleier
Den Zarten Brtich der ersten Vogeleier
Bevor ich mir an Deine Brust entquille.
(Die Kathedrale, p. 35).
De kinderlijkheid van Ruth Schaumann in « Die Kathedrale » verlustigde zich nog te zeer in een schoone vlindering van muziekale
woorden; er was nog te veel stemmigheid in en nog te weinig zuiver
gespannen gevoel; haar beeldend vermogen was, hoewel verbazend
voor haar leeftijd, nog te wankel. Ze was nog te gevoelig voor de klassieke vormschoonheid van Stefan Georgt en de ,subtiele sensitiviteit
van Rilke. Zij was haar diepste wezen nog niet geheel bewust; zij zag
haar ziel nog niet als in een spiegel, maar op « Die Kathedrale » volgde
« Der Knospengrund ». En het werd duidelijk, zij het, slechts in enkele
gedichten, dat hare esthethische evolutie, over Georgt en Rilke heen,
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naar een middeleeuwsche primitiviteit terugkeerde. Eigenlijk was het
slechts het bewustworden van haar eigen zuiver kinderlijk wezen. Nog
ligt in te vele gedichten van Der Knospengrund deze volksche eenvoud en zuivere kinderlijkheid verschemerd. Het ongeduld van haar
overdadige inspiratie en scheppingsdrang en een te lichte ontroerbaarheid hebben er schuld aan dat deze bundel nog te veel onmachtige
of ondoelmatige beeldspraak, nog te veel kernlooze gevoeligheid vertoont; doch naar de jaren haar jeugd tot rijpere kracht lieten groeien,
werd ze ervan bewuster dat :
...alle Worte sind nur Schale
und haben nicht den wahren Kern...
En het gaat om de kern. En de diepste kern is God. Om deze goddelijke kern dwaalt haar leven en gestadig verlangen. Zoo wordt haar
leven een bloeiend wonder en een zalig verrukken :

ZWISCHEN ABEND UND MORGENROT.
Zwischen Abend und Morgenrot
1st eine lange Nacht,
Zwischen dem Samen und zwischen dem Brot
Sind viele Wunder vollbracht.
In die begenadigde momenten vond Ruth Schaumann soms den
geurenden eenvoud van de middeleeuwsche mystieke liederen.

DIE NACHTWACHE.
Des Wachters Schritte gehn vorbei,
Die Uhr slaght zwei,
Das ringt sich frei
Durch die erloschnen Gassen.
Da blast empor des Wichters Horn -0 ewge Lieb, du Samenkorn,
Ich kann nicht von Dir lassen.
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Der Wachter drant zum andern Tor,
Da Wirt mein Ohr
Den selgen Chor
Durch Nacht und Brunnenraunen.
Es geigt auf blassem Engelshaar,
Es harft die ungezahlte Schar
Durch Flaten und Posaunen.
Und Gottes Stille folgt dem Lied
Wie Wind im Pied —
Und wieder kniet
Mein Leben auf den Linnen,
GetrOstet fiber alle Not,
Und leise langt das Morgenrot
Den Tfirmen nach den Zinnen.
Met deze mystieke overgave heeft Ruth Schaumann 's Heeren
lijden, opgang naar den Kruisberg en offerdood, schouwend herleefd
en biddend herdicht in Das Passional; een dertigtal gedichten.
Het Aufbruch-gedicht wekt to klare herinnering aan dat verukkelijk
lied van onbekenden middeleeuwschen dichter : Als Jesus von seiner
Mutter ging... Maar Rilke heeft in zijn Marienleben niets geschreven
dat in alien eenvoud beeldender en van zuiver kinderlijk gevoelen
sterker dooraemd is dan b. v.

DAS FULLEN DER ESELIN.
Es hangt noch seine Mutter an
und geht auf hohen Beinen...
Intusschen is 't verlangen van haar leven gerijpt naar zijn vervulling. Zij heeft de reine gave van haar jeugd en de belofte van haar leven
neergelegd, vertrouwend, in de handen van den man die haar tocht
voortaan begeleiden en richten zou.W'ir lieben uns wie sich die Engel
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lieben, heeft R. J. Sorge gedicht. Zoo wordt het schoon verbond van
ziel en zinnen een louterende opgang over leven en tijd naar de tijdelooze verbondenheid in God.
Der Regen rauscht, ich horche auf sein Tun,
Mein Haupt und meine Hand an deinem Herzen ruhn.
Mit deinen HAnden haltst du meine Zeitlichkeit,
Die Seele aber ist vie! tausend Meilen welt.
Und fragt im Himmel an, ob unsre Sitz noch steht,
Dahinnen Hand in Hand einst unser Ende geht.
Uns eilt zum Igichsten Hag und fragt dem Aumlein nach,
Darunter frommste Rast der Ewige uns versprach.
Das Baumlein bliiht so schesn, der Sitz ist unverstellt,
Ein FlOtt und Harfenspiel sind auch dazu gesellt.
Der Regen rauscht nicht mehr, die Stille wiegt sich ein,
Nun darf ich unverstOrt in deinen armen sein,
(Eckhart, Mai, 1927).
R. Schaumann's leven bloeit naar zijn vervulling en hare kunst
naar volheid. De zwaardere zorg van het gezin zal nu Wellicht de overdadigheid van haar scheppenden drang belemmeren en vertragen,
maar intusschen zullen de verkoren beelden en gedichten rijpen tot
een schoonere voldragenh€id. (1 )

(I) Het cliché van : Die Begruszung werd ons welwillend in bruikleen gezonden door het Mattias Griinenvald-Verlag te Mainz, het
cliché uit Die Roze, door KOsel en Pustet, Miinchen, waarvoor
onzen dank.
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II.

Plastische Kunst.

Rond de Pelgrimtentoonstelling
Tentoonstelling HENS-VINCK-HIGUET
door A. J. Hallez.
Het succes van de Pelgrim-tentoonstelling dient in dit late artikel
niet meer onderlijnd; het bracht zelfs den stoutste optimisten meer dan
zij verwachtten, en is het beste bewijs dat het publiek begint belang te
stellen in eene vernieuwde katholieke kunst.
In tegenstelling met voorgaande tentoonstellingen, was deze niet
tevreden met een vleugje godsdienstige stemming, maar bracht uitgesproken katholiek werk, wat in de lijn ligt van Pelgrim.
Mag een kunststijl de eer opeischen, uit innerlijken aard, te beantwoorden, en alleen te beantwoorden aan onzen godsdienst, alleen in
staat te wezen God de eer te brengen die wij Hem beoogen te geven?
Velen hebben het alleenzaligmakende van de gothiek tot dogma willen
verheffen; maar deze tijd is lang voorbij, en 't is nu toegelaten renaissance en barok te aanzien als mede-gerechtigde zusters en men mag ze
zelfs, alhoewel nog stillekens, schoon vinden.
Geen enkele stijl werd bij pauselijk gezag gewijd tot wettigen dienaar van den godsdienst ; voor de liturgie schreef de kerk hare vormen
voor; voor beeldende kunsten niet. En uit hun eigen zijn bepaalde
vormen en verhoudingen niet heiliger dan anderen; wat heeft God aan
dien vorm meer dan aan een anderen? Zij worden godsdienstig, zij
dienen God, in zooverre zij menschen kunnen opwekken tot godsdienstige gevoelens en gedachten. En vermits smaak en kunstopvattingen veranderen onder drang van tijdsomstandigheden en inwenchgen groei, zal men om godsdienstige gevoelens te wekken, ook met de
veranderenden smaak, andere middelen moeten aanwenden, eene
andere taal spreken wil men verstaan worden en treffen.
De katholieke kunst bestaat niet, wel verscheidene en menigvuldige
uitingen van katholieke kunst, alien rechtzinnig en schoon in hunnen
aard; en we mogen ons verheugen over die rijke verscheidenheid, over
die polyphonic ter eere van Kristus, en dat we niet kwamen tot de ver879-

starring van den Athos-berg, maar integendeel iedere nieuwere vorm
een ander uitzicht openbaarde van ons zoo breedopentakkend geloof.
De Kerk, die zich niet bond aan eene bepaalde school, plooide zich
steeds naar de heerschende kunst, en plooide tevens deze tot de citing
van haar geloof en gevoelens; en dat gebeurde niet naar vooropgezet
veroveringsplan, maar uit den aard der dingen, omdat een stijl maar een
taal is, God in alle talen mag geloofd, en de kunstenaars natuurlijk
de taal spraken hunner medemenschen. Elke nieuwe stijl kreeg alzoo
een doopsel van orthodoxie; ten tijde der katakomben werd de zoogenaamde pompeiaansche stijl gekerstend, en nochtans had men er alle
redenen toe de toenmalige beschaving te banbliksemen; de kerk dacht
er geen oogenblik aan, hare kunstenaars verwerkten op de muren van
het onderaardsche Rome de motieven soms, in alle geval de werkwijze
aangeleerd in heidensche ateliers, en dat hun bekeering en hun geloof
rechtzinnig waren, bezegelden velen met hun bloed. Zoo ook werd de
barok gekerstend en ten doop gedragen, weer uit den aard der dingen,
omdat de kristene kunstenaars de wapens hanteerden die zij aanleerden; ofemoesten ze soms aan een museum van antiquiteiten voorhistorische wapenen gaan ontleenen? Gaat men Vondel zijn breeden zwier
verwijten en het hem ten euvel duiden dat hij niet schrijft lijk Van
Maerlant ? De kerkelijke kunst in de 17 eeuw moest barok spreken,
wilde ze rechtzinnig blijken, en op waardige, rechtzinnige en verstaanbare wijze God loven.
Zoo wist de Kerk, met haar wonder aanpassingsvermogen, alle
stijlen hun credo te laten zingen, voor alle stroomingen, alle scholen
— ware stroomingen, en geen schooltjes van een dag en een nacht —
eene bedding te graven die tot God voerde, en men mag beweren dat
de schoonste en duurzaamste monumenten van elken tijd gewrocht
werden door en voor de kerk; in den godsdienst kan ten ander de kunstenaar het hoogste presteeren.
Eerie voorwaarde stelt de Kerk : dat de kunst, in haren dienst, vatbaar weze voor het yolk, klare en verstaanbare taal spreke; de kerken
immers zijn ten dienste der massa, niet ten dienste van een cenakel
uitverkorenen; zij wil de massa roeren, begeesteren, door eene kunst
die vatbaar is door het yolk ;haar kerken mogen geen laboratorium worden van nieuwe experimenten, hoe vernuftig dan ook ; en de nieuwe
school die haar diensten aanbiedt moet in zekere mate aangenomen
zijn door de gemeenschap.
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Komt er nu een nieuw geluid ? Wel, ik geloof iedereen voelt dat er
jets nieuws groeiende is, en de sympathieke belangstelling rond de
Pelgrim-tentoonstelling zegt dat men op verre na niet meer vijandig
staat tegenover dat nieuwere. De bouwkunst — en deze logische uitgroei is wel het beste bewijs voor den diepen grond der vernieuwing —
gaf den grooten duw. Men beschikt immers over nieuw materiaal, het
gewapend beton; en nieuw materiaal bracht steeds nieuwen trant, eens
de eerste periode van tasten voorbij waarop men slechts belust is met
het nieuwe materiaal oudere vormen en ornamenten goedkooper en
gemakkelijker na te bootsen. Deze periode ligt wel achter den rug.
Beton arme wil gladde wanden zonder versiering-, naakte schoonheid
der simpele verhoudingen, het sprekende en het logische van den opbouw. Strengheid, vlakheid, eenvoudigheid, vormen zonder festoenen,
beeldhouwkunst en schilderkunst, en al de toegepaste kunsten streven
er naar. Een opmarsch over heel de lijn dus, die het gevoelen wekt
eener niet meer te ontkomen noodzakelijkheid, ten andere beantwoordt en in vormen verklankt wat onuitgesproken in ons aan 't woelen
is.
Dat was ook wel de indruk van Pelgrim-tentoonstelling; het was
geen tierend uitschreeuwen van een strijd-programma, het was geen
oprukken elk langs zijnen leant, geen tirailleeren; maar een vastberaden optreden in gesloten gelederen, bewust van zijn goed recht en ook
van zijnen plicht. Er was verscheidenheid, maar er was ook eenheid;
wat in voorgaande tentoonstellingen zoozeer opviel in de hollandsehe
sectie, die geslotenheid, dat aaneentrossen, was nu waar voor de heele
tentoonstelling.
't Was ook eene tentoonstelling van de heele kerkelijke kunst, van
al wat kan in dienst staan der kerk (alhoewel de toegepaste kunsten en
de beeldhouwkunst maar pover waren vertegenwoordigd en er eene
ruimere plaats moet worden toegedacht in een volgende expositie). De
schilderkunst bekleedde wel een voornamen rol, maar wie zou durven
beweren dat ze opdringerig was? De groote belangstelling ging integendeel naar de bouwkunde, en dan naar de glasramen van Joors;
kwame deze kroniek niet zoo laat na de sluiting dan moeste hier rechtvaardigheidshalve een hymne volgen van bewondering; ik wil enkel
nadruk leggen op het direkte, het onmiddellijk-verstaanbare van deze
glasramen; Joors slaat u in 't gezicht wat hij zeggen wil en zijn beelden
zijn sterk en pakkend uitgedrukt. Te Chartres in de Kruisbeuk
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Noord duwen de oude glasbranders op heel plastische wijze in 't verstand dat oud-Testament slechts voorbereiding is van het Nieuwe : de
vier groote profeten staan leerken, dragen op den rug de vier Evangelisten; met eene heilige overtuiging houden ze de beenen van de opgeklauterde apostelen vast en met niet minder heilige overtuiging slaan
de evangelisten de handen om den schedel der profeten en tronen
triomfantelijk nu ieder wel begrijpen moet dat zij de baas zijn. lets
van dien aard zou Joors ook wel aandurven.
In al de zalen ten andere sprak men klare en vranke taal; geen
experimenten, geen kunst voor enkelen, voor kapellekens van devoten
maar voor de geheele gemeente. Sommaire vormen, soms al te sommaire, en een overhoop liggen met de techniek, te spontane weergave
van wat binnen roert ; bij Deckers en Van Sina ware wel uitvoeriger
behandeling gewenscht (laat ik dat prikjen geven aan deze twee hoogbegaafde kunstenaars ; ze werden vereerd met een artikel van Erasmic,
ze werden zoo fel geprezen dat uit vrees voor hoogmoed een prikjen
noodig wordt geacht uit kristelijke naastenliefde. En deze tentoonstelling was gedegen en zelfs braaf; geen verlangen
te verwonderen en te alien prijze nieuwigheid te brengen. Geen revolutiernakerij, zelfs niet in de afdeeling bouwkunde die het meeste
opzien baarde, en waar men in 't algemeen zich nog hield aan het oude
materiaal. Flor Van Reeth — men moet Flor Van Reeth heeten om
zij'n verrijzeniskerk aan te durven onderzoekt van meetaf al de
gegevens nopens aanleg en bouw eener kerk, brengt eigene oplossing
en smijt sommige loopende gedachten overhoop, maar doet zidks met
al den mogelijken eerbied van een frissche en zelfbewuste jeugd; en
ellot, de dichter van de baksteen, bedient zich van een bij uitstek
hollandsch materiaal, en zijne kunst is kind van den spaansch-moorschen stijl. Ook Bellot wortelt in het verleden en weet zich waarnoodig
wonderwel aan te passen aan eigenschappen van streek en land, b. v.
in engelsche abdij.
Zoo was dan de Pelgrim-expositie eene uiting van gezonde nieuwere
kunst; omdat marktgeschreeuw uitbleef, zal ze de bezoekers des te
dieper hebben getroffen en sympathie verwekt voor de nieuwere kerkelijke kunst die groeiende is.
En ik kan deze pelgrim kroniek of liver deze kroniek rond den Pelgrim niet sluiten zonder te zeggen hoe wonderschoon Servaes is; die
twee staties van den Kruisweg, met hun machtig neersmakken van
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't afgetobde Kristus lichaam, en met hun wonder koloriet (hoe zit dat
nu eigenlijk ineen, hoeveel lagen schemeren er door elkaar ?); die
grootsche heilige familie in ascetisch amberen kleur (geel is bij Servaes
weldegelijk de kleur der beschouwing) en die mirakuleuze verkondiging
met de pakkende stilte van hemel en aarde nu het geheim geschiedt,
zijn wel werken van hooge beteekenis en blijvende waarde. — Groenendael openbaarde zich een meester in Franciscus; Bijvoet met herinneringen aan praerafaclieten, aan Mantegna en Botticelli, boeide fel;
en wie zou Van Puyenbroeck niet liefkrijgen om de lentevroomheid,
het oostersche en het naief sprookjesachtige van aanbiddingen van
herders en van koningen? Zijn Kristus en Nicodemus rook nog wat
naar zijn menigvuldige vroegere Bouddha's; maar hoe frisch werd in
de andere doeken het oude onderwerp : Kristus licht der wereld niet
verwerkt ; met eene techniek om zich te bezondigen van snoeplust.
TENTOONSTELLING HENS-VINCK-HIGUET.
Eene , tentoonstelling zonder katoloog, en zonder vermelding van
verkochte werken; geen witte briefjes die kraaien van succes, hoewel
de bijval groot was, naar men verzekerde. Het was als een retrospectieve tentoonstelling van Hens, die reeds op jaren komt; in de eerezaal
was de schilder in smakelijke gewesttaal, met af en toe een klad fransch,
al even gewesttalig, aan 't vertellen dat huis en atelier zoo vol staken,
en hij dus maar alles had bijeengescharreld, en dat vele schilderijen
dan nog uit private collecties waren gehaald.
Zoo kreeg men dan een overzicht over bijna het heele werk, dat
geleidelijk tot grooteren eenvoud komt, grootere direktheid bedoelt,
het markante in eenige trekken en eenige kleurvlekken weer geeft;
zijn lang kunstenaarsleven en lange studien laten het hem doen met
groote zekerheid, die slordigheid uitsluit. Eenvoudigheid ook, en dit
van af het begin, in de keuze van het onderwerp :liefst een ding op het
tableau, en eene strenge constructie,
Frans Hens verwierf beroemdheid met zijn Scheldezichten : een
boot die wegdrijft in mistige sluiers van onbekendheid, een lucht van
gekabbelde wolkjes,eenkleur van geklopte eieren, droonierige stemming,
en een zekere voornaamheid; geen ruw realisme, zijn doeken zijn teere
dingen, delikaat van stemming, van onderwerp en koloriet, en hangen
de zaal vol fantasia's « het drijven watten wolkjes ». Grootsch episch_
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doet Hens nooit; waar hij een log wrak laat sleepen door twee dwergjes
van toogbooten zal hij rond den loggen romp de poezie hangen van
vergane grootheid, en het is wel aardig dees laatste reis te vergelijken
met gelijken tableau van Turner; bij Hem blijft het bij een weeklagende elegie.
Buiten de zeezichten, hingen er menigvuldige landschappen; bijna
altijd een atmosfeer van weeke treurnis : een huizeken dat alleenig en
verlaten staat in het late avonduur, eene koei die alleenig te grazen
staat bij een vijverken, labeurende paarden in 't najaar (eene reeks
teekeningen spreekt van zijn voorliefde voor paarden); 't is alles verlaten, weemoedig; mijn land is het land van de stilte.
Kortom, Hens toont te wezen een natuurdichter, wiens gemoedsleven verglijdt, zonder schokkende gebeurtenis, in stil le berusting en
stil bewonderen van de geheime schoonheid der dingen, en die
poetischen weemoed wekt met pakkende rechtzinnigheid; hij componeert met onfeilbare zekerheid; boot en huizeken staan bijna steeds op
een diagonaallijn. Gelijk we zegden wordt faktuur en penseelslag den
laatsten tijd forscher.
Het is wel gewaagd voor een jeugdigen schilder als Jos. Vinck in de
nabijheid van zoo'n innemenden meester te exposeeren, maar deze
dier- en landschapschilder, die over een tweetal jaren glansrijk doorbrak
wist wel hoe zwaar hij weegt, en zijne kunst, door den keus der onderwerpen, door gedempte stemming, en door bewerking, staat of liever
stond wel eenigszins in de lijn van Frans Hens. Men kent de zichten,
van den jongen Antwerpenaar, met hun wazige luchten, hunne droomerige onklaarheid, en de koeistallen die seffens doen denken aan J.
Stobbaerts. Dat alles staat nu, voorloopig, op 't schap; zijn verlangen
is nu gespitst op constructie, op logge vlakken, die op afstand, het oog
toelaten tastend te glijden langs flanken en kanten, rond te- wandelen.
De rest wordt nu ten offer gebracht; hij wil styliseeren; men zou bijna
zeggen (zoo de ploegende boer) dat Van Konijnenburg hem door het
hoofd speelt; die polderboer met korte hemdsmouwen, scherp afgesneden gelaat heeft wel lets weg van_ een fellah van Konijnenburg,
maar zwaarder, plomper,
En de mistige lucht van weemoed mag ook hare gordijnen oprollen;
de achtergrond wordt nu krijtwit, met wat gefronsel van vuile wolkjes,
langs den kader; uit dat krijtwitte springt de zwaar geteekende figuur
vooruit in hieratische grootheid.
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Waar Hens zwenkt, duikelt Vinck hals over kop naar nieuwe
schoonheid, maar we weten hem een koenen zwemmer.
Higuet exponeerde reeds volgens kataloog to Antwerpen in een driejaarlijksche met eene creoolsche vrouw waarvan ik mij niets herinner;
maar de reeks teekeningen van dezen waalschen meester staan voor
't leven in 't geheugen geprent van den bezoeker; zoo verbazend zijn
ze. Enkel koolmijners en hiercheuses, tragische figuren, dramatische
figuren, in hooge spanning, bij wie de driftige natuur laait en vlamt;
koppen die staan in hooge potentialiteit, bereid tot de daad, tot de
ontploffing; met nen plotsen wrong van het gelaat, met nen plotsen
opsnok van het lichaam stormen ze los, vervaarlijk; haat, woede,
wrok en opstand tieren en vloeken uit bijna al die gezichten, doorkorven, geravineerd, als gelidteekend met messen; bij de vrouwen
eene moedeloosheid zonder einde, een zich voelen neerzinken in moreele miserie zonder hulp of uitzicht op beterschap; wat hun alledaagsche voorkomen een zekere wijding brengt.
En met welke meesterschap zijn die koppen geteekend, men moest
zeggen gebeeldhouwd, want 't zijn als bronzen beelden met metallieken weerglans; niets geen gepeuter ; met groote zekerheid, als in
in ednen haal, zijn ze op 't papier geworpen.
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III. TOONEEL
De Duivel op de Planken.
Naar aanleiding van G. Walschap's Maskaroen. (1)
(Slot)

door Dr. C. Godelaine.

Daar is nog een vierde Maskaroen in onze M. E. literatuur aan te
wijzen; naar zijn eigenschappen lijkt hij wel maar een kozijntje van
de anderen. Bedoeld wordt meester Macharys of Macharius uit
« f tspel van den heiligen sacramente Vander Nyerwervaert ». Macharius
is nog geen duvel-titularis ; fungeert slechts als « advocaat » van de
hellegeesten op aarde, als zoodanig een confrater van Maskaroen.
Dr. V. Celen, in zijn brochure « Onze Mirakelspelen», twijfelt er niet
aan « dat de benaming Macharius dezelfde is als Masscheroen ». Goed
mogelijk. Verder als het advocaet-zijn en het « homo niemaat » durven
we evenwel, zelfs als Causeur, de vergelijking niet doordrijven...
Of Maskaroen — let wel : we hebben 't enkel over de Maskaroens,
niet over den duvel in 't algemeen — nog ander souvenierkes heeft
nagelaten in de tusschentijdspanne Middeleeuwen 1927, heb ik
niet onderzocht. Maar gesteld dat er hier of daar nog een verborgen
zit, het zou niets toe of afdoen aan de verdienste van G. Walschap en
even weinig aan de waarheid dat hij, Walschap, een gelukkige hand
heeft gehad en nog gelukkiger engel gediend, nu hij de « dierbre asschen » van Maskaroen weer Bens heeft beroerd, verwekt en een twintigste eeuwsche ziel ingeblazen. Uit dien hoofde reeds en buiten alle
aesthetische en ethische hoedanigheden om, was de vijfde Maskaroen
waardig op een pieterstal te worden gezet.
In voornoemde « Hooger Leven » kroniek, heet Walschap het een
mirakel dat Maskaroen niet vroeger gevallen is onder den klauw van
een modernist — 1k zeg « modernist » om aan te duiden : een auteurdicht-bij-ons, en om niet te moeten gebruiken het woordje « moderne »,
onherroepelijk overgegaan tot de categorie der onbepaalde determinatieven. Na de « chroniekabele » attentie gericht op M. v. Nm, door
(1) Causerie gehouden te Antwerpen, Pelgrims-congres. Tooneeldag, 25 Sept. 1927.
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den tooneel-pharus der wereld « Het Vlaamse Volkstoneel », mag het
inderdaad een mirakel heeten dat het Mascheroen-motief nog geen
verjongingskuur onderging : en om de tooneelmatigheid der stof, en
om de in het renouveau-theater zoo populaire en gezochte figuur van
den duvel, en om het traditioneel Vlaamsche en Volksche van de
legende,
an jong auteur — ik geef den keizer wat des keizers is — werd er,
dank zij zijn rassig vlaamschen flair, misschien door beroerd : Ni. Ward
Schouteden's stadsgenoot Jan Melis. Zijn « Duivel, de Wereld en het
Vleesch », spel waarvan hij mij het handschrift ter lectuur zond, zet
in met een soort duvels congres dat aan den proloog van Maskaroen
herinnert,
VOOr het succes van « Mariken », had de duvel, in de ruimste beteekenis van dit begrip, toch reeds het naoorlogsch en renouveau
tooneel herovert. Het zou onhoffelijk en onrechtvaardig zijn, hier dan
uitvoerig te handelen over den jongsten « Maskaroen », zonder enkele
markante en typische duivelcreaties vluchtig te schouwen.
Ilt rij ze naar den datum van den eersten druk. In vele gevallen is
dit het geboortejaar niet. Menig tooneelspel heeft jaren moeten wachten in 't kartonnen voorgeborchte op de verlossende opvoering of
't gedrukte kleedje.
Ern. W. Schmidt schetste in 1921 « Een wonderlijke Gast », een
duvel voor de mannen uit het schipperskwartier en voor 't publiek
van de « poesjen »; geen Maskaroen, maar een ongelikten Asmodee
« bewerker van belachelijke huwelijken ». De kerel is op inspectietocht; _ zijn harig corpus zit gewrongen in gekleede jas, zijn bokspooten in lakschoenen, zijn horentjes onder een hoog zije, zijn grijpklauwen in glaces en de kwispel van zijn staart in zijn kousen. De
pochhans verschijnt te middernacht om een viertal aspirant-duvels een
lesje in de verleidingskunst te geven. Hij komt echter van een kale
kermis thuis, want Schmidt concipieerde zijn Asmodee : brutaal, grof
en dom, naar het model der duivels uitde 15 e eeuwsche Passiemisterien (I).
E. H. Poppe-zaliger heeft er den duivel ook eens bijgehaald in zijn
kindertooneeltje « Vlug uit Bed » (1923). Het gaat hem niet zoo goed
...................

(I) Voor bizonderheden en voorbeelden raadplege men hier en verder
Haslinghuis.
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van de hand als Schmidt I De kruis-ridder had de gewoonte niet met
den duvel om te gaan, allerminst op de planken ! Zijn « duivel » lijkt
naar 't uiterlijke den traditioneelen Mephisto : vuurrood kleed onder
zwarten mantel. In plaats van de horentjes, een kroon. Hij incarneert
de spreuk : luiheid is het oorkussen van den duivel ; kan bier nets uitrichten, want de kleine Lena moet 's morgens « Vlug uit bed », ze is
een kind van Maria en van de Eucharistie — twee machtige satansvijanden uit de M. E.
In '24 trad Satan, in hoogst eigen persoon, in Teirlinck's werk op.
De staarteman zal er zich niks vreemd hebben gevoeld ; te meer daar
hij in « a Dien » naar zijn zin en gaven dienen mocht. Hij vertoont er
zich niet als een grand seigneur of dandy, maar als een foorkwast in
« geweldig klownpak ». Als klown — de hansworst uit de laat-Middeneeuwsche spelen — is hij of zijn best, daarbij een volleerde cynische
zwanger-verleider. Hij verraadt affiniteiten met den malus angelus
der moraliteiten; van een sluwen, geslepen vernufteling en geestigaard heeft hij niks. Het is de volksamuzeur van het op de planken
meeacteerend publiek, in de hoedanigheid waarvan hij vroeger zelden
optrad. De zetten en de wijsheid die hij er met veel gebaren en nog
meer woorden uitflapt rieken naar faro en achterbuurtjes. « Tong » en
« Blik » — het bekende duvelspaar uit de oud-Nederl. spelen — betitelen hem « meester »; daarmee wordt stellig niet « oppermeester »
bedoeld. Want Luciferachtig is hij voor geen cent I Van een lawaaierigen helleserjeant heeft hij nog het meest. Maar als zoodanig,
een kiepper, eigenaardig en oorspronkelijk.
En toch, den schop van A. Van de Velde's « Bokspoot » en Teirlinck's klown kan het aftrappen. Bokspoot is een duvel; en in 't spel
van « Christoffel » (1924) de drijfveer der handeling. Hoofdkenmerk
is een geprononceerde neiging tot het satirische en ironische, oude
familietrekken enkel de vlugsten uit elk duvelsnest eigen. Sluw,
schelmsch, hardnekkig is hij bovendien en niet min verwaand en
praterig. De laatste twee hoedanigheden bezit Bokspoot in zoo overdreven hoogen graad, dat ze er hem in lappen : de overmoedige praat
zoowaar zijn mull voorbij ! Even kijken : hij is de onrustige geest die
woelt in Christoffel's primair brein, en hem van 's Koningshof via de
Wereld drijft naar het hol der oorlogsconspirateurs, om te zoeken de
« hoogste macht ». In dit derde stadium tree,* Bokspoot openlijk naar
voren, om er Christoffel op te wijzen dat de machten tot nu toe ge888

peild en te licht bevonden, van hem, hellegeest, uitgingen als uit de
bron. En a1 de zoeker daaraan schijnt geloof te hechten en hem aanhangt, dan krijgt Bokspoot het in zijn horekes en wauwelt er zoo licht,
zinnig op los — te lichtzinnig voor zoo'n gewikste duvel ! — over ZielVerlossing en Christus, dat het onderwijl door Bekkeneeltje in de war
gestuurde vertrouwen van Christoffel verzwindt ; zijn oogen open gaan
en in God de Almacht erkent.
Zoo, als een levend kwaaden zielkundig veelzijdig uitgebeeld, treffen
we v6Or Walschap's Maskaroen geen duvelfiguur meer aan. Daar
staat nochtans nog een heel peloton interessant duvelsgebroed te
wachten om geschouwd te worden :
Van folklori_tisch, inzonderheid van traditionalistisch standpunt, is
de « afgezette pastoor » alias « zwarte madame » — een wezen in den
aard der laatmiddeneeuwsche « weder Fraulein, weder schiin D - een
merkwaardig exemplaar. De zwarte madame, dekmantel van den duvel
in F. Timmerman? « Sterre » (1925) vertoont een paar trekken bizonder
volksch en traditioneel. Zwarte madame is helschschrikwekkend :, ze
lijkt de spin die slag om slag haar slachtoffer onschadelijk maakt, het
naar zich toehaalt en uitzuigt. Z. M. moet haar kop leggen en laten
pletten onder den fluweelen voet van O. L. Vr. : tweede kenmerk.
Een derde, is de rol en de macht van het berouw, het van oudsher onfeilbaar afzweringsmiddel. Met het geval Pitje Vogel staan we
dicht bij de N. D. Theophiluslegende, waar de duvel voor 't eerst in
openlijk conflict kwam met 0. L. Vr. We raken ook aan het Maskaroen-motief langs een van zijn uitloopers : de processen om din ziel.
Om 't bezit van Pitje's ziel ontspint zich immers tusschen 0. L. Vr. en
de Zwarte Madame een kort maar vinnig debat.
In een reeks allegorisch-moraliseerende « tooneelsketches » : « Der
Waarheid spiegel » (1924), laat Van Reusel in Bed. III den Tartarus
opdoemen. Een glazen Lucifer trompettert er over zijn troepen het
ralliement. Als de keur zijner stinkende bende : Zonde, Lijden, Vertwijfeling, Luiheid, Dronkenschap rondom zijn troon is geposteerd,
staat de baas plechtstatig op en roept met vlammen-stem : « trawanten,
onze taken staan slecht. De wereld worth... te wijs (!?). 1k wil een
slag slaan dat tronen wankelen en de massa bloedgierig op de massa
beukt dat het roodspat ». « Dat er een man opsta, die de oproervane
zwaait en God uit de harten der kudden rukt ». Zoo spreekt Lucifer
gedreven door wraak en nijd, twee duvelshoofdzonden door de tijden.
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vestig de aandacht op dit similitooneelspel, omdat het herinnert
aan de overgangstypen uit de XVI e eeuw, toen naast den duvel reeds
« sinnekens » acteerden, in afwachting dat de duvel zelf het veld zou
ruimen (i).
De flikkerviugge duveltjes uit E. H. Prim? « Femina » (1924), de
geeffemineerde gezellin van den schonkigen « Eickerlyc », dragen de
wufte namen « Blijde wereld » en « Tango »; werden door den verwerker aangeworven om, naar de methode vroeger beproefd op de
« Dwaze Maagden », Gezelschap, als 't kermissen uit is, zonder cornplimenten bij haar kiadden te pakken en mee te slepen in den afgrond
der hel.
Dan is daar nog de « duivel » uit P. G. Buckinx' « Tredmolen »
(1926), in vastenavond toilet : rode pet, donkerloshangend vest, waaronder een vuurrood hemd ; zwarte broek opgehouden door een band,
Hij speelt de rol van verleider door en van de vrouw, met het cynisme
en de geilheid van Teirlinck's klown en de hardnekkigheid van Moenen
uit « Mariken ».
En hier hebben we « Geerken » uit E. H. Lindeman? » Duvelschuur » (1926). De folklore en de traditie dr uipen hem zoomaar van
zijn lijf. In Brabant en rond St- Truiden wordt heden nog verteld van
den duvel en de betooverde schuur... Een verstokt conservateurken,
dat Geerken 1 Tijdgeest en beschaving, hij lapt het allemaal aan zijn
botten : eischt in bloedschrift handteekening op contract; komt naar
oude hellevoorschriften maar uit zijn pijp op 't psychologisch oogenblik,
als de patient radeloos is en de wanhoop nabij, houdt dan koppig voet
bij stuk. Zooals in de allervroegste mysteriespelen werkt hij met
Lilliput-duveltjes (a). En eindelijk, hij wijkt slechts voor het Crucifix,
het oudste bezweringswapen. Geerken is een bijdehandsch kerelken.
Zijn methode is echter te simplistisch en te ouderwetsch om een
modernen boer nog te vangen.
Een bloedeigen broer van Geerken is duvel Van Ghistel, werkzaam
in Flos' « Smetje Smee » (1927), een oolijkerd ook en met handen en
voeten gebonden aan de traditie ; hij is nies zoo slim als Geerken maar
even populair en misschien van een ouder geslacht. Hij mag dan ook

A

(I)

G. Kalff wijdt hier eenige overzichtelijke bladzijden aan in zijn

« Gesch. der Nederl. Lett ». III. p. 526, vlgd.

(2) Getuige de scholieren figuratie in « Le Jeu d'Adam », I I e eeuw.
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om die reden met zijn broer een plaatsje hebben in de rij der satanskinderen die het VI, renouveau-tooneel illustreeren naast Bokspoot,
de Zwarte Madame, de klown-duivel en Asmodee uit het schipperskwartier.
Hiermee zijn de meest bekende Vlaamsche tijdgenooten van Walschap's « Maskaroen » geschetst. Buiten Vlaanderen verschenen een
paar spelen zoo vergroeid met ons repertorium, dat een silhouet der
duvels die er in voorkomen, onderhavig overzicht stellig zal dienen.
1k laat ze nog voor « Maskaroen » van Walschap aanrukken.
« De Triomf der kuischheid » (1924) door pater Timmermans en het
« Driekoningspel » door pater Van de Steen, kunnen niet in aanmerking komen.
In samenwerking met Jacob Weil, liet Fr. Van Eeden in D. W. B.
1926-'27 een mysteriespel verschijnen « De Legende van Sancta
Sura», waarin ook een duivel « de onbekende, in zwarte dracht gekleed
als Poorter » komt kwaadvuur stoken; verklaart bedreven te zijn in alle
wetenschappen en magister in alle zeven vrije konsten »; werkt met
filter, hekserij en geld. Een aanroeping van O. L. Vr, is voldoende om
hem klein te krijgen. Archaische opvatting en uitbeelding.
Vermeld dient ook de « Lucifer » van Wagenfeld, vertaling uit het
Platduitsch door Dr. Decroos (1927). De Westfalinger volgt haast op
den voet de in de Middeleeuwsche spelen gangbare gamme der verhouding tusschen God en den duivel van af diens val. Net als op de
oudste afbeeldingen (1) zit hier Lucifer op een gloeienden troon zijn
heimwee en vermaledijdingen naar den hemel toe te vloeken. Zeer
plastisch wordt de schepping der menschelijke zwakheden voorgesteld:
Lucifer brouwt ze met groot misbaar in zijn ketel Hoogmoed uit
zelfkruid, Gierigheid uit goud, Zinnelijkheid uit roode rozen enz. Vervolgens herschept hij ze in menschen gedaante en keilt ze de wereld in.
De Lucifer uit het oudere en veel minderwaardiger spel van Gerda
«St-Michael en Lucifer», roept de sinnekens « Wellust, Geldduivel,
Ontucht » enz. gelaarsd en gespoord ter vergaderirg op, zooals men
dat ziet in XVe eeuwsche spelen. Merkwaardig is hier echter dat Luci-

(I) In het getijdenboek van den Hertog de Berry, verluchting Pol
van Limborch e. a. Lucifer op den rooster. Zie « Tondalus' Visioen »
D. p. VII en 55.
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fer een oogenblik berouw voelt over zijn zonde, iets wat zich vroeger
maar een enkelen keer moet hebben voorgedaan. Haslinghuis haalt een
paar gevallen aan, b. v. het typsiche : Je M'en repens uit Greban's
« Passion D ± 1450 (I).
Laten we nu de verschillende naoorlogsche duvelfiguren nog eens
opmarcheeren, dan zien wij er de folklore en de traditie dik opblinken.
Van Vlaamsch standpunt uit bekeken, verwondert dit geenszins :
godsdienst, traditie en standbewustzijn liggen elk waar Vlaamsch
karakter ten grondslag; primeeren in elk specifiek Vlaamsch kunstwerk. Het verklaart in 't onderhavige niet enkel de eigenschappen van
de twintigste eeuwsche tooneelduvels, maar ook hun aanwezigheid in
de huidige theaterkunst. Het heeft stellig invloed uitgeoefend op de
keuze der heden vertaalde en verwerkte oudere producten, als daar
zijn : « Beatrijs » Middeleeuwsche sproke voor tooneel bewerkt door
H. Van Overbeke. Calderon's « Viaticum » vertaald door E. H. Prims.
De Grieck's duvelrzje. «Meester Coenraedt Bierborst » bezorgd door
Dr. De Keyser, Fayd'herbe's « Esbattement van vier personagien »
uitgegeven door Prof. R. Foncke, « Mariken van Nieumeghen » bezorgd door Dr. Cordemans, met aanteekeningen van E. H. Bernaerts;
om enkel to gewagen van stukken met duvelrol. Het heeft mede bijgedragen tot het ontstaan en het richting-kiezen van het renouveautooneel in 't algemeen.
Aan Bien zelfden Vlaamschen aard eindelijk, danken wij in hoogste
instantie G. Walschap's « Maskaroen ».
Wie heeft geluisterd naar wat ik heb meegedeeld betreffende de
Maskaroen-legende en ander Middeleeuwsche tooneelmotiefjes, en
dit in verband gebracht met den jongsten Maskaroen, zal hebben opgemerkt, dat het oudere slechts aanleiding was tot oorspronkelijk werk :
Wenken uit den proloog van het Oxfordsch HS. werden benuttigd in
Taf. I en III; het geding werd op den voet gevolgd in Taf. VI. Naast
andere kleinigheden, waar we niet bij stil blijven, moet gewezen : op
overeenkomst van ensceneering Taf. II, met die der hellevaartscene
in het « Redentiner Paaschspel » (opgeteekend 1464), waar de
wachtende aartsvaders « achter tralies » hun vreugde uitdansen bij de
komst van den Verlosser. Moet er eveneens de aandacht opgevestigd,
dat de droomscene Fameternella-Mascaroen, Taf. III, precedenten
(I) Haslinghuis. Op. Cit. p. 29.
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heeft in laat-Middeneeuwsche spelen, b, v. in de « Hailer Passion »
15e eeuw (i). Dit enkel bij wijze van documentatie. De auteur Walschap wist daar niets van of; trouwens, verder dan het « spel achter
tralies D en 't bestaan van het motief « droom van Pilatissa » reikt de
overeenkomst niet...
Ik ben van G. Walschap al evenmin de « procureur » als van om
't even welk ander schrijver. Wel wil ik de advocaat zijn van die werken,
ik zeg niet auteurs, maar werken, die mij schoonheidsgenot verschaffen.
Vooringenomenheid is mij onbekend en een lijstje met starre strengethische condities zult ge in mijn paperassen niet vinden. Net als in
't leven, dienen in een kunstwerk feiten en waarden gezien en gemeten
in 't licht van duizend bijkomende omstandigheden en consideraties.
Het distinguo beheerscht onze uitspraken : Hier kwetst en ergert het
naakte dat daar veredelt en verheft ; hier wanklinkt een brutale zet,
daar steunt hij de gedachte. Het ruwe dat hier tegen de borst stoot,
lijkt daar kranig. — Merkt op : ik ben volop bezig Walschap werk te
beoordeelen en te verdedigen. — Groote gaven en eigenschappen :
schranderheid, hardnekkigheid, geestigheid en dud in den dienst van
het goede, maken een tooneelheld sympathiek, maar een duvel, onsympathiek, want gevreesd en geducht. Rampen en tegenspoed baren
meewarigheid als 't slachtoffer eerlijk is, maar leedvermaak en vreugde
als de baksteen een Maskaroen treft.
Een schoonheidsbepaling die alles dekt, houd ik er ook niet op na.
Maar ondervinding leerde me : dat de degelijkheid en kruimigheid der
door gevoel en verbeelding verdichterlijkte stof, den hoogte en laagte
stand van mijn aesthetisch genot regelen. Want wat zoeken we in de
kunst ? Grootmenschelijke aandoeningen die ons doen vergeten ons
kleinmenschelijk geleuter en gepeuter ; die ons den mensch toonen,
het menschelijke doen aanvoelen als iets geweldigs, iets grootsch,
grootsch tot in zijn armoe, grootsch tot in zijn smart, tot in zijn zwakheid toe. We zoeken het getormenteerd beeld van den God-betrachter
of de stralende extase van wie vond.
En na deze verantwoording de vraag : Heb ik na kennismaking met
Maskaroen van Walschap schoonheidsindrukken te boeken? En alles
wat in mij kan genieten, zegt : Ja, Hooge schoonheid? Antwoord : Ja.
(I) Zie : Haslinghuis, Op. Cit. p. 40.
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Doorloopend, onafgebroken genot ? Neen. Maar geinteresseerd bleef ik
van A tot Z.
Tafereel I. Prachtig ! Over 't hellecongres hangt de huiver der sombere macht van den booze. Macht geboren uit wisselwerking van verschillende krachten. Pompadoer : het alnoteerende argusoog der he! !
Satan : de blinde en brutale volvoerder van Lucifer's demonische grillen ! Lucifer : een verwaten, getergde god ! Maskaroen : het geniale
intellekt ten dienste van het booze beginsel, in de gouden-eeuw van
het intellectualisme, de heerscher, in werkelijkheid zelfs over Lucifer...
De stemming wordt gewekt niet door uiterlijke drukte, maar door den
daver van Lucifer's woord en de vinnige, korte, maar geanimeerde
discussies; door den bots en weerbots van tegenstrijdige duvelstemperamenten... Conceptie en geest getuigen van een twintig eeuwsch
schepper, zitten echter niet vast aan een bepaalden tijd en dito denkwijze, werken er zich boven uit, naar jets algemeens, jets van alle tijden—. Inkleeding: de verwoording is volksch ; de beeldensier naar eisch
der lijn : sober, — De laatste punten gelden voor 't verder werk. —
Tafereel VI, dadelijk de overige tafereelen.
Hoofdgevoel : beangstigende nieuwsgierigheid. De zekerheid omtrent den gunstigen afloop van 't proces, ondermijnt geenszins de dramatische kracht. De argumenten door Maskaroen bijgehaald zijr zoo
verrassend en beangstigend zakelijk en raak, dat het sophisme treft als
waarheid. We staan geslagen te luisteren en te kijken; temeer daar
Maskaroen zijn zaak verdedigt met het a propos, de driestheid en het
cynisme van een meester-pleiter. We volgen de discussie met gespannen aandacht, het oog gericht op den Oppersten Rechter ; het hart
trillend van bewondering en liefde voor die groote Vrouw en Moeder
Maria, die het zoo kranig en warm voor den mensch opneemt...
Overtuiging belevendigt het geding. Geen doode letter uit Marionetten roeper. Hartetaal uit den mond van hoogere menschen.
Tusschen Taf. I en VI, tusschen kop en beenen, flink en stevig
allebei, zit een wat magere, minder doorvoede romp. Integenstelling
met de drieluiken, waar kop en beenen verdwijnen in de kwabben van
een overmesten buik, hebben hier begin en slot de beste brokken
opgeeischt. We hebben den indruk dat I en VI vooraf werden ontworpen en daarna middenpaneelen bijgewerkt. Dat we dit voelen,
daarin zit het gebrek en niet in de methode, indien hier van methode
spraak kan zijn, want het staat een kunstenaar vrij te plannen en te
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bouwen naar eigen keus en willekeur. We voelen 't z6.6 scherp, omdat
het spel inzette met het ontwerp-Maskaroen : « de Verlosser der vol' en door mij ». En zoo overweldigend treft
keren zal zichzelven verdoem
die inzet, dat hij de spil lijkt en ook is, waarop en rond alles zal draaien.
We kijken dan voortdurend in die richting uit; willen daarbij overal en
altijd de leidende hand van Maskaroen zien en voelen. En dit lukt ons
niet in voldoende mate.
Zijn de middenpaneelen in verhouding der vleugels wat mager,
afzonderlijk beschouwd, zijn ze gewoonweg merkwaardig, en niet het
minst op stuk van zuiv ere tooneelkunst. De hellescene, Taf. II, is een
brokje waaraan de regie rich eens mag en zal hebben ! Spel en vertoongelegenheid te over ! Op en top volksch ! En daar zou ik wel eens
willen op drukken. De personnages van dit « Verlossingsspel » zijn
van Vlaamschen bloede en behooren tot de volksklas, zoowel 0. L. "Vr,
als Maskaroen, de verdoemden als Adam. Dies noemen ze de dingen
bij hun naam, in sappige, kleurige, soms vettige taal, lijk het hun van
het hart naar de lippen welt. Dat 0. L. Vr. niet pleit gelijk Maskaroen,
en Adam anders klaagt als een verdoemde, spreekt van zelf. Maar ieder
blijft zijn aard en herkomst getrouw; ze voeren geen gemaniereerd en
verfijnd taaltje ; vertellen geen schunnigheden in diplomaten stiji
onder geraffineerd beeld en mooi gelikt woord. Ze blijven in doers en
spreken zichzelf. Om er nu voor uit te komen : mogen we, in dezen,
Walschap beschuldigen van gemis aan smaak ? Ilt antwoord zonder
voorbehoud en op grond van wat ik liet voorafgaan : neen. Smakeloos
is heel wat anders ! Daar is alles vettig, is het « vet », hoofdmateriaal en,
effectmiddel , hier wordt het een enkele keer gebruikt en ter onderlimning van een indruk of gevoel.
Nu verder ! Tafereel II en III gebeuren tegelijkertijd... naar de opvatting van den schrijver. De toeschouwer zal ze als twee schakels zien.
Wie zelfs nauw toekijkt en beproeft ze te superposeeren, krijgt ze niet
heelemaal in den haak.
Taf. III zou een zwaartepunt zijn; is dit niet geworden. De bekoorder
blijkt geen eerste kracht duvel. Zijn tactiek is onvast. De bouw van het
tooneel is gewrongen. Materiaal voor de scene ontbreekt niet; wel de
« schwung ». Een en ander wijst er op dat de auteur het belang van dit
tooneel heeft ingezien, maar zijn droom niet liet Open.
Tafereel IV biedt ons een radelooze Maskaroen. Hij wil gekke din-gen aan, zoo gek als zijn handelwijze in gewoon omstandigheden zake895,

lijk en nuchter was, liet contrast tusschen Maskaroen's zenuwachtig
gekwispel en het rustig reidansen van een schaar Dooden, grijpt aan;
komt gaandeweg in schellerkleurlicht to staan, naar gelang de verlossingsstonde nadert en deze kalm wordt aangekondigd door den uitkijker, Christus' laatste woorden tellend. Uiterst tooneelmatige verwerking. De regie zal ze dankbaar benuttigen.
Taf. V. Maskaroen trekt zijn zwaarsten troef. Hij zal dien uitspelen
in VI. De dialoog Adam-Maskeroen, hoe logisch en gewettigd laat
zich niet gemakkelijk tot een geheel klikken met de dagvaarding. Hij
is bovendien vrijlang uitgespannen.
Het Maskaroen-spel door Gerard Walschap, vertoont zwakke zijden,
maar zonneklaar en schitterend heeft het bewezen dat van het gewezen
en geprezen tweemanschap de Walschaphelft een volvormde en gezonde kunstenaar is ; een kunstenaar met een vaardige pen, een mannelijk hart, een helderen en knappe kop. De verbeelding kon rijker zijn;
maar voor 't oogenblik hebben de gaven van geest en hart meer koopwaarde dan het weelderige gespin der fantasie, wiji broodnoodig en
schaarsch.
Men werpe niet op : de expressionistische of welk andere specifieke
tooneelkundige regie, en ensceneeringskunst weer geen weg met
zwaartillend werk ; kan er zich niet vrij uitleven. Lark ! Johan de
Meester heeft dien nonsens met Vondel's « Lucifer » vertolking den
kop ingeslagen ; en gister heeft de niet minder begaafde Verheyen het
nog stuiptrekkend onding met Maskaroen » voor eeuwig de he! in
gedonderd.
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UIT DE TIJDSCHRIFTEN

Een aloude kwestie weer opgeworpen.
Voor een kroniek als deze kunnen maandelijks de vijf a zes vellen
van de Warande worden opgebruikt. Aileen met de centenaria, herdenkingen, onthullingen van gedenkteekens en borstbeelden (Bossuet,
Baudelaire, Zola, Rimbaud, Mistral, Sudermann, Hauptmann, De
Coster, Verhaeren, zouden dan voor heden aan de beurt zijn); met de
necrologische in memoriams (Gorter, Chenneviere, Conrad) zou men,
maandelijks voorwendsel genoeg hebben om alles te vullen. Veronderstel daarbij nog dat de redactie er zou aan houden dat, ten eerste,
regelmatig en niet al te oppervlakkig kroniek werd gehouden van de
voornaamste werken verschenen in, neem nu maar alleen « onze » vier
levende talen, dat ten tweede een documentatiekabinet regelmatig en
weer niet al te oppervlakkig zou inlichten over de voornaamste in blad
en tijdschrift besproken feiten, personen of andere onderwerpen...
waar ging dat dan naartoe?
En toch moeten wij al die mogelijkheden niet zoo maar verwerpen.
Een werkelijk actueel tijdschrift zou dat alles moeten bijhouden.
Blijkt dat in de gewenschte mate vooralsnog onmogelijk, dat onmogelijke weze dan een ideaal en er worde naar gestreefd dit zoo dicht
mogelijk te benaderen.
Voor ditmaal echter vergaat ons die lust vrijwel geheel. wij zouden
nl. gaarne de toch al niet groote ons toegestane ruimte in dit nummer
opvorderen voor een overzicht van een der interessantste polemieken
die sedert jaren in onze letteren werd gevoerd. Het gaat nl. om het
tweedeelig romanwerk « De Zondaar » door Jufvrouw Alie Smeding.
In het artikel over de jongste boekenmarkt werd over dat vieze boek
met weinige regelen heengegleden. Het is onze bedoeling dat ook
hier in dit overzicht te doers. Propaganda wenschen wij niet te voeren,
noch voor mejuffer Smeding, noch voor haren « Zondaar ».
Maar, zooals Fritz Hopman, in een hoofdartikel van het Letterkundig Bijblad N. R. C. (21 Mei '27) schreef : Alie Smedings nieuwe
roman « De Zondaar » brengt een oud vraagstuk op het tapijt : het
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vraagstuk van de functie en begrenzing der letterkundige kritiek,
(.....) Scherp gesteld komt de zaak hierop neer : mag men een kunstwerk beoordeelen naar andere dan zuiver artistieke kenmerken? Heeft
het zin om een goed geschrev en roman af te keuren op grond dat de
inhoud ziekelijk, naargeestig, heterodox, onzedelijk is? »
Nijhoff in a De Gids » beschrijft zeet pittig hoe de kwestie werd
onthaald. « Over het bock zelf is het onnoodig een lezer van De Gids
Nierder in te lichten (idem voor een lezer van De Warande), Waarop
ik even wilde wijzen betreft een verschijnsel in onze letterkundige
kritiek. Na het stukje van Borel, (Borel schreef in het Vaderland dat er
in Smeding's boek passages pornographie voorkwamen, met de nummers der betreffende bladzijden erbij. N. v. d. Warande), stukje dat mij
nog veel te mak uitviel, las men in tat van toonaangevende week- en
maandschriften, onder motto's als « Kunst en Moraal », « Kunst en
Zedelijkheid », verdedigingen en goed-praterijen van Mejuffrouw
Smeding's boek. Dachten deze critici dat het Nederlandsche publiek
in vijftig jaar niets geleerd had en dat het nogmaals noodig was, als ten
tijde van Klaasje Zevenster en een liefde van Van Deyssel, om een
kop-schuwheid van wat cru realisme af te leeren? Het was merkwaardig, hoe overigens zachtzinnige en met hun tijd meegaande recensenten, die wekelijks en maandelijks Dostoievsky in de lucht steken
om zijn zielsgeheimen, Romain Roland om zijn idealisme, Van Schendel, om zijn droomerigheid en Boutens om zijn veriild geluid, die gedurig den mond vol hebben over moderne synthesen, nieuwe religie,
herwonnen classicismen etc. — het was merkwaardig hoe dezelfde
menschen aangaande een bock dat, nota bene, met kunst niets uitstaans heeft, plotseling vijftig jaar jonger werden, de strijdbijlen en
harnassen van tachtig uit het arsenaal opdiepten, afstoften en aangespten,,de leuze, « l'art pour Part » lieten hooren en manmoedig verzekerden dat, op last van Multatuli en Van Deyssel een iegelijk die
wilde vloeken of spuwen zulks doen mocht, mits hij het in de kunst,
schoonheid of waarheid deed ».
De dichter J. C. Bloom, werd er (Vrije bladen, Aug.) door garggerd. « Niemand meer dan ik eerbiedigt den waarlijk — moreelen,
godsdienstigen mensch. Dat deze zich aan immoreele boeken stoot,
het is niet alleen begrijpeleijk, het is zijn goed recht.
Maar weerzinwekkend vind ik den modernen libertijn, die aan God
noch gebod gelooft, die alle oud-vaderlandsche deugden veracht (om8g8

dat hij er zeif te verachtelijk voor is), maar die, als het heilig huisje vat'
de moraal (dat wankelbaarste van alle traditioneele goederen) gevaar
loopt, onmiddellijk te wapen snelt, naast en met de, anders door hem
als duisterlingen gebrandmerkte, clericalen.
Dit moralisme is niets anders dan verkropte erotomanie, Hoe °neindig veel hooger staat het Fransche yolk in dat opzicht »?
Wat de critiek betreft, de geschiedenis met den gewraakten roman
bewijst volgens Bloem dat de kunstcritiek van de laatste tien jaar, de
« ethische » kunstcritiek, geen vooruitgang beteekent, omdat zij niet
scherp onderscheidt tusschen de feitelijkheid in het kunstwerk en het
geheel plan waarop det kunstwerk slaat.
De Nieuwe-Gids-critiek had het standpunt der standpuntloosheid.
...« Zoodoende heeft die kritiek een geweldige en gewenschte opruiming gehouden, maar dat was ook haar voornaamste, zoo niet haar
eenige kwaliteit. Krachtens haar standpunt kon zij niet anders dan
detailkritiek leveren. Zij had, dat was misschien haar eenige (maar dat
is een onmetelijke) fout, geen oog voor het plan, waarop een kunstwerk stond. Zij begreep niet, dat een stuk als laten wij zeggen The
English Mailcoach (waarop Verwey destijds als eerste ten onzent de
aandacht heeft gevestigd, en dat door hem op een onvergelijkelijke
wijze vertaald is) niet alleen mooier is dan de mooiste realistische
roman, maar dat zoo iets van een hooger orde is, evenals bijv, de gedichten van laten wij zeggen Hadewich boven de mooiste verzen van.
een socialistisch dichteres staan om het plan, waaruit zij zijn voortgekomen. Een kunstwerk is nu eenmaal een gecompliceerd iets, en het
aesthetische is er maar een kant van (een niet te onderschatten kant,
het begin ervan, ongetwijfeld, maar niet het eind). Dat is de groote, de
onvergeeflijke lacune van de N. G. kritiek geweest. Dit te hebben bestreden is de onmiskenbare verdienste van Coster c. s. geweest. Maar
moest men nu dadelijk in een — even laakbaar enghartig ethicisme
(met hoeveel genoegen las ik wijlen Gerard Bruning's aversie van dit
woord) gevallen? Er was destijds, en is nog steeds, behoefte aan een
tijdschrift, dat zich welbewust afwendend van de « standpuntloosheid »
de waarde van den « inhoud » voor een kunstwerk weer recht deed
wedervaren, maar de inhoud dan op de ruimste, hoogste wijze begrepen; d. w. Z. als levensuiting, van een groot, belangrijk mensch, en
niet zooals bij De Stem is geschied, waar alleen de vraag scheen te
gelden, of de schrijver humanistisch was of niet.
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Het spreekt vanzelf, dat zoo'n tijdschrift reactionnair zou moeten
zijn, (niet, o dommerikken en kwaadwilligen, conservatief, dat is het
tegengestelde ervan). En waar zijn in Nederland de reactionnairen? »
In hetzelfde nummer bekent Menno ter Braak wat hij denkt over
kunst en moraal, waarom volgens hem pornographie geen kunst is.
(( Wij zouden datgene willen stellen, wat ons voorkomt het zakelijk
element in deze lawaaiprocedure te zijn. « De Zondaar » is een roman
met eenige qualiteiten, zooals er veel romans zijn met eenige qualiteiten; van Eckeren heeft ze naar voren gebracht.
Tevens komen in dezen roman « naturalistische » beschrijvingen
voor, die zonder eenigen twijfel zuivere pornografie zijn te noemen;
Nijhoff heeft het terecht geconstateerd, het is hijgende, ploegende,
on-vroolijke pornografie.
Hierover windt nu de nederlandsche critiek zich ontzettend op. Is
het netjes? Is het niet netjes? Is het eigenlijk niet een soort Max
Havelaar van het huwelijksleven? Is het eigenlijk niet kranig, al die
dubieuze zaken zoo maar bij den naam te durven noemen?'...
De quaestie is eenvoudiger. Het gaat hier niet om een neo-malthusiaansche brochure, maar om een roman. Het gaat hier niet om een
zekere positie vrijmoedigheid, maar om de verhouding van den kunstenaar tot zijn materie. Pornografie (ooze critici schijnen het nog steeds
niet te gelooven) is geen zaak van den inhoud, maar van den vorm;
pornografie heeft met het behandelde onderwerp niets uit te staan,
ze6r veel met de behandeling.
De schrijver, die het onderwerp in den vorm heeft overwonnen en
op een afstand gebracht, is nooit of te nimmer een pornograaf; de
schrijver, die nog in zijn onderwerp smolt en er zichzelf mee opvrijt,
deed beter te leven dan te schrijven.
Om de hoeveelheid geetaleerde rotheid is het hier waarachtig niet
te doen. Wil men de open deur van het onverkwikkelijke moderne
huwelijksleven intrappen, ...welnu, schrijf een brochure ! Of laat de
koude haat van uw roman zoo ijzig van objectiviteit zijn, dat de lezer
zich geslagen aan de doodelijke waarheid overgeeft. Maar wie er behagen in schept zich uitvoerig neer te zetten bij zekere episoden der
sexualiteit en die met niets anders dan een tweedehandsgenot in woorden nog eens voor het lezend publiek overdoet, gelijk mej. Smeding op
eenige terecht beruchte pagina's van haar boek, maakt zich noch voor
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de echtelijke moraal, noch van de litteratuur ook maar een greintje
verdienstelijk D.
« Wat de schrijver aan het leven ontbeert, heeft hij om te zetten en
niet zonder meer op papier te leven;,clat is pornografie : leven op papier, wat men met de daad niet leven durft.
Maar schrijven is : de dingen leven laten uit eigen machtsvolkomenheid, zonder het genot, dat het leven schenkt, maar met het wrange
heerschersbesef van het maken ».
De reeds genoemde nieuwe letterkundige redacteur van de N. R. C.,
nog van de oude school, Fritz Hopman, beschouwt het van een gansch
anderen kant uit, van uit een verlaten gezichtshoek, mogen wij wel
zeggen . Leest maar :
Dat een boek alleen naar een artistieken standaard moet beoordeeld
worden, is een dogma dat tegenwoordig door ieder beschaafd mensch
wordt gehuldigd — in theorie. In de praktijk laat nagenoeg iedereen
andere overwegingen meegelden bij het vaststellen van zijn oordeel.
Ook onze groote critici schrijven over de persoonlijkheid van den
schrijver, den « man achter het boek », over zijn levensbeschouwing,
karakter, verstand, beschaving. En het publiek houdt rekening met tal
van factoren, welke buiten het eigenlijk gebied der kunst liggen. Het
dictum van Oscar Wilde lijkt zoo eenvoudig, helderziend, afdoende;
doch er is niet veel scherpzinnigheid noodig om te zien, dat de zaak
heel wat ingewikkelder is, dan hij die voorstelde.
Want dadelijk rijst de vraag : is het dan mogelijk, dat een roman
artistiek geslaagd kan heeten en toch de menigte zoo hindert, dat zij
bezwaren aanvoert, die schijnbaar buiten het rechtmatig gebied der
letterkundige kritiek te zoeken zijn. Natuurgetrouwheid is de fundamenteele eisch, dien men aan een realistischen roman mag stellen.
Indien dus de romancier zich door zijn godsdienstige of politieke
overtuiging laat beheerschen en de werkelijkheid in zijn geschrift
geweld aandoet, kan zijn boek niet artistiek geslaagd heeten. Wat zou
men zeggen van een Calvinistisch schrijver, die alle Katholieken in
zijn verhaal als schurken voorstelde; van een conservatief schrijver,
die alle socialisten een gewelddadigen dood liet sterven? Zoo grof zal
zich in de werkelijkheid de zaak nooit toedragen, maar ook de fijnste
afwijking van natuurgetrouwheid tengevolge van een vooropgezette
overtuiging zal gevoeld worden als een litteraire zonde, die afbreuk
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doet aan artistieke volkomenheid. Er bestaan geen tendentieuze goede
boeken.
Het is maar gebrek aan kritisch inzicht en onderscheidingsvermogen,
wanneer wij een schrijver verwijten, dat zijn boek ziekelijk, naargeestig, heterodox of onzedelijk is. Wij bedoelen oneindig subtieler en
wel degelijk artiestieke gebreken. Laten wij tot voorbeeld kiezen een
imaginair verhaal, waarin een arbeidersgezin door rampspoed wordt
getroffen. Van de kinderen, laat ons zeggen, gaat een meisje den verkeerden weg op en een jongen is een imbecil. De vader raakt aan den
drank. De moeder sterft aan tering. Zulk een fabel zou men nog heel
wat zwarter kunnen maken zonder de grenzen der waarschijnlijkheid
te buiten te gaan. Toch zal al die ellende den lezer tot opstand brengen.
Hij kan niet volhouden, dat het leven ooit zoo zwaar is en hij maakt
rich lucht door te zeggen dit is een ellendig boek; het drukt je neer;
het is afschuwelijk. Doch een lezer, die zoo spreekt, begrijpt zich zelf
niet, vat door gebrek aan zelf-ontleding niet de ware oorzaak van zijn
ontsteltenis en rampzaligheid. Hem hindert wel degelijk een litteraire
fout. Want al is er veel ellende in de wereld, er is ook veel vreugde. Dit
is geen zaak van opvatting, maar van waarneming. Wanneer men nu,
de opeenstapeling van leed in een gezin of zelfs in een maatschappelijke
klassé voordraagt, vervalscht men, zonder het te bedoelen, het wereldbeeld. Het is alsof men een vreemdeling een voorstelling van het
Nederlandsch klimaat wilde geven door alleen den guren herfst en den
strengen winter te beschrijven. De realistische verteller, die wanhopig
of verontwaardigd, alleen weedom teekent, misvormt de werkelijkheid.
Hij is geen ware realist — en de lezer voelt het. Binnen zijn eng bestek
behoort zelfs een novellist symbolisch het evenwicht te bewaren en op
zijn klein tooneel de eeuwige zin van het gebeuren te doen gevoelen.
Zoo gaat het ook met iederen auteur, die een ongewoon karakter
mod voorstellen. Hij vult er zijn doek niet mee, maar plaatst de uitrondering te midden van normale menschen. Onder dit hoofd kan men
ook de vaak besproken vraag der onzedelijkheid brengen. Onzedelijk
beteekent voor ieder mensch jets anders en het is daarom beter den.
term te vermijden. Naar ons inzicht kan wederom geen roman veroordeeld worden, omdat hij grove zinnelijkheid aanschouwelijk, zelfs
minutieus, beschrijft. Doch waar de schrijver obscene tooneelen zonder artistieke noodzaak inlascht niet om een karakter ten voeten
uit te teekenen, een stand van zaken te verduidelijken, een milieu te
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scheppen — daar zondigt hij tegen letterkundige voorschriften,
welke rechtstreeks voortspruiten uit den aard van het kunstwerk.
Intusschen is hiermee de zaak niet afgedaan. Een boek is niet alleen
een kunstliefhebber. Een roman kan artistiek voortreffelijk zijn en toch
een noodlottigen invloed hebben. Er zijn talrijke voorbeelden in de
letterkundige geschiedenis van romans, die, zonder het te beoogen,
hebben aangezet tot onmaatschappelijke daden, en allerlei hartstochten
hebben losgebonden. Het is nu eenmaal zoo gesteld met ons onvolmaakt geslacht, dat wij ook zonder uiterlijke prikkeling van onze minderwaardige eigenschappen, de grootste zelfbeheersching behoeven
om binnen de moreele grenzen te blijven, welke wij ons hebben gesteld. Dit gelds stellig niet het minst in het gebied van het sexueele.
Het is onmogelijk, dat een sterk erotische Hollandsche roman niet in
verkeerde handen valt, in handen van kinderen en van jonge menschen,
wier driften worden aangewakkerd, zonder dat zij worden bevredigd.
Behalve doktoren weet niemand zoo goed als leeraars, hoe heilloos
zinnen-prikkelende lectuur op de jeugd inwerkt. Nu komen romans in
elk huisgezin met de leesportefeuilles ; zij zijn te vinden in iedere leesbibliotheek. Schoolkinderen, klerken, winkelmeisjes krijgen ze onvermijdelijk in handen. Een roman als de laatste van Alie Smeding is een
kunstwerk en toch wilden wij, dat hid ongeschreven was gebleven. »
Nu is het achteraf wel te prijzen dat de katholieke tijdschrijften met
overtuiging hebben gezwegen over het vieze geval, maar het is toch ook
jammer dat zij deze gelegenheid hebben laten voorbijgaan om het
eeuwig probleem kunst en moraal eens ex officio te behandelen. Dat dit
niet alleen voor den braven christen mensch maar ook voor redacteurs
als Fritz Hopman e.a. zijn nut kon hebben, de gegeven citaten maakten
het duidelijk. Het katholieke standpunt in deze is er geen dat redeneert
van uit een aprioristisch wetsstandpunt. Het zegt immers niet dat
kunst moet zedelijk zijn maar dat kunst zedelijk is. Het stelt zich a
priori op artistiek terrein,
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Boekbespreking.
Dr. LUDWIG BAUR und FRANZ DECKER, Schaffenslust
und Lebensfreude, Lesebuch fur junge Kaufleute. Uitg, Herder
& Cc, Freiburg in Breisgau.
Handel en poezie, handel en schoonheid... Waarom niet ? Dreef
vader Vondel niet een eervolle handel in kousen? Alle handelaars
moeten geen dichters worden; 't zou voor de handel misschien niet
gelukkig zijn en 't is de kwestie of de poezie er bij gebaat zou zijn.
Maar de mannen van den handel zouden moeten voelen voor kunst en
letterkunde en schoonheid; en zij zouden in de eerste plaats menschen
moeten zijn met ontwikkeling en belangstelling in de dingen die boven het materieele geldgewin uitreiken, mannen waarin een ideaal
wakker is gebleven. Het is de taak der handelsscholen hart en geest der
jongens in die richting te sturen. Dat is de bedoeling geweest van de
samenstellers dezer bloemlezingen. En zij halen er alle eer bij. Het
is een zeer rijke, verscheiden, frissche moderne, bloemlezing.
Het Nederlandsche Bock 1927. Uitg. van den Nederlandsche
Uitgeversbond, Amsterdam.
Al wat de Nederlandsche uitgeverij in 1927 op de boekenmarkt
heeft gebracht, ligt hier gekatalogeerd. Deel I : de boeken volgens den
aard van elk werk, met een korte karakteriseering. Deel II : mededeelingen van de uitgevers en aan 't eind een alphabetische register
D. W.
op de auteursnamen en op de titels in de twee deelen,
I Fioretti, dat zijn de kleine bloemekens van St-Franciscus, vertaald door P. Dalvator Palmen 0. F. M., verlucht door Fr. M. Bonaventura Fieullien, O. F. M. Uitg. St-Franciscus-drukkerij, Mechelen.
Van al de Fioretti-vertalingen is die van pater Palmen de allerbeste.
Geen andere heeft zoo trouw het woord, den franciskaanschen geest
en de archaieken spraakwijze dezer Fioretti bewaard, De illustraties
A. V. C.
zijn van een vromen eenvoud.
H. 't Sas : Rijmelarij. Uitg. Excelsior, Brugge. Pr. 4 fr.
We hebben niet het recht poezie te eischen van een schrijver die
zijn product op de markt brengt onder den titel van rijmelarij. 't zijn
actualiteiten, invallen en geestigheden op rijm en maat. Verder reikt
D. W.
de bedoeling niet. Maar leuke rijmpjes zijn het wel.
F. HENDRICKS, S. J. Het christelijk getuigenis der catacomben. Uitg. Mosmans en Zn, 's Hertogenbosch, 318, bl. gebonden
met een driehonderdtal illustraties,
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Het heele oogmerk van dit boek is het ontzaglijk apologetisch karakter van het getuigenis der catacomben helder te belichten.
Niet wat de catacomben merkwaardigs bieden, op oudheidskundig,
historisch of artistiek gebied, maar wat de eerste christenheid heeft
liefgehad en geloofd, dat is doel en opzet van dit boek, dat handelt
1 e Over de voorstellingen der levenszegepraal; 2e Over de voorstellingen der gedachtewereld welke de eerste Christenen beheerschte en
in hunne opvatting tot de zegepraal leidde. P. Hendricks, heeft geen
tweedehands werk willen leveren; hij is gegaan tot de bron zelf en
mocht de verdiende vreugde genieten zijn werk door autoriteiten als
Dr. V.
prof. Wilpert gewaardeerd en geprezen te zien.
E. CLAES. De Witte. Uitg. Mii, voor goede en goedk. lectuur,
!,'
Amsterdam.
We hebben de zevende druk nog niet aangekondigd en daar valt de
negende al op onze schrliftafel. Dat maakt te zamen 20.000 exemplaren. Als 't zoo voort gaat krijgen we over enkele maanden het 25.000.
D. W.
Daar praten we nog wel eens over...
ANDRE MAUROIS : La Vie de Disraeli. (Coll. Vie des Hommes
illustres, no 8). N. R. F. Librairie Gallinard, 1927, Paris.
De biografies door den Heer Andre Maurois geschreven, zijn levendig en boeiend als een roman. Een paar jaren geleden gaf hij ons
« Ariel ou la Vie de Shelley », tintelend als schuimende wijn. Nu is de
beurt aan een der grootste Engelsche Staatsmannen der vorige eeuw.
Van joodsche afkomst, moest de smaad van zijne geboorte over heel
zijne kinderjaren, heel zijne jeugd zelfs wegen. Vreemde persoonlijkheid, uiterst interessant, zoo niet bijzonder sympathiek. Tot het protestantisme ging hij over, meer uit belang dan uit overtuiging, want
eerzucht was de echte drijfveer van zijn leven. Aan rijke geestesgaven
en aan zelfvertrouwen kwam hij nooit te kort. En toch, met hoevele
bittere teleurstellingen was zijn weg bezaaid. Oud en gebroken was hij,
toen hij eindelijk het toppunt der macht bereikte. Maar dan ook,
kende hij ongeevenaarde triomfen. Overwinnaar in den strijd met Robert Peel en later met Gladstone, werd hij met buitengewone gunst
door Koningin Victoria vereerd, terwijl de oudere vrouw die hij gehuwd had — nogmaals meer uit berekening dan uit gevoel — hem gedurende lange jaren een hechte steun was, omdat zij hem met zelfvergetende liefde wist te omringen. Disraeli was wel geen hoogstaand
karakter, maar toch eene uitnemende verschiining en een ver ziende
politicus.
Al is dit boek wat oppervlakkig, gelijk het zijn aard meebrengt, toch
L. D.
is het buitengewoon aangenaam te leven.
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DOM HENRI LECLERCQ : Saint-Jerome. — Em. Warny,
2, rue Wsale, Louvain, 12.5o fr,
Een uitstekend boek. Schrijver heeft zich wel gewacht ons een suikerzoet beeld van den grooten heilige te geven. Hi) stelt hem ons voor,
zooals hij was, impulsief en opviiegend, met dat gemis aan zachtheid
die hem zooveel tegenkanting en moeilijkheden berokkende. Maar
terzelfdertijd doet hij zijne groote personaliteit uitstralen, zijn vurige
ziel dorstig naar Waarheid, zijne gloeiende liefde voor de Kerk, zijne
heroieke deugden, zijn buitengewoon verstand dat hem tusschen de
beste schrijvers der eerste christene eeuwen plaatst, zijne uitgebreide
geleerdheid, die zoo stevig was, dat men nu nog zijne schriften moet
raadplegen, zoo dikwijls er spraak is van christen overlevering of
_
L. D.
kerkelijke leering.
Dr. AUGUSTE VALLET : Guerisons de Lourdes en 1926. —
Pierre Tequi, Paris, 5 fr,
Schrijver was voorzitter van het « Bureau des constatations médicales » te Lourdes, toen de wonderbare genezingen die hij beschrijft,
plaats grepen. Ze werden daarbij door een aantal andere geneesheeren
van verschillige landen en denkwijzen gecontroleerd. Zijn boek zou
door alle ongeloovigen moeten gelezen worden. Hoe is het mogelijk
na hetgeen te Lourdes gebeurt, het mirakel nog te loochenen?
L. D.
F. SCOTT FITZGERALD. Gatsby le Magnifique. Traduit de
l'anglais, par Victor Liona. — Simon Kra, Paris, 13.50 fr.
Een uiterst « modern » roman, die al te goed het volkomen gemis aan
moraal, aan zielen adel, aan ideaal weergeeft van een gedeelte der Arnerikaansche wereld : bootleggers, verdachte zakenmannen, rijke leegaards, vrouwen die de belemmering van 't zij welke princiepen niet
kennen. Al dat boeltje heeft maar een doel : plezier, en najagen van hetL. D.
geen ze liefde noemen.
TUE° BOGAERTS. De Schalmeiende dood, met twee teekeningen van Timmermans. Uitg. J. L. Veen te Amsterdam.
Theo Bogaerts wordt ongetwijfeld nog een onzer liefst gelezen
novellisten. In dezen bundel, die novellen bevat uit de jaren 1915 tot
1925 volgen wij de rappe ontwikkeling van zijn talent. Het oudste
werk is nog wat onrijp, soms wat opgeschroefd van stiji en het somber
doodsche lijkt wel wat gezocht. Gauw heeft Bogaerts zich van dat onechte weten te ontdoen. Er is in de jongste novellen een zoet-vloeiende
bewogenheid. De schoonheid glanst achter de zinnen en het woord
en ontroert meer door wat gesuggereerd wordt dan door datgene wat
gezegd worcit. Bogaerts zal ook zijn Timmermans-periode doorworstelen en hij zal, over niet lang hopen wij, ons verrassen met het
werk van schalmeiende leven, waarvan de schalmeiende dood de voorW.
looper was.
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R. P. J. TUTEIN NOLTHENIUS. Wegbereiders, Mevrouw de
Stael en hare ouders, Uitg. Tjeenk Wellink en zoon. Haarlem.
Een korte levens- en karakterschets van Suzanne Curchod, de moe.
der, Jacques Necker, den vader en Germaine Necker de Stael. Aan het
letterkundig werk van Mev. de Stael wordt maar 6)&1 enkel hoofdstuk
gewijd waarin, met een zekere overdrijving, de schrijfster boven Chateaubriand wordt gesteld. Haar invloed op de vrouwenbeweging wordt
ook nog al hoog aangeslagen. Overigens een zeer verdienstelijk, degelijk wetenschappelijk en tegelijk boeiend werk.
ANNA HHBERT VAN BEUSEKAN. Het oude schrift: Uitg.
Van Kampen, Amsterdam.
Weer een van die dagboeken die er mogen zijn. En dit is er nog wel
een van een freule die begint met liefdeverdriet en gelukkiglijk het
liefdegeluk weer terugvindt. Een boek dat niet sentimenteel is en
vooral van gezonde levensopvatting getuigt.
JOHANNA WIERTZ-VAN COEHOORN. De Kindertuin, bij
de schrijfster te Hilversum.
Een lijvig smaakvol uitgegeven werk dat een standaardwerk mag
heeten. Indien er een " bewaarschoolpaedagogiek " bestaat dan is dit
werk daar het eerste en eenige nederlandsch handboek van. Hier wordt
de echte, onvervalschte Frithel-methode theoretisch en practisch zeer
klaar en rationeel uiteengezet. Geen onderwijzeres mocht haar diploom
kunnen halen zonder ook van dit werk grondige studie te hebben
gemaakt. De talrijke modelteekeningetjes zijn smaakvol en verzorgd
uitgewerkt.
WILLEM KLOOS. Letterkundige inzichten en vergezichten,
deel XVII. Uitgeverij L. J. Veen, Amsterdam.
Regelmatig wordt het bundelen der Nieuwe-Gids-bijdragen bijgehouden. Vergezichten opent Willem Kloos niet weer en met zijn inzichten
zullen de meesten we! gauw overhoop liggen. Het is jammer dat deze
kritikus meent zich te moeten bewegen op philosophisch, historisch,
godsdienstig gebied want hij verkoopt daar nonsens van grof allooi.
Met zijn veroudemenschenstijl moest hij ook niet stormloopen tegen de
stiilloosheid van Prof. Jan Te Winkel. Waar hij op zuiver literair
theoretisch terrein blijft geniet men nog eens van het proza des ouden
'eiders...
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TER BESPREKING ONTVANGEN
Prosa aus Rainer Maria Rilken, autorisierte, fur den Schulgebrauch mit Erlauterungen versehene Ausgabe, von Dr. I. A. THOMESE. Uitg. Wolters, Groningen. Prijs : 0.90 gl.
Samenspraken voor de hoogste klassen der Lagere school en de
I klas van het voortgezet onderwijs, door J. J. VISSER, 2e deeltje,
Uitg. Wolters, Groningen. Pr. : o.8o gl.
Gedichten van De Genestet, Staring en Potgieter, verzameld
en besproken door Dr. Ph. A. LANSBERG. 2 Uitgave. Pr. : 2.75 gl.
Een van de bekende voor verzorgde Lyceumherdrukken. Uitg. Wolters, Groningen.
K. ten Bruggencate. Engelsch Woordenboek, 2 deel : Nederlandsch-Engelsch, io omgewerkte en vermeerderde uitgave. Pr. 3.75
gl. Uitg. Wolters, Groningen.
Van alle engelsche woordenboeken die we kennen het beste.
SIR WALTER SCOTT : The Talisman, bewerkt voor schoolgebruik, door P. A. TER WEER, Ing. 1,90 gl. Uitg. Wolters, Groningen.
Speciaal voor R. Kath. scholen bewerkt :
Beknopte Duitsche Spraakkunst. door L. BOT, 1 deel, pr.
o.8o gl.
Beknopte engelsche Spraakkunst, door L. BOT en J. HOUTEPEN, I e deel. Pr. ing. 1.4o gl.
Woordenlijst bij de beknopte engelsche spraakkunst,
l e deel.
Oefenboek bij de beknopte duitsche spraakkunst, door L.
BOT, l e deel, 2e druk. Ing. o.8o gl.
Oefenboek bij de beknopte fransche spraakkunst, door L.
BOT en C. J. UITERWAAL, l e deel, pr. i gl.
Oefenboek bij de beknopte engelsche spraakkunst, door L.
BOT en J. HOUTEPEN, I e deel. Pr. 1,4o gl.
Alle uitgave van de firma Wolters, Groningen.
Uit het Sagenland, door Cor. BRUIJN en N. VAN ICHTUM,
2e deel. Met teekeningen van J. GABRIELSE. Pr. o.8o gl. Uitg.
Wolters, Groningen.
Volledig Roomsch Katholiek Kerkboek, inhoudend de missen
der Zondagen en van al de feestdagen des jaars, de votiefmissen en de
verscheidene gebeden en gezangen. — Modern muziek, latijnsche
tekst waarnevens de nederlandsche vertaling. — Uitg. Dessain,
Mechelen.
908

Dit boek is bijzonder bestemd voor kloostergemeenten, colleges en
gestichten. Al wat de zangers noodig hebben staat hierin.
Charles De Coster : Bibliographie uit de Antwerpsche stadsbibliotheek, met inleiding van EM. DE BOM.
De Student van het H. Hart, door L. MOEREELS, S. J. Uitg.
Bode van het H. Hart, to Aiken.
Het Militair Vraagstuk, door T. V. W. Uitg. De Standaard, Prijs,
I fr.
Zedelijkheid in de kazerne, door T. V. W. Uitg. De Standaard.
Prijs I fr.
FRANK VAN DEN WI JNGAERT De Vlaamsche Houtsneekunst. Uitg. « De Sikkel », Antwerpen.
FRANS VERMEULEN Handboek tot de Geschiedenis der
Nederlandsche Bouwkunst, met afbeeldingen tusschen den tekst,
afleveringen. Uitg. M. Nyloff, 's Gravenhage.
HANDEL MAllETTI : Het onvergetelijke jaar. Uitg. Het
Ned. Boekhuis, Tilburg. Pr. 24 fr. geb. 29.5o fr.
M. SCHARLAU-ALBERTI : Strijd, bekentenissen, van een
bekeerlinge. Uitg. « Het Ned. Boekhuis », Tilburg, 15 fr. Geb.
19.50 fr.
HENRIETTE MOOY Maalstroom, I e deel Van de ankers.
Uitg. Mij Goede en goedk. lectuur, Amsterdam.
JORIS CAEYMAX Vertoeven. Uitg. Leeslust, Antwerpen.
Reidansen, verzameld door BROM-STRUICK; verlucht door
P. DOM. Uitg. Brusse, Rotterdam.
DIRK COSTER : Verzameld proza, 2e deel. Uitg. N. V. Van
Loghum Slaterus, Arnhem. Ing. 2.90 gL geb. 3.90 gL
STIJN STREUVELS De teleurgang van den waterhoek.
Uitg. Excelsior, Brugge, gen. 25 fr., geb. 45 fr.
FL. PRIMS : Geschiedenis van Antwerpen I Jong Antwerpen.
Uitg. « De S t andaard », Brussel.
Dr. G. KALFF Jr. VAN EEDEN, de psychologie van den
Tachtiger. Uitg. Wolters, Groningen.
DIRK VANSINA DostoIevsky. Uitg. Leeslust, Antwerpen.
Pr. : 18 fr.
E. J. J. KOCKEN Ter dateering van Dante's Monarchia.
Uitg. N. V. Dekken, Van der Vegt en Van Leeuwen, Nymeghen; De
Standaard, Brussel.
FRANK LUNS : De Rubbenssymphonie. Uitg, Van Munster,
Amsterdam.
Catalogus 1927-1928 van de Wereldbibliotheek, Amsterdam.
F. DE PILLECYN : De Rit. Uitg. « Regenboog », Borgerhout.
J. VAN DE LINDE : Maria Stuart. Uitg. P. Noordhoff, Groningen.
M. DE UNAMUNO Abel Sanchez. N. V. Van Loghum Slaterus'
uitgeversmij, Arnhem.
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THEO THIJSSEN : Het grijze Kind, Uitg. C. A. J. Van Dishoeck, Bussum.
C. en M. SCHARTEN ANTINK : De Nar uit de Maremmen I
massano. Uitg. Maatschappij van goede en goedkoope lectuur,
Arpsterdam.
Sappho Trauerspiel in funf Aufzugen , von FRANZ GRILLPARZER. Uitg. P. Noordhoff, Groningen.
Humoristische Erzahlungen von MAX SCHMIDT. Uitg. P.
Noordhoff, Groningen.
Sophonische Tragedie in funf Aufzugen, von EM. GEIBEL.
Uitg. P. Noordhoff, Groningen, Gid. o.6o.
't Boeiende Boek. Bontekoe ts Reizen, door J. J. MOERMAN.
Uitg. J. B. Wolters, Groningen. Gid, o.E3o.
Van Goden en Heiden, door J. KLEINTJENS en Dr. H. H.
KNIPPENBERG. Geillustreerd, Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
Gld, 1.9o, geb. 2.25.
M. Raabe. Drei Erzahlungen, mit einer Einleitung und erlauternden Bemerkungen, versehen von J. W. KUIPER. Uitg, P. Noordhoff,
Groningen, Gid, 15o geb. 1,90.
WILLIAM SHAKESPEARE. Romeo and Juliet. A Tragedy.
Uitg. P. Noordhoff, Groningen.
Up to-date series. Misunderstood. FLORENCE MONTGOMERY. Uitg. P. Noordhoff, Groningen, Gld. 0,90, geb. 1.20.
From Shakespeare to Swinburne. An Annotated anthology
with a chapter on English Poetry. Uitg. P. Noordhoff, Groningen,
Gld. 2,50 geb. 3.00.

AANBEVOLEN BOEKEN
G. LEFFERTSTRA, Leesboek voor gymnasiaal, middelbaar
en voortgezet lager onderwijs, eerste deel, zevende druk verzorgd
door Dr. J. Ruinen. Uitg. P. Noordhoff te Groningen.
Dr. H. BRUGMANS, Om het waarheidsprobleem. Positivisti,
sche denkvormen, hun zin en tekort. Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
Britannia I, II. Leerboek der Engelsche taal door Dr. H. G.
DE MAAR. Uitg. Kenninxck & Zoon, Utrecht.
Paul and Florence Dombey. CH. DICKENS, arranged by A.
Hulsman. Uitg. P. Noordhoff, Groningen.
A Sunwich Port. W. W. JACOBS, arranged by A. Hulsman.
Ult. P. Noordhoff, Groningen.
Sketches by W. W. JACOBS, arranged by A. Hulsman. Uitg.
P. Noordhoff, Groningen.
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Voor de Kinderbibliotheek.
Het beste wat we als ouders of opvoeders aan ooze kinderen geven kunnen,
is een vrome en zonnige jeugd. Het leed en de zorgen komen vroeg genoeg.
Een zonnige jeugd is een reserve van optimisme voor al de jaren die komen.
Daarvoor, laten we hun het voorbeeld geven van een opgewekt karakter en
de verrassing van zonnige boekjes. De uitgevers die daartoe helpen, verdienen
onzen dank.
Van J. M. Meulenhoff ontvingen we een heele reeks met zorg bewerkte en
keurig uitgegeven boeken voor de kinderkamer. Eerst voor die kleine kleuters :
Kindje's Zonneboekjes, 2 deelen; eenvoudige versjes, oude en nieuwe, klingklang op rijm en maat, met zeer leuke gekleurde plaatjes en schaduwprentjes
van Jan Sluyters.
*
* *

En als de zon nu zelf eens een mond had en vertellen kon wat ze ziet van
als ze 's morgens in kindje's slaapkamer kijkt tot ze slapen gaat, wat zou het
zonnetje dan vertellen? Daar weet W. B. Ebbinge-Van Hasselt iets van en ze
heeft er een zeer genoeglijke kinderboek van gemaakt. Het heet : Wat het zonnetje zag. Jan Wiegman teekende er allergrappigste plaatjes en zwartjes bij en
de uitgever Meulenhoff zorgde voor een zeer keurige uitgave.
In dezelfde reeks voor kinderen van 8-10 jaar, verscheen ook : Een prettige
dag, door E. Kuipers van der Hoogh ; eveneens met prentjes van Jan Wiegman.
ook dezen bundel bevelen we gaarne aan.
Tevens twee nieuwe bundeltjes voor de kinderen van 8 tot 10 jaar : Wat
Wim en Anneke in de vacantie beleefden en Moeder gaat voorlezen, beide
door I. C. de Boon-Swartwolt. Ella Riemersma illustreerde, 't eerste, Jan
Wiegman, het tweede. Twee prettige, rustige, opwekkende boekjes. Vlotte
ontspanning, zonder dat de geest erbij vermoeid wordt.
*
* *

En voor kinderen van ongeveer 10-12 jaar heeft de bekende schrijfster Anna
van Gogh-Kaulbach een allerprettigst en overvloedig geillustreerd kinderboek
geschreven : " Artis-leven". Het leven in de Amsterdamsche dierentuin. Rake
en kostelijke typeeringen van dieren en menschen,
*
* *

Wij ontvingen ten slotte van den uitgever Meulenhoff een bundel Kinderversjes van vroeger en nu, bijeengebracht door S. Abramsz en gillustreerd
door Jan Sluyters. Hiermede is deze uitgave aan haar 25 . duizendtal. ouders
en onderwijzers die naar een genoeglijk versje zoeken, vinden hier zeker lets
naar hun zin.
*
* *

De N. V. Leeslust, die al een heele reeks heeft uitgegeven uit het " Wonderland ", heeft een nieuwe reeks ingezet : Kinderland. G. Walschap opent de
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rij met een dierenverhaai uit Congo. Grappige verhalen van " Slimke ", de
Gazelle, van Lompe de Luipaard en Felle de Rat en Bol de Bever en Loer de
Jakhals en veel andere dieren meer. Koopt dit boekje voor uwe kinderen, dan
schrijft G. Walschap er nog wel eentje en de uitgeverij Leeslust zorgt dan
wel voor de uitgave.
*
* *

Voor de jongens van 10 tot 16 jaar heeft Leeslust trouwens al een heele
voorraad op de markt gebracht. Denk maar aan de Lavki's. Hoeveel zijn er
nu al verschenen ? Het tweede dozijn is zeker aan den gang. En Lavki vertelt
maar door. Gezonde, boeiende lectuur voor katholieke jongens.
*

* *

De Gebr. Kluitman uit Alkmaar hebben de specialiteit van jongensboeken.
Ze hebben er al genoeg uitgegeven om tien kinderjaren van spannende lectuur
te voorzien. Een jongenshart is gesteld op avontuur ; het hunkert naar reizen en
trekken, naar tochten vol gevaren die alle dapper overwonnen worden. Waarom
worden de verhalen van Svensson zoo gretig gelezen door de jeugd ? Daarom.
Van de Gebr. Kluitmann ontvangen we twee lijvige jongensboeken : Tom en
Kees naar Singapore door J. K. Kramer, met teekeningen van Pol Dom en
De Dubbelgangers, door Joh. H. Been, geillustreerd door Tjeerd Bottema.
" Tom en Kees " is een verhaal van moed en zeemanschap en ondernemingsgeest. Een verhaal om jonge harten te doen zwellen van trots en verlangen
naar stoute sterke daden. " De Dubbelgangers " is een verhaal uit den avontuurlijken van Michiel De Ruyter.
De boeken van Meulenhoff en Kluitmann zijn niet opgevat in katholieken
geest doch de bier besproken uitgaven kunnen gerust in handen komen onzer
kinderen. Dit kan ik echter niet zeggen van de twee meisjesboeken die we ter
bespreking ontvangen van de Hollandia-drukkerij. " Keetje ", van Maria Vogel
is een vlot verhaal uit het leven van een schoolgaand meisje, met korte rake
typeeringen, maar om een paar al te vrijzinnige bladzijden moeten we dit boek
beslist van de hand wijzen. En wat zullen we zeggen van " Bobbed en
Shingled ", door de in Holland bekende liedjeszangeres Willy Corsari ? Moeders die willen weten hoe ze haar dochters niet opvoeden mogen, kunnen het
leeren in dit boek.
*
* *

En ten slotte wou ik zeggen : koop " Peerke ", jeugdherinneringen van
P. Vertenten. uitgave Centr. Boekhandel Neerlandia, Antwerpen.
a heb Peerke leeren kennen toen hij al priester was en teweeg scheep te
gaan naar de Philippijnen. Twintig jaar heeft hij daar geleefd en geslaafd om
zielen te oogsten voor den Heer. Twintig jaar bij de wilde Koppensnellers,
stel u maar voor. Vorig jaar is hij terug geweest in Vlaanderen, maar nu is hij
alweer weg. Naar Congo ditmaal, waar ze hem noodig hadden voor een heel
nieuw arbeidsveld. Maar dit boekje vertelt van toen Peerke nog een klein
ventje was. Wakker was hij van toen al, en taai en dapper en vroom tot in de
kern van zijn ziel. Peerke is een jongen van stavast. 'k Wou dat Vlaanderen er
vol van liep; Vlaanderen tot baat en God ter eere.
Dr. L. D. S.
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916

INHOUDSTAFEL - JAARGANG 1927
Blz.
ANDRIESSEN H.
De tragische Symphonie ...

•••

•11111

1.•

•••

•••

no IV 262

BELPAIRE M. E.
Een Bekeeringsproces

0••

Beethoven's leefkracht ...
•••
Naar nieuwe Middeleeuwen
...
Naklank op de Beethovenfeesten

•••
•••
•••

no II
158
...
n° IV
257
no. VII.VIII 465
...
no X 683
•••

BOM E. De
De Moeder van Rubens ...

•••

•••

•••

n° IX

579

BOON A., Prof.
Over Nederlandsche dialectstudie

•••

n°. VII-VIII 558

BRUYNKLAUS
In Memoriam Gorter

•••

...
•

•••

•••

no X

709

CHIAPUSSO Jan
Kritische beschouwing der pianowerken van
Beethoven
...
•••
•••
••••••

no IV

269

CLOSSON E., Prof.
Beethoven als Vlaming

.••

•••

•••

no IV

266

DECLERQ Pieter
Gedicht
...

•••

•••

•••

•••

no. V-VI

410

•••

•••

•••

•••

no II

129

•••

DEMETS A.

Verzen

...

•••

DIETVORS St.
Holland-Belgie
•••
•••
•••
•••
•••
no I
30
Buitenlandsche Politiek : De Macedonische kwestie n o XI 807
DUYKERS L.
•••

Een nieuw boek over Beethoven
EECKELS Constant
B eethoven ...

•••

•a•

•••

6•4

•••

••.

n° IV 288

no IV

265

917

Blz.
EECKHOUT Joris
Een Zeventiencle-eeuwsch Vlaamsch Priesterdichter : Justus de Harduyn ...
•••
XI
737
EYNDE Dr Vanden
Na de verwerping van het Nederlandsch-Belgisch
•••
Verdrag ...
no. V-VI
337
GYSEN Marnix
•••
Honderd kilometers per uur
no X 681
GODELAINE Dr. C.
•••
De Duivel op de Planken—
n.. XI 799 en XII 886
GROOT S. J.
•••
•••
•••
n° XII
G edicht —
870
GROSCHE Dr. Rob.
De katholieke Rubens
n° IX
584
HALLEZ J.
•••
•••
Kunstkronijk
•••
•••
—
n° I
71
Over Schilderkunst
no. V-VI
446
De godsdienstige ondergrond van den Barok ...
n° IX 629
•••
879
Rond de Pelgrimtentoonstelling ...
... n° XII
•••

•••

•••

•••

•••

HAMMENECKER J.
Sinte Ceecilia n o ' II 131;
•••

•••

no

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

O..

•••

III 184 ; V-VI 368 ; X 692 ; XI 759;
XII
*••

•••

•••

•••

885

JORGENSEN Joh.
Ysbloemen—
774
...
n° XI
KEMP P.
•••
•••
...
—
Proza
••• n° XII
.•.
851
LEVAUX Leopold
•••
Over den Mystieken Roman
•••
no. VII-VIII 535
LOGEMAN Dr. H.
•••
Oude en nieuwe straatroepen ••.
...
n° X 641
LUNS Huib.
•••
Rubens en Nederland
•••
•••
•••
n° X 706
MgRODE De W.
Gedichten •••
...
•••
n°. V-VI
366
NIEUWENHUIS W.
Hemelsche banden
..•
n.. I 4; III 212 ; V-VI 349
...
•••
Over Tooneel
n° III
236
•••

918

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•00

Blz.
ONTROP L.
De Stijl van Beethoven's klaviersonaten
PRIMS Floris
Rubens diplomaat ...
•••

•••

*••

••.

n° IV 274

Of•

n° IX

596

POLS Andre
Een kijkje in de nieuwste Beethoven literatuur ...

n° IV 294

SABBE Dr. M.
Verchristelijkt Humanisme te Antwerpen in Rubens
•••
..•
tijd

no IX

608

VNI

411

n° XII

846

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•00

•••

•••

UYTTERHOEVEN Dr. J.
Historische kroniek

•••

•••

VAN BOECKXSEL A.
...
Zeegedicht...

•••

SMET Dr. L. De
juliaan De Vriendt
THANS Hilarion
Sp rookje ...

...

VAN CAUWELAERT A.
Gebed voor het nieuwe jaar
Over Letterkunde ...
•.•
•••
Kroniek : Poezie ...
•••
Duitsche Podzie ...
Kritische Arbeid ...
•••
Duitsche Letteren
*••

Iltil•

n°8

•••

n os VNI 425; X 713
•••

•••

•••

•••

e••

•••
-•••

•••

•••
•••

•••

es .

•••

•••

•••

n0 1

1
n° HI 206
n°. VNI 437
n°. VI I-VI I I 542
...
n° X 723
... n° XII
871
...

...

VAN DEN OEVER K.
Gedichten ...
...
Gedicht
...
...

•••

•••

■•••

•••

•••

••111

•••

•••

VAN DE VOORDE Urbain
Gedichten ...
...

•••

n0 1
no II

28
128

Ws VIINIII 470

VAN DUINKERKEN A.
De Noorse Schilder (vers)

•••

VAN EEDEN Dr. F.
De Legende van Sancta Sura ...
Uit het dagboek van een bekeerling
Het Licht (vers) ...
•••

n° XII 869

S••

•••

0••

•••

•••

•••

•••

n° XI 771
n° II 97
n° X 673
n° X 679
919

Biz.
VAN HOECK M.
...
Verzen

...

•••

•••

••.

VAN MIERLO Dr. Jos.
Beata Hadewigis de Antverpia •••

...

n° I

54

nOS XI 789 ; XII 833

VAN PRAAG A.
Over muziek

..•

VANSINA D.
Dostokvsky (vervolg)
...
•••
•••

•••

•••

•••

no I

80

n°. I 56 ; II 109; III 194 ; V-VI
•••
... 378; VII-VIII

492

•s•

•e•

W.
In Memoriam H. Linnebank

•••

•••

WALGRAVE Al.
Een Gedicht van Santa Teresa ....
•

•

nO. V-VI 419

n°. VII-VIII 472

WALSCHAP Gerard.
•••
n° II
Gedachtenis aan Karel Van den Oever ...
V-VI
...
nos
•••
•••
...
Kroniek . Proza •••
•••
•••
•••
n°. VII-VIII
•••
Duitsch proza
Merkwaardigheden van den jongste Boekenmarkt n° XI
Dr. X.
China tegen Europa

...

Dr. L. D. S.
Voor de kinderbibliotheek
VARIA
Nos I 86; II

160
441
547
815

•••

•••

•••

n° III

177

...

•••

...

n° XII

911

162 ; III 238 IV 305; V-VI 454; X

727

BOEKBESPREKING
Nos II 174; III 254 ; VII-VIII 568 ; X 730 ; XI 827;
XII
•••
•••
•••
...
•••
•••
...

904

UIT DE TIJDSCHRIFTEN
n° XII

897

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN
No. I 93 ; II 109 ; III 248 ; V-VI 461; VII-VIII 564;
•••
..•
•••
•••
•••
X 734; XII
...

913

•••

•••■

•••

•••

•

DRUKKERIJ ERASMUS, GILDESTRAAT 5, GENT

1:307.471a

VLAMINGEN!
ALVORENS IN DEN VREEMDE TE REIZEN,
LEERT UW EIGEN LAND KENNEN
EN VOORAL

ANTWERPEN
IN ALLE OPZICHTEN
DE EERSTE STAD VAN BELGIE.
RIJKE MUSEA VAN SCHOONE KUNSTEN EN OUDHEDEN
HET EENIGE PLANTIN-MORETUS-MUZEUM
® HEERLIJKE KERKEN EN PRACHTIGE GEBOUWEN
® GEDENKTEEKENS EN STANDBEELDEN cm cm
In CZ

EEN KOOPETAD
WIER WINKELS EN MAGAZIJNEN NIET
MOETEN ONDERDOEN VOOR DIE VAN

BRUSSEL, PARIJS, AMSTERDAM EN LONDEN

EEN WERELDHAVEN
EEN SLAGADER VAN HEEL HET ECONOMISCHE LEVEN
VAN BELG1E, EN VOOR DEN TOERIST EEN

ONVERGELIJ KELIJ KE AANTR EKKELIJ KH EI D

1930
WERELDTENTOONSTELLING
VOOR

KOLONIEN, ZEEVAART

EN

VLAAMSCHE KUNST

1

I1

N0
o

rIk

Radio1iefhebbers11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

EENE ZUIVERE EN RIJKE
KLANKENWEERGAVE IS U
VERZEKERD, INDIEN U EEN

Iii-Colle
LUIDSPREKER
GEBRUIKT
DAGELIJKS TE HOOREN : STATIEPLEIN 42
441111MINIMINIIIIMIIIIIVONIM11.1.111•1111101.1.

WIJ STELLEN ONZE

45 JAREN
ONDERVINDING OP HET
GEBIED VAN TELEFONIE
TER UWER BESCHIKKING

BELL TELEPHONE MFG C?
NAAML. Mil

BAUDEWIJNSTRAAT - ANTWERPEN
dre4r4p44.4r4estrotratedietilediratoktrate■Irate4estritvitritetteetettAmtrelpstestreettestratratolie4r

entil itunil ioniso 1i 1 1 %,„ I I I I multil ios nik

L

a=

._.. ,

.w._.

11

,_
wh....-

Alle
intellectueele
Vlamingen

EMI

rooken slechts

tabak en sigaren
1

van

VERELLEN
ilimili i il 1 1 1 1 1 1 1 1 5M1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 %1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N1 1 1 1 ni1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I INO

monmanswasamoursmionaumumasy

Wie op de hoogte wil zijn van de NIEUWE
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1928
UITBREIDING VAN HET TIJDSCHRIFT
« DIETSCHE WARANDE EN BELFORT,

DECEMBER-BUVOEGSEL. »

JAARGANG 1928
Dietsche Warande en Belfort is geworden het groote concentratietijdschrift, dat de besten uit Vlaanderen en Nederland, Ouderen en.
Jongeren, onder een vlag groepeert. De nieuwe jaargang die straks aanvangt zal getuigen van een frissche, sterke, verruimde levenskracht.
KRONI JKEN
Bijzondere belangstelling blijkt bij de leZers te bestaan voor het
heringevoerd system der Kronieken en van verschillende zijde werd
de wensch uitgedrukt deze reeks uit te breiden. Aan dezen wensch wordt
gevolg gegeven. Reeds was een aanvang gemaakt met volgende kronieken
Nederlandsche Letteren door A. Van Cauwelaert en G.
Walschap.
Fransche Letteren, door Leopold Lenaux.
Duitsche Letteren, door A. Van Cauwelaert en G. Walschap.
Schilder- en beeldhouwkunst, door E. H. J. Hallez.
Geschiedenis, door Dr. Joz. Uytterhoeven.
Taalkunde, door Prof. A. Boon.
Bovendien zullen voortaan kronijken verschijnen over
Amerikaansch-Engelsche Letteren, driemaandelijks, door
Marnix Gysen.
Spaansche Letterer' (viermaandelijks), door Joz. Simons.
Sociaal-philosophie, door Prof. F. Van Goethem.
Muziek, door Lodewijk Ontrop en E. H. Huib. Buyle.
Over andere letterkunden zullen af en toe overzichtelijke bijdragen
verschijnen.
PROZA
In volgenden jaargang zal een ruimere plaats worden voorbehouden
voor scheppend proza. We kunnen alvast voor 1928 volgende prozabij-

dragen en verhalen aankondigen
F. Timmermans Breughel (fragment). — Ernest Claes : Herman
Coene II (fragmenten). — Kees Meeckel : De gebroken Cowboy. — L.
Duykers Ontwaken. Maurice Roelants : Om bescherming te zoeken.
Stephanie Claes-Vetter : Filip de Pillecyn : De Reciter van
Malxnedy. — J. Simons Zweedsche reis. Verder proza van F. Toussaint van Boelare, J. Scheirs, e. a.

VERZEN :
In de eerstvolgende nummers zullen verzen worden opgenomen
van : Karel Van de Woestyne (Het Bergmeer), Dr. F. Van Eeden, J.
Hammenecker, Willem de Merode (Madonna), A. Van Cauwelaert (Lied
van de Broederschap), Gery Helderenberg (Super Flumina), U. Van
de Voorde, H. Thans, terwiji de dichters die in ons tijdschrift gedichten
lieten verschijnen verdere medewerking toezegden.
STUDIES EN ESSAYS:
Dee jaargang zal verder eene zeer belangrijke reeks studies en
essays brengen o. m. :
Dickens ; leven, humor en leed, door M. E. Belpaire
Kristelijke kunst, door Cyr. Verschaeve ;
Freud en het Freudisme, door den bekenden Haagschen
zenuwarts, F. Van Bouwdijk Bastiaense ;
De reizende werkman in de Vereenigde Staten. Een sociaaleconoxnisch portret door Prof. Dr. A. J. Goris (Marnix
Gysen) ;
Brabantsche Strijdliederen door Dr. M. Sabbe ;
Op den berg Athos, door Dom. T. Belpaire ;
Albanie en de Albaneesche kwestie, door Stan Dietvors.
Over Gerard Bruning, door W. Nieuwenhuis ;
Apologie van God den Vader, door Anton Van Duinkerke,
Paul Valery, door Joris Eeckhout.
Bovendien zal Ger. Walschap in een artikelen-reeks de grondslagen
bespreken : Voor een nieuwe kunsc.
Ing. L. J. M. Feber, P. P. Van Mierlo en Reypens, prof. G. Brom
e. a. zegden verdere medewerking toe.
Dietsche Warande en Belfort zal dit jaar drie bijzondere
nummers samenstellen.
IIIIIIIIIIIIIIMMIII..IIIIIIIIIIIk

Het eerste verschijnt als Februariaflevering en zal gewijd zijn aan
dichter Karel Van de Woestyne die in het voorjaar vijftig jaar wordt.

Aan dit nummer dat met portretten van den dichter door Gustaaf
Van de Woestyne en Albert Van Dijck zal geillustreerd zijn, werken mede :
Prof Verrneylen, Em. De Born (K. V. d. W. als journalist), Fr.
Van Eeden, Willem Nieuwenhuis, I. Querido, Henr. Roland Hoist, C.
Scharten (Waarom v. d. W. geen Florentijnsch dichter is, F. Toussaint),
van Boelare (De jonge v. d. W.), Marnix Gysen (Fortembras of Hamlet ?),
Maurice Roelants, Joris Eeckhout, A. Van Duinkerke (De beginselen der

chemie), Aug. Van Cauwelaert (God aan Zee), Achilles Mussche,Dr.
Roumans (v. d. W. als professor) e. a.
Dit huldenurnmer zal sevens verzen bevatten uit « Het Bergrneer »
van Karel Van de Woestyne dat in het voorjaar verschijnt.
Het tweede huldenummer wordt gewijd aan Prof. Dr. J. Persyn, die

50 jaar wordt in de maand April. Hiermede wil Dietsche Warande en
Belfort een deel van zijn verplichting inlossen tegenover den vooraanstaanden criticus die jaren lang aan dit 'tijdschrift het beste van zijn,
krachten en gaven heeft gewijd.
Aan dit nummer, voor zoover' nu reeds bekend is, werken o. m.
.merle : M. E. Belpaire, Al. Walgraeve, J. Hammenecker, prof. Boon,
jozef Muls, Alb. Steenhoff-Sxnulders, Lode Baekelmans, Jozef de Cock,
Prof. Scharpe, K. Van de Woestyne, Marnix Gysen, Ernest Claes, Aug.
Van Cauwelaert, Ger. Walschap.
Het derde bijzonder nummer wordt geheel gewijd aan : de Katizol.
ongeren in Nederland. Het zal verschijnen in den Zomer en worden
j

ingeleid en sarnengesteld door Willem Nieuwenhuis.
Maar ook aan de gewone afleveringen wordt een uitzonderlijke
zorg besteed. Het moge volstaan te verrnelden wat het januari-nummer
brengen zal :
Cyr. Verschaeve : Christelijke Kunst.
Kees Meekel : De gebroken Cowboy.
M. E. Belpaire : Schaepman-herdenking.
Felix Timmermans : Kath. Humor.
Voor een nieuwe Kunst, door G, Walschap.
Stan Dietvors : De Albaneesche Kwestie.
Verzen van Willem de Merode, Aug. Van Cauwelaert, Marnix Gysen (Vertaling).
Kronieken van J. Hallez, Aug. Van Cauwelaert, Levaux, enz.
De redactie is ervan overtuigd dat ze hiermede den schitterendsten
jaargang inzet die het tijdschrift ooit brengen mocht.
De uitbreiding van het tijdschrift noodzaakte het beheer den abonnernentsprijs eenigszins te verhoogen. De abonnementsprijs van 1914
werd echter slechts met 4% verhoogd, terwijl de druk- en beheerkosten
in veel sterkere mate gestegen zijn. Het beheer vertrouwt daaroxn dat
het aantal abonnementen — dat sedert Paschen 11. met ruim roo toegenornen is — steeds stijgende moge gaan.
Zoo helpe ons God !
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Inhoud van het Januari-nunner

Gebed voor het niemve jaar. —
Willem Nieuwenhuis : Hemelsche banden, 1' bedrijf.
Karel Van Den Oevcr : Gedichten. — Stan Ditvors : 1k t- M. Van Hoeck : Ver:en.
Dirk Vansina :
Dostoievski, (vervolg). — Jan Hallez : Kuristkronijk. —
A. Van Praag : O.'rr
Varia.
CVer:icht van
Tijdschrifien.

Aug. Van Cattwelaert :

Gebed voor het Nieuwe Jaar
door AUG. VAN CAUWELAERT.
Oudejaarsavond 1925
Hoog over de wereld de nacht... En wij beiden,
die, zwijgend, in deemoed, het uur verbeiden.
Straks wisselen in den verhulden schoot
van den middernacht geboorte en dood.
Dit is een einde en een beginnen;
dit is een nacht van diep bezinnen.
De luiken neer; de deuren dicht,
onze oogen star op den haard gericht,
en daarbinnen dat hart, het leed-bezwaarde,
als een zwellende vrucht tusschen hemel en aarde;
maar handen en denken geklemd in elkaar,
zoo wachten we, duldend, de komst van het jaar.
Daarnaast, geborgen en veilig rusten
de kinderen die we goe'n avond kusten;
en gebogen over hun Broom en slaap,
staat de wakende, witte, gevleugelde knaap.
Zij weten wanneer op een morgen uit Rome,
heel hoog uit den hemel de paaschklokken komen;
zij weten wanneer de goede Sant
met zijn knecht en zijn ezeltje rijdt door het land;

zij weten wanneer het Uitverkoreri
lief Kerstekindeke wordt herboren,
maar zij meten den tijd nog met jaren niet,
als een jaar van vreugde of een jaar van verdriet.
Dit was een jaar van ziekte en zorgen;
daar rees geen blijdschap met den morgen
en de avond die de rust niet bracht,
ontbrandde vaak d'angst als een toorts voor den nacht.
...Het zwijgen weegt op ons hart, dat hardde;
het is of ons denken in droom verstardde;
maar wij weten hoe beider herinnering
beweegt in denzelfden beklemmenden kring.
wij schreiden niet; wij kloegen noch morden,
maar ons 'even is stil en moe gewordenEn toch er is droefnis in ons gemoed,
nu het oude jaar van 'ons scheiden moet;
want hoe kommer den trots onzer wanen verteerde,
en 't geluk in vertwijfelde zorg verkeerde,
nog danken we in zorg en ziekte en verdriet,
daar de Heer ons to zamen dit dragen het
Nu gaan we als geslaagnen met weigere schreden,
naar de onrust van dreigende onzekerheden...
Als door een koele, benauwende schacht
zoo schrijdt de tijd naar den middernacht.
In stilte is elk geluid gevangen;
nu nadert het uur, en ons hart is bevangen.
2

Nog een korte wiji het vertrouwde gelaat
van het oude jaar dat versluieren gaat;
dan nog eenmaal het hoofd ten afscheid wenden
en de reis vangt aan naar het onbekende,
Maar, Heer, wat uw verre Verborgenheid
ons ook toebedacht, wij zijn bereid
wij zullen de hoof den dieper nijgen;
wij zullen bidden, dulden en zwijgen;
wij vragen een gunst naar en een geluk
Sla den band om dit dubbel hart niet stuk.

5

DE HEMELSCHE BANDEN
Een mysterie-spel in drie bedrijven en een voorspel.
door WILLEM NIEUWENHUIS.
In het voorspel :

JizRAL, een Engel.
DE STEM VAN GOD.
KOOR VAN AARTSENGELEN.

In het spel
ZUSTER ANGELICA.
.ARNOUD VAN DOMMER VAN VERLOREN.
JOHANNA, zijne vrouw.
HANS WATTEAU.
WALTER VAN BIJLEVANCK.
AGNES TERMATEN.

De drie bedrijven spelen op het landgoed van Arnoud Van Dommer
van Verloren, op Kerstmis.

VOORSPEL.
(Het tooneel verbeeldt een gedeelte van een Gothische kathedraal. Op
den achtergrond het groote, ronde, kleurige roosvenster. In vier nissen
(twee aan iederen karat) de vier Aartsengelen. Wanneer de stem van God
spreekt, wordt het roosvenster hel verlicht.)
EERSTE ENGEL (rechts).

De stilte van den Koning schrijdt
Door alle heem'len, alle luchten,
Haar zegeningen gaan bevruchten
De aarde, die haar nooden krijt.
TWEEDE ENGEL

(rechts).

De glorie van den Koning glanst
Over de wegen en de tijden.
Zij gaat het verre licht verblijden,
Waarin de laatste sterre danst.
4

EERSTE ENGEL

(links).

De vrede van den Koning gaat
Op lichte voeten langs de zonnen.
Zij heeft het weefsel-teer gesponnen,
Dat d'avond hangt voor haar gelaat.
TWEEDE ENGEL

(links).

De liefde van den Koning lacht,
Tot ieder kind, dat nauw-geboren
Hij hulpe zendt uit onze koren,
Beschutting uit Zijn milde kracht,
ALLE VIER.

Glanzende zonnen
Schitterende sterren
Bloeiende aarde
Windt Hem een krans
Van stralen
En glansen
En lichte bloesem.
Stemmen van kind'ren
Lach van bruiden
Lach van moeders...
Alles in Hem zij gebenedijd.
(Orgelspel. Het roosvenster wordt verlicht door langzaam toenemenden
helderen schijn, waartegen het kerkeduister dieper te worden schijnt).
DE STEM VAN GOD.

Jizra21! Jizrakl!
(JIzRAEL, de Engel, komt van links op uit het duister der pilaren. In
wit, golvend gewaad, de haren los, op het hoofd een gouden wrong. Zij
staat onbeweeglijk, de armen gekruist over de borst.)
NRAEL.

Hier ben ik, Heer.
DE STEM VAN GOD.

Een m,ensch wordt geboren op aarde.
Geschapen door den Vader; vrijgekocht door den noon; overademd
door den Geest, Die aan alien mensch leven geeft.
Leven, bloeiend in alle Oneindigheid, stralend in alle eeuwen der
eeuwen.
U heb ik uitverkoren, om deze ziel te geleiden, haar toe te fluisteren de woorden des hells; haar te voeren tot de bronnen, wier wateren springen ten eeuwigen 'even;
Om hare tent te bewaken voor vijanden, rondsluipend in het duis5

ter; voor aansnorrende pijlen in den heeten morgen; voor de duivelen
van den middag.
Om haar te bevrijden van strikken van jagers en schampere woorden.
Om haar te voeten- onder de schaduw Mijner wieken en het vertrouwen Mijner vleugelen.
Draagt dit kind der menschen op uwe handen, zoodat de voet niet
stooten zal aan een steen,
Doch treden zal op adder en koningsslang en vertrappen leeuw en
draak.
Opdat deze mensch op Mij vertrouwe en 1k hem bevrijde; Mijne
Naam kenne en 1k hem bescherme; tot Mij roepe en 1k hem verhoore;
Opdat 1k in kwelling bij hem zij en hem verlosse en hem verheerlijke;
En hem toone Mijn heil.
(Orgelspel).
JIZRAEL.

Heer, a heb Uw woord gehoord.
(Orgelspel. Het licht in het roosvenster kwijnt en verdwijnt. JIZRAEL
gaat langzaam heen, zonder zich om te wenden).
EERSTE ENGEL (rechts.)
De stilte van den Koning schrijdt
Door alle heem'len, alle luchten,
Haar zegeningen gaan bevruchten
De aarde, die haar nooden krijt.
TWEEDE ENGEL (rechts).
De glorie van den Koning glanst
Over de wegen en de tijden.
Zij gaat het verre licht verblijden,
Waarin de laatste sterre danst.
EERSTE ENGEL (links).
De vrede van den Koning gaat
Op lichte voeten langs de zonnen.
Zij heeft het weefsel-teer gesponnen,
Dat d'avond hangt voor haar gelaat.
TWEEDE ENGEL (links).
De liefde van den Koning lacht,
Tot ieder kind, dat nauw-geboren
Hij hulpe zendt uit onze koren,
Beschutting uit Zijn milde kracht.
ALLE VIER.

Glanzende zonnen
Schitterende sterren
6

Bloeiende aarde
Windt hem een krans
Van stralen
en glansen
En lichte bloesem.
Stemmen van kind'ren
Lach van bruiden
Lach van moeders...
Alles in Hem zij gebenedijd.
(Onder orgelspel valt het scherm).

EERSTE BEDRIJF.
(Tooneel : kamer in huize Dommer. Als het, scherm opgaat, zijn HANS
en WILLEM gezeten bij den haard. HANS leunt nonchalant achterover in
den stoel, de handen gevouwen achter het hoofd. WILLEM meer ineengedoken, zit peinzend. AGNES op de sofa, bladerend in een boek. Kerstmorgen
tien uur.)

EERSTE TOONEEL.
(Enkele oogenblikken state. AGNES slaat een blad om. Dan gaat de
deur op den achtergrond open en komt Jo binnen. Zij gaat naar de tafel.
AGNES kijkt op en knikt haar glimlachend toe :)
AGNES.

Is alles goed?
Jo (naast haar gaande zitten op de sofa.)
Best. Zoo vroolijk en tierig weer als een Jong vogeltje. Je vraagt
je werkelijk af, of alles niet een booze droom geweest is. En wanneer
zuster Angelica er niet was als de levende getuige, dan zou ik er niet
aan gelooven.
AGNES.

Kun je nu niets bedenken, wat de oorzaak is geweest van zoo'n
aanval?
Jo.
Niets, niets. Je kent de geschiedenis. 't Kind was heel den dag gewoon geweest. Aileen s'avonds, bij het slapen gaan, vond ik haar niet
zoo opgewekt als anders. Ze sliep bij mij in de kamer. Noud was op
reis. Midden in den nacht een gil... en Rita ligt daar met verdraaide
oogen, te jammeren en te krimpen. Et was radeloos. Ili dacht aan alles
tegelijk. 't Meest nog aan de Kerstdagen, het vergalde feest met jullie,
wanneer Rita ziek zou worden... of nog erger. Heel den nacht hebben
we met haar doorgesukkeld. Dan weer pijn. Dan weer wat rustiger.
7-

Dan weer opgewonden. Des morgens kwam zuster Angelica. En van
toen of is Rita weer gezond geworden...
AGNES.

Denkt zuster Angelica nu, dat 't voor goed over is?
Jo (het hoofd wat afwendend ) .
Daar schijnt ze maar liever niet over te spreken...
AGNES (op geruststellenden toon) 4
Nu ja, dat doen die zusters gewoonlijk niet. Dat laten ze natuurlijk
liever aan de dokters over. Je hebt er anders heerlijk hulp aan gehad,
niet, aan die zuster Angelica?
Jo.
Voor de zieken zijn die zusters eenig.
AGNES.

Hoe kwam ze toch zoo vlug hier ?
Jo.
Dat is me ook een raadsel. Ze was, zoo vertelde ze, in het dorp wezen
verbinden en daar hoorde ze, dat de kleine meld ziek was. Ze kon
meteen wel hier blijven ook. (Peinzend ) . Maar 't is me een raadsel,
hoe ze in het dorp al jets van Rita's ziekte konden weten. Hoe was
dat mogelijk? (Even stilte ) Maar ja, hoe of de praatjes hier loopen,
daar heb je gewoon geen begrip van. Noud noemt 't hier Eksterdorp.

Vol geklap. (Opstaande en zich even rekkende.) Enfin... goddank,
dat die spanning weer achter den rug is, nu kunnen we eens rustig
en gezellig Kerstfeest vieren I (De deur rechts gaat open).
AGNES.

Daar is Noud!
ARNOUD V. D.
Goeden morgen, jongelui I.
( Terwzil de anderen verstrooid zijn groet beantwoorden, gaat Arnoud
naar de sofa, waar Jo weer gezeten is. Ze knikt hem vriendelijk toe, reikt
hem de hand en houdt het hoofd wat opgeheven in afwachting van een
kus. Noud knikt verstrooid en gaat, zonder haar afwachtend gebaar te
bemerken, naar den haard. Jo krimpt even ineen, alsof zij een slag gekregen heeft. Van de anderen heeft alleen Agnes jets van dit intermezzo
bespeurd.)
Jo (zij veert overeind, met jets overdrevens in de beweging).
Oh, wat is 't hier nog saai !... Er is nog niets van een kerststemming I
(Naar de mannen bij den haard gaande). Kom, jongens, vertellen jullie
me eens iets nieuws L..
HANS.

Sedert ik hier terug ben, gebeurt er niets nieuws maar. Hier is
't zooiets als de zoom van de wereld. Alles verstilt alles klinkt ver weg,
alle leven worth gedempt...
8

AGNES

(die stil op de sofa heeft toegeluisterd).

Er gaan alleen wat herders door de sneeuw naar den stal...
Jo.
De poezie komt tenminste los. En natuurlijk van iemand, van wien
je 't het minst verwachtte (Tot Hans). Gisteravond vertelde je nog van
de buffeljachten in IndiE... of was 't in Afrika? Hans, ik geloof, dat
je je ouden twistgenoot Walter concurrentie wilt aandoen 1 Die kan
hier niet dichten. Weet je waarom, Hans, weet je waarom?...
WALTER

(half-lachend, half -geergerd).

Och, wees toch niet zó(5 vervelend!...
Jo (lachend in de handen klappend, daarna vertellend, hier en hiervoren wat te luidruchtig, te opgeschroefd).

Wanneer hij Bens met 'n paar dagen vacantie hier komt, dan moet
hij bij de deur z'n vulpen afgeven. Die neem ik in verzekerde bewaring... en deponeer 'm ergens... nee, Hans, ik vertel toch niet waar.
Dan zou je 'm rooven voor partij-doeleinden, want jullie krijgen er
prikken genoeg Maar weet je, wat 't ergste is, Hans, weet je
wat 't ergste is?... 1k heb tot mijn schrik bespeurd, dat hij niet met
z'n vulpen dicht, maar met z'n hoofd. En dat kan ik toch niet afhakken.
WALTER.

Je zou er toe in staat zij n...
Jo (steeds te opgeschroefd).
Neen, neen... nu overschat je capaciteiten. Voor beul ben ik
niet geschikt en monsieur Deibler.., ja, daar griezel ik voor. Die vind

ik eng... als een echte vrouw. Neen, voor beul ben ik heelemaal niet
geschikt. (Plotseling overgaande in gedempten toon, wat droeviger ).
Misschien beter voor slachtoffer.
AGNES (wat verschrikt).
He... hoe kom je daar nu bij ?

Jo (plotseling overgeslagen tot somberheid, die zij op gewildluchtigen toon tracht te verbergen. zij gaat naar Agnes op de sofa, en
strijkt haar liefkoozend over het haar.)
Och, zoo maar... Dergelijke dingen mag je eigenlijk in gezelschap
niet zeggen, he ?... Je weet wel, dat ik een flapuit ben... (ontroerdteeder )... 0, jii kleine heilige... als ik maar wat op jou lijken kon I
AGNES

(zacht).

Dikwijls zou ik er naar kunnen verlangen, wat meer op jou te lijken.
Jo (teeder, met wat ironie :)
In je zwakke uren ?... (Agnes wendt zwijgend, wat verlegen, het hoofd
af.)
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NOUD

(bij den haard).

Mannen, opgelet! De vrouwen zijn bezig bekentenissen uit te
wisselen. Dat komt zoo zelden voor, wanneer wij er bij zijn, dat jullie
al je aandacht noodig hebt...
Jo (zij loopt even heen en weer, met weer even te veel luidruchtigheid
en gaat dan weer zitten bij den haard).
0, neen, daar is 't nog veel te vroeg voor... Geen bekentenissen,
asjeblieft!... Wat zeg jij, Hans?...
HANS.

Bekentenissen doe je 's avonds, wanneer zij aan de piano zit en op
de piano een schemerlamp staat. Niet op een kouden morgen in December.
Jo (half-spottend).
Wat 'n sybariet L.. Wat 'n sybariet !...
(Er is even een state. Dan wordt driemaal zacht, maar nadrukkelijk
op de dubbele deuren geklopt. Er is in dat kloppen iets geheimzinnigs,
dat alien, zwijgend, even opschrikken doet. Even later, gaat de deur open
en komt zuster Angelica binnen. zij is gekleed in het huishabtjt van ziekenzusters. Over het zwarte kleed draagt zij een wit overkleed. Op de
borst een groot verzilverd kruis zonder corpus. In de armen draagt zij
een groot kruisbeeld. De verf van het hout is hier en daar afgeschilferd,
er zijn leege plekken op het hout. Het corpus is vergeeld).

TWEEDE TOONEEL.
(zij is langzaam naar voren gegaan tot in het midden
van het tooneel bij de tafel. Als 't ware op natuurlijke wijze, is zij aanstonds het middenpunt der scene. Allen kzjken naar haar, zonder het te
weten).
ZUSTER ANGELICA

1k wensch u alien een zalig Kerstfeest.
WALTER EN AGNES

(antwoorden bijna tegelijkertijd. De anderen

zwijgen).

Zalig Kerstfeest, zuster.
ZUSTER ANGELICA

(het kruisbeeld beziende).

Ilt ben vanmorgen al aan het rommelen geweest, boven in de oude
kinderkamer. Rita moest en zou met alle geweld een pop hebben
een pop, gekleed als Roodkapje. (langzaam, als in gedachten) De wolf
was er niet bij. (vlugger ) En toen vond ik in de oude kist met poppen
ook dit kruisbeeld. Maar dat moet toch ergens hangen?
Jo (is naderbij getreden en beziet het kruisbeeld. Wat verlegen).
0, dat -is het oude kruis uit moeder's kamer thuis. Hoe is dat nu
boven terecht gekomen ? a zou 't wel ergens hebben gehangen, maa
er was geen plaats voor...

i
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ZUSTER ANGELICA.

Juist als in Bethlehem. ( Ztj gaat geheel links naar het buffet en hangt
het kruis daarboven. Jo is Naar, als onbewust, gevolgd. Wanneer zuster
Angelica het kruis heeft opgehangen, gaat ze langzaam naar de groep
bij het vuur. Jo NO het kruis bezien. De spanning breekt).
AGNES.

Hoe is 't met de kleine meid, zuster?
ZUSTER ANGELICA

(eenvoudig-hartelijk).

Met Rita ?... Rita is een dotje I... 't Kostte, precies geteld, tien
traantjes, omdat ze niet op mocht en niet naar 'de kerk gaan, om het
kribbetje te bekijken. Nou maar dan moet ik de pop Roodkapje hebben, zei ze.- En Roodkapje heeft haar heel gauw getroost.
ARNOUD (hij is bij zuster Angelica en Agnes komen staatz. Met een
bezorgden trek op het gelaat ).

Denkt U, dat ze nu voor goed beter is? a hoop, dat die koortsen
nu maar wegblijven!
ZUSTER ANGELICA (Arnoud

even nauwlettend aanziende ) .

Profeteeren kan ik niet. Maar ze is er nu weer funk bovenop. Als
de lente komt, fleurt ze nog meer op.
ARNOUD

(peinzend-bezorgd).

Ja, als de lente komt... 't Is zoo'n vreemd kindje...
ZUSTER ANGELICA

(met guile stem).

Och, welnee. 't Is een gewoon, opgewekt kind. Zoo zijn nu alle
vaders. Hun kind is altoos ongewoon.
Jo (nog staande bij het kruisbeeld, keert zich bruusk om).
Maar ik begrijp 't niet. Dat kruis was toch stuk? Hoe hebt U 't
zoo gauw kunnen maken?
ZUSTER ANGELICA.

0, daar hebben we wel een middeltje voor ! We moeten zooveel,
wat gebroken is, weer heel weten te maken.,.
HANS.

Kunt u helpen voor een gebroken hart, zuster?
Jo (verwzjtend).
Maar, Hans...
ZUSTER ANGELICA

(kalm).

Daarin zijn we juist specialiteiten.
II

HANS

(opstaande, half-spottend, half-ironisch ).

1k heb wel eens last van een ziekte, die een Duitsch dichter, Heine,
heeft uitgevonden. Die sprak van « Zahnweh am Herzen ». Dat heb
ik ook wel eens een beetje... Kiespijn aan m'n hart..
ZUSTER ANGELICA ( zeer

kalm, hem vast aanziende).

Dan kunt u ook met uw hart j3ijten.
HANS

(wat bedremmeld eerst, maar dan luchtig sprekende).

zuster, ik ga er niet op in. 1k merk al, dat 't weer op theologie uitloop t. En die krijg ik van mijn vriend Walter al genoeg te hooren...
ZUSTER ANGELICA (kalm

en eenvoudig).

Sommige menschen noemen het antwoord op hunne vragen altoos
theologie, om er aan te kunnen ontkomen. Doch ge kunt gaan naar
de prairien van Amerika, of parelvisscher worden in de Stille Zuidzee, of leven onder de gouddelvers van Alaska... aan de theologie zult
ge niet ontsnappen.
HANS.

a wil 't toch maar eens probeeren. Voorloopig door een wandeling
in den tuin. Wie gaat er mee ?
Jo.
Walt! jij niet poor I Jij moet aan Rita van het Kerstkindje vertellen.
Ga mee... (Zij trekt hem, plagerig-lachend, uit zijn stoel).
WALTER.

Ik ga al... ik ga al.
(Jo steekt haar arm door den zijnen. Zij bemerken rziet, hoe Agnes
hen beiden, met droefheid om oogen en mond, naziet. Alleen zuster Angelica kijkt naar Agnes.
NOUD (tot Hans).
a ga met je mee. (trekt hem snel naar de deur, geheel links). Als je
wilt, zullen we even naar de stallen gaan. ik wou je toch dat paard wel

eens laten zien. je hadt altijd een goeden kijk op paarden en...
(Beiden pratend af door de gang).

DERDE TOONEEL.
(Wanneer Arnoud en Hans vertrokken zijn, gaat ook zuster Angelica
hem. Zij staat, een oogenblik, als wetfelend, bij de deuren op den achtergrond, ziende naar Agnes. Dan vertrekt ze door de dubbele deur.
State. Agnes bladert wat in een boek, dan laat ze dit liggen en staart,
zonder te zien, voor zich uit. Op haar gelaat koinen sporen van ontroering. Tranen dringen in de oogen. Dan, plotseling, laat ze het hoofd
zinken op de armen, schokkend van snikken).
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Even Later gaan de deuren op den achtergrond open en komt Jo binnen,
Zij staat even getroffen stilt en gaat dan snel, maar zacht loopend naar
de sofa. Zacht legt ze de hand op Agnes' hoofd, streelend ).

Jo.
Maar, kindje, wat scheelt er nu zoo opeens aan?...
AGNES

(verward opblikkend).

Ben jij daar ?... Wat kom je doen?...
Jo.
En je laat me roepen. Zuster Angelica vertelde 't me...
AGNES,

Welnee...
Jo (eerst wat verwonderd).
Enfin... Nu ik er toch ben, blijf ik even praten. ( Ztj neemt Agnes
mede naar de stoelen bij den haard, Harteltik). Ziezoo. Nu zijn we weer
onder ons. zonder mannen. Nu kan ik je weer eens zonder vrees voor
protest vertellen (haast tooftlooS ), dat geen enkele man tranen waard
is... Neen, Jess, je hoeft me niet zoo verwonderd aan te zien... (ze neemt
Agnes' handen in de hare). Jij bent d,e gelukkigste, meisje, want je leeft
nog in het land van de illusie... 1k ben al veel verder gekomen... op
mijn levensreis halverwege. Maar als er een man op aarde nog tranen
waard is, dan zou hij 't wel zijn...
AGNES

(zich overbuigend naar Jo).

Als er iemand getroost moet worden, dan zou jij 't moeten zijn...
Jo (moederlijk ) .
Ja, jij bent altijd mijn kleine heilige... Jou hart is zoo vol olie om te
zalven, dat je je eigen verdriet alweer vergeten bent...
AGNES ( met

tranen in de stem) .

Waarom zijn jullie dan toch zoo... waarom, zijn jullie dan toch zoo?...
Jo (het hoofd afwendend, eerst droevig, langzamerhand ironischer,
maar bitter).

Och, waarom?... We zijn nu eenmaal een volmaakt modern paar...
Zoo veelzijdig, he!... (hoonend bijna) Noud kan met jeugdig vuur op
iedere nieuwe aandoening losstormen... 1k kan nog niet zoo goed mee...
maar ik begin ook trek te krijgen in de sensatie. ( zachter ) Ja, jij zou
al die aandoeningen en sensaties willen onderbrengen bij de zeven
hoofdzonden. En er is ook eigenlijk niets nieuws in. ze zijn oud... als
de zeven hoofdzonden. Ilt begrijp eigenlijk zeif niet goed, waarom, ik
ook niet weer de sensatie najaag... 't Geeft toch- een oogenblik verstrooiing... a schrik nog voor het moderne terug, maar 't zal wel komen... En intusschen valt er wel wat aft ook voor ini.j...
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zacht, Jo omarmende ).
je meet niet toegeven aan die... (even aarzelend ) sensatie... Ilt weet
wel, waarom je terugschrikt... Je houdt nog van Noud... (Jo wendt
het hoofd af)... Je houdt nog van Noud en...
AGNES (

Jo ( zzj bedwingt zich. Luchtiger voortgaande).
...En dan zijn er nog andere dingen... Ja, dat is weer lets voor jou...
Ilt kwam binnen en dacht... nu moet ik Jess eens troosten. En nu
troost Jess mij... En wat zou ik nu moeten zeggen om jou to troosten...
(met een vleugje humor en ironie). Het is anders een haast onoplosbaar
probleem... Want je bent heel geen coquette vrouw en hij ziet je niet...
En als je wel een coquette vrouw was, zag hij je heelemaal niet...
( verteederd )... Nu vertelt hij boven aan Rita de Kerstgeschiedenis...
ja, op zijn manier... Op 't laatst is 't dan of je de klokjes van de
kameelen hoort en of er een wollige yacht van een schaap langs je
kleeren strijkt... Maar nu leeft hij voor de rest van den dag in Bethlehem... En de Koningin van Saba kan er hem niet vandaan ikrijgen...
Als hij nog aan vrouwen denkt, zijn 't vrouwen uit het Heilige Land,
met een amphora op het hoofd...
(half verlegen en toch gelukkig).
Och, bij jou wordt hij altijd een kind...
AGNES

Jo •
Wacht je voor de mannen, die nooit meer kinderen zijn..
( Stilte. Er wordt weer zacht op de deur geklopt. De vrouwen schrikken
op. De dubbele deur goat open en zuster Angelica verschijnt).
ZUSTER ANGELICA

(eenvoudig ) .

Ja, ik moet weer even komen storen... Maar Rita stuurt me. Oom
Walter heeft zoo mooi verteld, dat ze nu alles weer oververtellen wil
aan tante Agnes.
AGNES ( vlug opspringend, tot Jo).
Dan ga ik maar... Vindt je 't goed?... (Jo knikt glimlachend. Beiden
geven elkaar een kus. Dan gaat Agnes haastig of op den achtergrond).

VIERDE TOONEEL.
( Wanneer Agnes vertrokken, is, NO zuster Angelica even stil staan
in het midden van het tooneel. Jo, die peinzend is blijven zitten op de
sofa, keert zich om en ziet naar zuster Angelica.Zij glimlacht tegen haar
en dreigt schertsend met den vinger ) .
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Jo.
Zuster, zuster... Als u de kap niet ophadt zou ik zeggen; dat u 'n
erg ondeugend vrouwtje bent...
ZUSTER ANGELICA ( zij is dicht bij de sofa komen staan. Glimlachend )
Hoe ?... Waarom,?...
Jo.
Ja, voor mij behoeft u geen comedie te spelen. Om mij gauw naar
Agnes te sturen. a ben ook heel sterk in die dingen. Ik wist niet, dat
u zoo op de hoogte was van... van lief de's kronkelwegen, zullen we
maar zeggen.
ZUSTER ANGELICA.

Van de liefde ?... Misschien. Maar eerder van het leed. Vrouwen
zooals wij, die zooveel bij de menschen kom,en, zijn niet geheel onbekend met het leed... ( Even state, dan Jo vast aanziend, zacht ) . Met
alle leed...
Jo ( stil herhalend ) .
Met alle leed... (luchtiger voortgaande ) Maar van het leed van de
liefde dan toch, had ik zooveel kennis bij u niet gezocht. In onze kringen, nu ja... Och, zuster, wij discussieeren heel den dag over de liefde
en we worden er toch niets wijzer door...
ZUSTER ANGELICA.

Maar ik discussieer ook heel den dag over de liefde. Een tweegesprek met mezelf. Eindeloos... eindeloosm
Jo ( aarzelend ) .
Et zou u wel eens wat willen vragen, m,aar ik durf niet goed...
ZUSTER ANGELICA (

eenvoudig ) .

Vraag maar gerust.
Jo .
Nu dam- ( Plotseling ) . Hebt u wel eens iemand liefgehad?
ZUSTER ANGELICA ( zuiver en eenvoudig ) .
a doe nooit iets anders... Ja, misschien op wat andere manier dan
in uw kringen gebruikelijk is... Maar ik wil u wel een paar bekentenissen doen. Nu heb ik vooral de kleine Rita lief. Daarv6Or was 't een
arm,e jongen. Achttien jaar. In het laatste stadium van de tering. Hij
was zoo ongerust voor den dood en alleen, wanneer ik hem in mijn
armen hield, werd hij weer kalm. En daarvO6r... wacht even... een
hartlijder van even in de vijftig, bij Wien ik 's nachts waken moest
en hem wat opbeuren, als hij te hijgen en te steunen lag van benauwdheid. En daarvoor... o, ja... die stumperd van dertig met een hersenabces, die krankzinnig werd en mij voor de koningin aanzag... En
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zoo zijn er nog veel =en.. We zijn misschien wat... wat vlinderachtig
in onze liefde...
Jo (sterk bewogen, haar hand op den arm van zuster Angelica
leggend ).

Vergeef me... 't Was een domme vraag... Een domme vraag van een
dwaze, ijdele vrouw... Maar wij denken bij de liefde aan heel jets
anders.—
ZUSTER ANGELICA

(Jo aanziende).

Aan de liefde in het huwelijh misschien. Dat is een groote en heilige
en eerbiedwaardige liefde—.

Jo (het hoofd afwendend).
En aan iets anders... Maar daar zult u weinig van weten.
ZUSTER ANGELICA.

Toch wel 't een en ander.— Maar dat doet mij denken... ( zij aarzelt
even).
Jo (gespannen).

Nu?...
ZUSTER ANGELICA (

zich oprichtend, sterk).

Aan een mensch, die op een zomerdag, vol zon en tang van vogelen,
de iblinden sloot van zijn huis en de dorre handen wilde warren boven
een kolenvuur.
(Een oogenblik stilte. Dan staat Jo op en vat de handen van zuster
Angelica).
Jo (in groote ontroering).
Bidt voor me, zuster... bidt toch voor me...
ZUSTER ANGELICA

(met groote liefde).

Altoos.
(
jo gaat langzaam, met gebogen hoof d, of door de dubbele deur.)
VIJFDE TOONEEL.
(Wanneer Jo afgaat, ziet zuster Angelica haar even weemoedig na.
Zij gaat dan naar het kruisbeeld en staat daar onder half gekeerd, de
handen gevouwen).
ZUSTER ANGELICA ( zacht ) .

Vrede zij U...
(Gestommel in de gang links. Even later gaat de gangdeur open en
komen Hans en Walter binnen ).
HANS

(vroolijk ).

Neen, Walt.— je mag er nu over denken, wat je wilt... maar als ik
nog eens Roomsch word, dan wil ik kardinaal zijn. Zooeen met 'n
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perkamenten gezicht, die 's nachts bij een waskaars op zijn schrijftafel, de draden van alle politieke, diplomatieke en sociale kwesties
uit elkaar peutert. Of in het rood door een duistere kerk schrijdt...
1k begrijp er niet veel van, maar die Curie is een weergaloos lets.
(Hij ziet zuster Angelica)... Zoo, zuster, u nog hier?... Dan is u getuige geweest van mijn bekeeringsplannen.
ZUSTER ANGELICA.

Het kan een heel goed begin zijn. De Geest blaast, waar en hoe Hij
wil .
HANS.

Donders, alweer theologie.
(glimlachend).
a heb u wel gezegd, dat u er nooit aan ontsnappen kunt.
Zij gaat langzaam, glimlachend, af door de dubbele deuren. Hans
is neergevallen op de sofa. Walter zit op een der stoelen bij de tafel).
(Enkele oogenblikken stilte).
ZUSTER ANGELICA

ZESDE TOONEEL.
WALTER

(zacht.)

Hoe voel je je, nu je weer thuis bent?...
HANS

(vaag langs het voorhoofd strijkend).

Thuis... thuis ? Ik heb geen thuis meer gehad, sedert moeder dood
is... En nu is er een oud kinderliedje, dat me maar niet uit de gedachte
wil. In Holland staat een huis. En dan komt er een heer, en de heer
die kiest een vrouw... (zachter ) En die heer, die kiest een vrouw.

(114 zwijgt, staat dan op en wandelt wat over het tooneel ) . Weer thuis?...
IIK kan hier niet meer vinden, wat ik gehoopt had te vinden.,.
WALTER.

Wat dan?
HANS

(Hij is weer gaan zitten; somber en met afgewend gelaat).

Jo.
WALTER

(zacht).

Is ze er dan niet meer?
HANS (bewogen).
Ze is er niet meer. a zoek overal en kan haar niet vinden. (heviger )
En toch m,oet ik haar vinden. Hoe kan ik je dat uitleggen? Ze is de
vrouw van Arnoud, maar dat niet alleen, maar als vrouw een andere...
1k heb Jo altoos geidealiseerd misschien.Ik stelde mij haar voor als
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een, harp, die je heel zuiver bespelen moet. Misschien kan Arnoud dat.
Maar hij kan ook de draden stuktrekken. En ik vrees, dat hij 't gedaan
heeft. Een heer, die een vrouw kiest als een huis, als een stal, als een
paard— weet ik al wat!...
WALTER.

Weet je ook niet, waarom Jo zich heeft laten kiezen?
HANS.

Hoe kan ik dat weten ? Jo is niet meer hier... Maar ik zoek en ik
zoek en ik zal haar vinden...
(kalm, maar vast).

WALTER

Dat zijn movie poetische bedenksels voor heel leelijke dingen.
HANS

(scherp opziend).

Wat- bedoel je daarmee?
WALTER (steeds

kalm).

Je speelt jezelf wat voor.- Je ziet op je tooneel 'n edel ridder met
blirikenden helm op een sneeuwwit paard, die zoo maar komt aanrijden, recht uit Amerika, om, de liefste te verlossen. Straks zal hij haar
voor zich beuren op het sneeuwwitte paard en dan rijden ze... rijden
ze naar de uiteinden der aarde. Oh, jullie romantici van de zonde !...
HANS

(opspringend, verwoed) e.

Wat bedoel je daarmee ?... a wil niet langer, dat je van die zinspelingen maakt... Ik hou niet van die slagen om, den arm van jullie,
jullie Roomschen, die altoos zitten te wroeten en te zeuren met geestelijke intriges, en- halve woorden en beschuldigingen... 't Is alsof
jullie altijd zitten te fluisteren in een biechtstoel...
WALTER

(kalm en waardig).

Biechtstoelen zijn de meest open dingen in de wereld en de menschen,
die er zitten en er binnengaan, moeten de meest openhartige ter wereld
zijn, 1k dacht toch zeker, dat iij voor biechtstoelen iets voelen zou,
want 't zijn zeer democratische instellingen. Enfin— daar zullen we
't wel een anderen keer over hebben. Maar een geestelijke intrige zet
ik met jou niet op touw. Halve beschuldigingen zijn ook niet zoo erg.
De meeste menschen kun je van hun kwaad maar half beschuldigen.
( zachter )... Maar als je iemand verwijten wilt doen, Hans, keer je dan
tot jezelf, Want je wilt jezelf een masker voordoen, 'n masker als het
neergeslagen vizier van 'n ridderhelm, En als ridder ben je toch niet
hier gekomenHANS

(angstig, in spanning).

Hoe dan?
WALTER.

Als minnaar.
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MANS (hij valt terug op de sofa).

IVEsschien heb je gelijk L.. Maar begrijp dan toch eens, dat bij dit
alles geen eigenliefde is. 1k kan Jo niet meer terugvinden, doch ik
wil haar haarzelf doen terugvinden. a zweer je, dat ik, wanneer ik
Jo teruggevonden had, gelukkig dan met een ander, stil zou zijn heengegaan. Doch wat wil je van me vergen? Dat ik haar alleen laat, elken
dag meer in die benauwdheid van een leven, waarin ze geen uitweg
meer ziet... ( zachter ). Walter, ik begrijp het wel... Je bedoelingen zijn
goed en zuiver. IVIaar je wordt overheerscht door het starre « idie fixe »
van je geloof, van je zonde-begrip... (hartelziker ). a neem, 't je heelemaal niet kwalijk. Et ken je bedoelingen heel goed. Maar je kunt, je
kunt, jij gevangene van je dogma, van je bespiegelingen over zonde en
schuld, niet begrijpen, hoe ik... ik bedoel, hoe wij tegenover het leven
staan. Dat leven ken je niet, dat leven begrijp je niet, je weet niet,
wat een verheffing het zijn gal.., voor mij en voor haar... Het is zoo
jammer voor een man als jij... Jullie gluren en jullie gluren maar naar
den buitenkant, jullie pijnigen je hart en je hersens over iets, dat
waarachtig ons leven niet zó(5) in beslag neemt, als 't jullie denken
doet...
WALTER (met

een pijnlijken trek op het gelaat met doffe stem).

Goed. Dan zullen we de zaak hier moeten uitvechten...
HANS

(opgewekter ).

Jongen, ik wil immers heelemaal niet vechten... Wat 'n romantische
voorstellingen toch bij jou! Jo is vrij. Ze is geen Sabijnsche, die ik
rooven wil. Zij is vrij (ernstig). Doch wanneer ze gelooft, dat ik haar
het geluk schenken kan, dan ben ik bereid. Jij wilt haar geluk ontzeggen. Jij vindt 't in al jou bespiegelingen, niet erg, of zij zich gelukkig dan wel ongelukkig voelt...
WALTER

(zacht).

Dat komt er hier beneden ook zoo erg niet op aan...
HANS.

Wij zijn menschen van wat jij hier beneden noemt. Waarom moet
zij het geluk missen ? Ilc weet zeker, dat ik haar het geluk zou kunnen geven, waarnaar heel haar wezen schreeuwt — als zij 't aanvaarden
wil, a zie alles heel duidelijk voor me. Voor Arnoud is ze slechts een
episode in zijn leven, zooals de liefde voor iedere vrouw voor hem een
episode zijn zal. Maar voor mij is dat anders. (Ernstig en waardig).
Ilt heb Jo liefgehad van ooze jeugd af. (weemoedig schertsend ). Weet
je wel, hoe we om haar getwist hebben, toen we dertien waren?...
(ernstiger ) Die liefde is bij mij geen bevlieging geweest, en geen episode ook. Ik heb gezworven over de wereld. a heb gewerkt voor mijn
overtuiging, voor mijn partij, voor het proletariaat, dagen en nachten
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achtereen... zooals jii voor je geloof en je kerkm (ontroerd) En
altoos weer, in de stille uren van mijn leven... al waren. 't er niet veel...
kwam, haar beeld voor mij staan... of liever : 't was nooit weg. Op een
stoomboot op den Oceaan, midden in het gewoel van een promenadedek, of op een vergadering of een congres... midden in 't heetst van
den dagelijkschen strijd... scheen opeens alles om me heen te verdwijnen en ik hoorde geen stemmen meer en ik wist niet, wat er gebeurde...
alleen Jo was daar voor me en keek me aan... zoodat 't was alsof alle
remmen in me stukbraken en ik naar haar toe moest, dwars door alles
heen. Misschien kan je dat niet zoo meevoelen...
WALTER

(droevig-glimlachend).

Misschien beter dan je denkt...
HANS.

Nu dan goed. 't Is me soms moeilijk te gelooven, dat je ook werkelijk een dichter bent... (Walter schudt, glimlachend, het hoofd)... Eindelijk ben ik hier gekomen. Ik moest toch iets meer weten van Jo.
En ik bezweer je, wanneer ik haar hier gelukkig gevonden had, ik
zou misschien niet bevredigd, maar toch stil zijn heengegaan... Doch
ik vond haar, zooals ik gevreesd had haar te zullen vinden : zonder
geluk. En dat geluk wil ik haar schenken en ik weet, dat ik 't kan. Het
zal strijd kosten... 0, ik weet heel goed, dat je geen enkelen band in
het leven verscheuren kunt zonder pijn. Maar alle herinneringen en
alle smarten van het verleden zal ik voor haar en in haar wegbranden...
Niet hier, waar alle dingen haar aan dat verleden zouden herinneren...
De wereld is groot en ruim genoeg en met haar nog grooter en ruimer.
We zullen trekken -en trekken en alles zal telkens als vernieuwd zijn
voor ons...
WALTER.

Er zal iemand met jullie meetrekken...
HANS.
0, spaar me nu alle theologische en metaphysische bespiegelingen...
Wie zal er meetrekken ? Een engel met een vlammend zwaard of een
afgezant van Beelzebub...
WALTER.

Een kruipdier.
HANS

(verbaasd).

Een kruipdier ?...
WALTER.

De worm, die niet sterft.
HANS

(getroffen herhalend).

De worm, die niet sterft?...
WALTER.

Een van de wonderlijkste dieren uit de fauna van God... Een won:;io

derlijk dier, waaraan je nooit ontsnappen kunt,.. Gaat maar heen, trekt
maar voort, zwerft over alle Oceanen... de worm, die niet sterft, gaat
altoos mee... Hans, je ziet mij aan voor een fantast... Je verwijt me,
me op te houden met metaphysica, terwiji jullie met al je physica niet
verklaren kunt, hoe een blad aan een boom groeit... Maar jij bent 't
dan toch, die hier fantaseert. En ik plaats je voor de realiteiten...
(Even state).

Laat me eens aannemen, dat Jo werkelijk zoo in liefde voor je ontbranden Je merkt niet eens meer, hoe je fantasie op hol slaat...
Want van het begin of aan, ontbreken je alle zekerheden... Maar goed
dan, Jo heeft je lief. Die liefde is sterk genoeg, denk je, om, haar het
verleden te doen vergeten... Dat zijn ongelukkige m,enschen, Hans,
die het verleden vergeten... Maar begrijp je dan niet, dat je aan het
heden niets kunt veranderen : aan het heden, waarin Jo gehuwd is
met den vader van haar kind?... Je kunt geen banden in het leven
rukken zonder pujn, heb je zelf gezegd... Er zijn banden in het leven,
die je niet losrukken kunt... Ze zijn zoo sterk, dat je ze kunt uitrekken
tot het uiteinde der aarde, zonder ze te breken... (met stijgende kracht )
Wanneer Jo ooit zou vergeten, dat hier haar kind, haar meisje 'alleen
ligt in den nacht, misschien schreit of pijn heeft, verlangt naar moedertje, beroofd is van dat, waarop ook de armzaligste mensch recht
heeft de liefde van zijn moeder; opgroeit, zonder dat de moeder weet
hoe... wanneer Jo dat ooit zou kunnen vergeten, dan zou tevens al
het groote en het schoone, dat je nu in haar liefhebt en vereert...
zachter ) dat wij in haar liefhebben en vereeren.. in haar verdwenen
Misschien zul je daarin slagen, ik weet het niet. t. Doch dan komt
eenmaal over je de ontzettende ontgoocheling, wanneer je bemerken
zult, dat de vrouw, die je in je armen houdt, een andere is, dan de
vrouw, waarvoor je je leven hadt willen geven... Maar ik ken Jo...
Die ontgoocheling zal je worden bespaard... Maar de worm, die niet
sterft, Hans; de worm, die niet sterft... Je zult weten, hoe die knaagt
aan haar ziel en haar hart, wanneer je haar de schoone wereld toont en
plotseling een fibers de stralende oogen verduistert... Je zult weten,
wanneer in de grootste oogenblikken van jullie liefde de schrik komt,
het terugwijken... Je zult weten, wanneer je haar hoort zuchten in
een langen nacht... Je zult weten,wanneer je haar gedempte snikken
hoort 's morgens in je bed...
HANS

(somber).

Ik zal haar kinderen schenken...
WALTER (steeds sterker )

Dan zal de gedachte je benauwen, dat ze de liefde voor jou kinderen
zal kunnen vergeten, zooals ze reeds eenmaal liefde vergat... De worm
sterft niet, Hans, de worm sterft niet... (plotseling hevig ontroerd )
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Mijn arme, lieve Jo... (hij buigt, snikkend, het hoofd in de handen ) ...
Mijn arme, lieve JoHANS ( opspringend ) .
Houdt op, houdt op... Nu begrijp ik alles... Nu geef je je bloot, jii,
met je metaphysische bespiegelingen... Jij houdt van Jo... iii hebt haar,
God weet, al lang begeerd en...
WALTER ( ook

hij is opgesprongen en beide mannen staan tegenover elkaar)
...En als 't dan zoo was... Nu staan we tegenover elkaar... Ja, ik heb
die vrouw lief... a heb om, haar geleden, zooveel geleden, zoo geworsteld en hijgend gestreden... En nu... nu staan we vrij, ziel naast
ziel... 1k wil je meenemen, kom, naar die hoogte... Breng het offer,
dat ik zelf heb gebracht...
HANS.

Niet om haar... Om je kerk, je geloof, je deugd... God weet, wat al
meer.
WALTER ( waardig en kalm ) .
Om haar... Om haar eeuwigheid, om haar onsterfelijke ziel... i Hij
gaat langzaam zitten en spreekt wat vermoeid, dof) .. Je hebt veel
prijsgegeven, Hans, van wat vroeger het mooiste en edelste in je was...
Jou idealen -waren niet de mijne en toch— 1k herinner me veel gesprekken van vroeger, 's avonds. Dan sprak je van dien stoet, dien je
wilde doers optrekken naar het beloofde land van jou geloof... naar het
rijk, dat van deze wereld is— lange en bittere stoet van onterfden, van
lijdenden, van kreupelen en lammen en blinden en dooven... Ook ik
zag in mijn verbeelding dien stoet — maar achter den Man aan, Die
zijn Kruis sleepte door de straten van Jeruzalem... ( zachter ) ... « Als
a van de aarde zal verheven zijn, zal 1k alles tot Mij trekken »... (sterker weer ) . Dan sprak je van ooze uiteengereten samenleving, die je
wilde herstellen— Je weg was de mijne niet... Maar je hebt gelijk.
Wij gaan om in een uiteengereten samenleving. Er was toen een
grootschheid in je idealen... en ik heb altoos gebeden, dat je den weg
erheen zoudt vinden : den weg over Golgotha... Doch hier is een samenleving, een kleine, maar de meest natuurlijke, die er was van den
beginne af... De vader, de moeder en het kind... Het is een zwakke
samenleving nog, Hans... Help me om haar sterker te maken... Ruk
haar niet uiteen— ik smeek je, Hans, ik smeek je...
HANS ( hij is wat ineengedoken gaan zitten, mat ) .
Met Jo naast me, zal ik juist zooveel kracht bezitten om te strijden
voor m'n idealen...
WALTER.

je zult niet meer kunnen... Wanneer je deze kleine samenleving
uiteenrukt, zul je geen kracht meer bezitten, om de groote te herstellen.
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HANS.

We staan te ver van elkaar nu, om elkander te begrijpen... 1k wil
Jo gelukkig zien... Jij offert haar op aan je sfeer van denkbeelden,
van droomen, van visioenen... van je heele gevloekte, onmenschelijke
theologie, die je gevangen houdt...
WALTER.

Laten we eerlijk blijven tegenover elkaar... We spreken elkaar
misschien voor 't laatst. Jij zoekt het geluk voor Jo in de wereld,
want je bent van de wereld, en om haar geluk te koopen, onderwerp
je je aan de wereld. 1k wil haar gelukkig m,aken, door haar de wereld
te doen overwinnen. Maar laten we komen tot de realiteiten. Daar
hou je immers zoo van, wanneer je de draak der m,etaphysica bevecht.
Jo zal nooit voor je kunnen zijn, wat je zou willen... ( zacht, als fluisterend ) want ze houdt van Arnoud... van haar man...
HANS

(ongeloovig-verbaast ).

Wat L..
WALTER

(kalm).

't Komt in de romans niet meer voor, maar in het leven toch nog
wel. En al was 't anders... Al zou je Jo kunnen verwarren, veel leed
brengen ook.., ze zal nooit blijven, nooit jou geheel toebehooren...
om mij...
HANS

(als verbijsterd).

Wat is er dan tusschen jullie?...
WALTER

(kalm, maar langzaam opgetogen) .

Er is tusschen ons iets, dat veel erger is dan jou lief de. Jo gelooft
in mij. Tusschen ons loopen onzichtbare draden... 1k heb om, die
vrouw geworsteld met mezelf... Maar ik heb ook geworsteld met haar
om haar op te heffen in dien glans, waaraan ik met heel mijn ziel
geloof. Het eeuwige rondom ons en in ons; het oneindige, dat jou
kwelt en meer en meer kwellen za1, tot je eens neer moet zinken op je
knieen... dat leert Jo zien door mijn oogen (trotsch en hoog ) . Ilt voer
haar mee, ik breng haar tot regionen van het leven, die jij niet kent...
ik, ik... Maar geloof je nu niet, dat mijn bidden bij dag en bij nacht,
mijn roepen, mijn krijschen... om haar vrede, haar ziel, haar eeuwigheld, dat dat tusschen ons zoo sterke banden schept, dat je die niet
losrukken kunt... Jij denkt, dat bidden maar een roepen is tot de
koude sterren... Neem nu eens een proef... 1k zweer je, dat 't een macht
is, die alle afgronden overwint...
(opstaande; uiterlijk kalm).
Doe wat je kunt... (loerend) Misschien wil je Arnoud wel waarHANS

schuwen ?...
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WALTER.

Dat zal niet noodig zijn. Maar als tt moet...
HANS

(verwoed voor Walter staande).

Dat dacht ik wel .. Daar vallen nu alle verheven bespiegelingen ineen... Eerst je dringen in het vertrouwen van je vriend... en dan dat
vertrouwen misbruikenWALTER

(sterk, ook hij is opgesprongen).

Wie dringt hier in het vertrouwen van een vriend?... Wie?... Wie?...
Wie heeft voor jezelf al je plannen onthuld?... Nu zie ik, hoe diep je
gevallen bent... 1k kan hartstocht begrijpen, ik kan driften begrijpenMaar jullie, moede en modieuze zondaars van een mat tijdperk, jullie
willen waarachtig de zonde gentlemanlike maken— Hier komen, in
het huis van een vriend, hier plannen maken... zijn vrouw wegsleuren
van het bedje van haar kind... dat mag. Dat zijn... wel, dat zijn geheiligde menschenrechten. Maar dien vriend waarschuwen... hem
helpen... om de moeder te behouden voor zijn kind... dat mag niet,
dat is misbruik van vertrouwen...
HANS.

Maar wanneer je alles zegt, wat kan er dan nog blijven bestaan
tusschen Jo en Arnoud?...
WALTER.

Dan komt misschien alles terug... (hij gaat weer zitten, ineengedoken, het hoofd tusschen de handen)... Maar ga nu heen, ga nu heen—
a kan er niet meer over praten. . ik ben op.. Die onderhandelingen
over zielen.,.
(Hans ziet even zwijgend naar Walter, die ineengedoken zitten blifft.
Er is een trek van bitterheid en ook van weemoed op zijn gelaat. Dan
schudt hij het hoofd en gaat langzaam af door de groote deuren op den
achtergrond).

ZEVENDE TOONEEL.
(Walter Milt aan de tafel zitten. Hij staart voor zich uit, moe, afgemat. Nu en dan houdt hij de hand voor de oogen.
Zuster Angelica komt, na enkele oogenblikken, op door de groote deuren.
Zij gaat langzaam naar de tafel, een blik slaande op het kruis. Walter
ziet haar niet).
ZUSTER ANGELICA (bij

de tafel staande, heel zacht).

Kan ik u helpen?
WALTER (kijkt

verbaasd op. Strijkt met de hand door het haar. Poogt
snel zich te herstellen).

0, Zuster,,. Wel neen, waarom ? Hoe komt u daar bij ?
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ZUSTER ANGELICA.

A kwam meneer Watteau tegen. Hij zeide, dat ik misschien bij
u wel wat te doen zou vinden... Om u de waarheid te zeggen : ik had
haast gedacht, dat juist meneer Watteau geholpen moest worden...
Zóó zag hij er ult... (met een vleugje ironie). Misschien veel last gehad
van de theologie.
WALTER

(gedwongen lachend).

Zuster, zuster, — met meneer Watteau zult u 't nog aan de stok
krij gen ?...
ZUSTER ANGELICA ( ze antwoordt niet. Ze is dichter naar Walter
getreden. Plotseling, kalm).
Waarom hebt u gehuild?
WALTER (verbaasd,

verward).

1k?... Gehuild?...
ZUSTER ANGELICA (zacht

en kalm).

Vindt ge niet, dat wij 't elkander erg moeilijk maken als Christenen
te leven? Ook wij Christenen onder elkander. « Weest blijde met de
blijden en weent met de weenenden. » Zoo heeft de Apostel ons
geleerd. Maar wij mogen niet meer weten, wie er blijde is en wie
weent... We staan zoo ver van elkander... En 't is moeilijk om de brug
te bouwen...
WALTER (

zacht).

Wanneer ik over mezelf geschreid had... dan zou ik 't u kunnen
zeggen— Maar ik weet niet, of ik u deelgenoot mag maken van de
tranen... die om een ander werden gestort...
ZUSTER ANGELICA.

Gij hebt nooit om uzelf geschreid...
WALTER (verbaasd).

Hoe kunt u weten?...
ZUSTER ANGELICA.

Hoe noemt ge mij ?
WALTER.

Zuster Angelica...
ZUSTER ANGELICA.

Gij hebt 't gezegd. Mag de zuster dan niet weten, wanneer de broeder lijdt? ...Vraag niet zooveel, vraag niet zooveel... De onrust van
den tijd, de onrust van een uiteengereten samenleving heeft ook de
broeders en zusters aangegrepen. Wij moeten minder vragen. En meer
gelooven.
WALTER (

zacht de handen vouwende).

Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.
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ZUSTER ANGELICA.

Amen. De tijd om, te gelooven is voor u gekom,en... ( zacht als
peinzend). Gij hebt nooit om, u zelf geschreid... Ook niet in den langsten nacht, wanneer ge in uw kussen beet, om uw snikken te smoren.
Gij hebt nooit om uzelf geschreid, want gij hebt in uzelven geloofd...
Maar de tijd is gekomen, om te weenen over u zelven...
WALTER.

Omdat al mijn werk in puin ligt...
ZUSTER ANGELICA.

God is de bouwer en de Hersteller.
WALTER.

Ilt heb toch met Hem gebouwd. poet ik niet de vernielers afweren ?..
ZUSTER ANGELICA.

Weinigen heeft God het zwaard in de handen gedrukt. Doch aan
alien is gezegd : bemint uwe vijanden; doet wel aan die u haten; zegent,
die u vervolgen, zegent en vloekt ze niet.
WALTER.

Maar de vijand, die het onkruid strooide tusschen de tarwe...
ZUSTER ANGELICA.

De vijand, lien gij haten moogt, is binnen in u...
WALTER.

a heb zoo gestreden...
ZUSTER ANGELICA (allengs

met grooter nadruk en kracht).

Broeder, wat hebt gij gedaan? God wilde u de ontzegging schenken. God wilde van u, stil te zijn en te bidden. Maar gij hebt
niet, gewild; gij hebt de ziel begeerd, die God u niet gegeven hadt.
Gij kruipt langs alle wegen achter Gods eigendom. Gij zijt een roover
geworden voor Gods aangezicht...
WALTER

(in hevige ontroering, de handen afwerend uitgestrekt).

Neen, neen; zoo was 't niet... 1k heb een ziel willen winnen voor
Hem... 'Maar 'hoe weet gij ?...
ZUSTER ANGELICA

(sterker, zich opheffend).

Was zijn Naam niet in uw mond, rnaar ver van uwe gedachten en
uw ziel, toen gij deze ziel wildet opvoeren naar de hoogte, waar gij
meent te staan als een ridder voor God ? Was daar niet in het diepste
van uw hart het verlangen van den hoogmoed, die zielen wil als buit
voor uw macht ?...
WALTER (opstaande, de handen weer afwerend uitgestrekt).
Neen, neen... dat niet... dat niet... En toch... Wie zijt ge dan, zus26

ter, wie zijt ge dan, dat ge zoo de zielen kent ?.. (met een kreet knielt
kJ neer bij de tafel). Heer, ik geloof, ik geloof, kom mijn ongeloof te
hulp... (Even stilte. Hij staat weer op. Wat kalmer ) . Wat moet ik doen?
Wanneer gij 't weet, wanneer God 't u weten doet, zegt mij dan, wat
ik doen rnoet?
ZUSTER ANGELICA (nu zeer zacht en met groote teederheid).
Waken en bidden voor uw ziel en u overgeven aan God en Zijn wil.
En te zwijgen over alles, wat u wedervaren is. Want God zal opstaan
en Zijn haters doen uiteenstuiven voor Zijn aangezicht...
WALTER

(kalm nu opstaande).

Heer, ik geloof, ik geloof, ik geloof... korn mijn ongeloof te hulp...
Maar zegt mij, wie gij zijt, wie gij zijt?... (Hai wil naar zuster Angelica
gaan en voor haar neerknielen, doch zij weerhoudt hem met een gebaar ).
ZUSTER ANGELICA.

Niet aan mij, niet aan mij...
WALTER

(hevig ontroerd).

Maar wie zijt ge dan?
ZUSTER ANGELICA (de

handen vouwend).

Ilt ben...
(Eenig gestommel achter. Een heldere stem roept : Zuster, de kleine

Rita vraagt naar u!)
ZUSTER ANGELICA (de

handen ontvouwend, zacht).

Zuster Angelica.
(Walter blzift haar onbeweeglijk aanstaren, zooals zij daar staat, het
hoofd ootmoedig gebogen, als luisterde zij naar een bevel).

SCHERM.

EINDE VAN HET EERSTE BEDRIJF.

Amsterdam 1919-1920.
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Nagelaten verzen van Karel Van den Oever(1)
HET SPEL
0, goede God,
hoe danst Gij aan des levens poortje
en schudt de rammelaar;
Gij draait meteen het levenskoordje
en, springend, ducht ik
geen gevaar.
En lokt de zilveren parel mij
van uw geschudde bel,
en draait Gij onverpoosd voor mij
de koord...
Op uw bevel
'k dans onvermoeid
na uwen voet,
tot mij de wang begloeit
en eens ik, schreiend van de lust,
uw hals om-val,
en eeuwig rust.
17-8-26.

(I) De nagelaten verzenbundel van K.Van den Oever: « Het Paviljoen »
zal eerlang in prachtdruk worden uitgegeven door de N. V. Leeslust,
die ons welwillend toeliet volgende gedichten, alsmede een derde dat
in het Februarinummer verschijnt to publiceeren.
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DE OOGST
Vergeelde oogst
en de lichte aren
vol meel
God wil zich goed verklaren
en geeft ons veel.
Straks zijn vlegel-plof
aan een vergeeld veld
en elke zak verzadigd,
o, elke korrel geteld.
De val der verre vlegels
in een oude schuur,
de rijpe reuk van het koren
in een verouderd uur,
0, Vader,
hef op uw bruine hand
en sla 't verbijsterd graan
de schoof start gebroken
uw vlegel aan,
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NEDERLAND-BELGIE
door STAN DIETVORS.

In den fellen striid, welken de Hollanders om het NederlandschBelgisch verdrag hebben gevoerd, is herhaaldelijk het vraagstuk der
betrekkingen tusschen beide landen besproken. Het vormde bij vele
betoogen terecht de kern der kwestie, doch deze werd dan meermalen
voor het verleden en voor de toekomst zoo verschillend en dikwijls
zoo verkeerdelijk belicht, dat wij het nuttig oordeelden om naar aanleiding van een paar der ontelbare werken,welke over dit veelbestreden
verdrag in Holland verschenen, een artikel te wijden aan dit onderwerp.
Om te bepalen hoe de betrekkingen tusschen beide landen op het
oogenblik zijn en hoe zij in de toekomst moeten worden, dient op de
eerste plaats te worden nagegaan hoe zij in het verleden waren. Want
relaties tusschen twee volkeren zijn geen feiten van een dag en de
uitingen der betrekkingen, zooals daar is het jongste NederlandschBelgisch verdrag, kunnen alleen ten voile begrepen worden wanneer
men de historie voor zich heeft.
Daarom willen wij hier een overzicht geven van de wording der
verhoudingen sinds de scheiding.
Het spreekt vanzelf dat na de gebeurtenissen van het jaar 183o,
de betrekkingen allesbehalve rooskleurig waren. Het jonge-Belgie, dat
nog beducht was van orangistische aanvallen, keerde zich in den roes
van reactie naar het Zuiden. Het protestantsche Noorden, dat met
weinig leed het verlies der katholieke provincien had gade geslagen
en daar zijn laatste sympathie verloor door de heimelijke tegenwerking van de Belgische edellieden, die trouw gebleven waren aan koning
Willem en pogingen tot terugkeer van het Oranje-huis in Belgie op
touw zetten, dat Noorden nam, een hooghartige hooding aan, welke
langen tijd het herstel der goede betrekkingen bemoeilijkte en zelfs
nu nog — men heeft het bij sommige schrijvers over het verdrag kunnen constateeren — ongelukkiglijk in zekere kringen voortleeft.
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In Belgie was er — na de Nederlandsche periode — haat en afkeer
tegen alles wat Hollandsch heette. En dat kwam in verschillende regeeringsdaden, zooals bijvoorbeeld in de spoorwegpolitiek scherp tot
citing. Die anti-Hollandsche gezindheid sprak o. a. een beslissend
woord mee in de oplossing van het vraagstuk of de spoorwegen staatsof particuliere ondernemingen zouden zijn en zoo ook in de kwestie
van de verbinding met Duitschland.
Een dergelijke verhouding was natuurlijk vol schade voor beide
landen.
Cultureel en stoffelijk.
Het waren de Viamingen, die dat het best voelden. Zij, die in hun
taalstrijd bedolven werden door de geestelijke afschuiving naar het
Zuiden, waren de eersten om weer toenadering te zoeken tot Nederland. De Vlaamsche beweging mag de groote eer voor zich opeischen
— en Nederland zal zulks niet vergeten dat zij de baanbreekster is
geweest voor betere betrekkingen tusschen de gescheiden volkeren.
Het eerste Taal- en Letterkundig congres te Gent in 1849 maakte
de opening voor zonniger tijden en de volgende jaarlijksche bijeenkomsten, welke aanvankelijk slechts weinig Nederlanders naar Belgie
brachten, mochten zich bij hun wetenschappelijken uitgroei ook verheugen in haar steeds krachtiger voortstuwing naar toenadering.
Alhoewel wij het aandeel, dat de Vlaamsche beweging in deze
heeft gehad niet mogen onderschatten, gelijk eertijds verscheidene
Nederlanders, zelfs deelnemers der congressen in hooghartige en
voor de Vlamingen grievende termen deden, toch zou het succes
van haar streven niet die afmetingen hebben gehad, ware het niet,
dat er terzelfdertijd om economische, en politieke redenen een andere
wind ging waaien over Belgie.
Men kan zelfs gerust aannemen dat de Vlamingen, die in een hoek
gedreve waren door het franskiljonisme en natuurlijk om hun sympathien niet weinig werden verdacht gemaakt, juist door de verandering van den politieken toestand zulke stoute schoenen aantrokken.
De revolutie van Februari 1848, waarbij de schoonvader van koning
Leopold I van den troon werd gestooten, bracht een kolossale wijziging in de verhouding van Belgie tot Frankrijk. en van Belgie tot
Nederland. De groote Zuiderbuur, werd niet meer als een trouwe
vriend beschouwd, maar de Belgen, die het goed meenden met de
onafhankelijkheid van hun land zagen nu met zekere angst naar Pariis.
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Van dan af worden de blikken naar het Noorden gewend.
In de kamer-zitting van 4 December 1848 verklaarde de katholieke
leider en latere minister van buitenlandsche zaken Deschamps o. m. :
« Het is mijn diepe overtuiging dat wij met alle krachten moeten
streven naar een nauwe handelsovereenkomst met Nederland. De
Februari gebeurtenissen hebben door 't instinct van een gemeenschappelijke verdediging tegen de gemeenschappelijke gevaren de beide
volkeren nog sterker tot elkaar gebracht. Nederland mag niet vergeten, dat Belgie door zijn houding op 24 Februari de redder is geweest van Nederland, waarvoor wij, evenals in vroeger eeuwen, weer
het belangrijke bolwerk zijn geworden. Deze zending hebben wij aanvaard, wij zullen haar vervullen en blijven vervullen. »
Van Belgie, dat ook economisch zeer leed door de scheiding, ging
alcius in den nood der tijden, de eerste roep uit naar toenadering.
In Nederland was er aanvankelijk geen spontaniteit tot antwoord.
Eerst rond de jaren '6o kwam er ook in dat opzicht betering. In i861
toen Nederland door een verschrikkelijken watersnood geteisterd werd,
zamelden de Beigen steungelden in en dat maakte boven den Moerdijk een buitengewonen indruk. De opzienbarende, uiterste vriendelijke samenkomst van koning Willem en koning Leopold te Luik,
welke in October van het zelfde jaar plaats had, droeg ook aanzienlijk
bij tot verbetering der betrekkingen.
De « Independance Belge » schreef naar aanleiding van deze samenkomst : « Vandaag hebben beide volkeren elkaar de handen gedrukt en
deze handen zullen bij elke gelegenheid van belang of gevaar, gereed
zijn one elkaar weer te zoeken en ineen te klampen ».
Toen Nederland twee jaren later toestemde in een handelsverdrag
en in den afkoop van den Schelde-tol, jubelde men in Belgie niet alleen
over de vrijmaking der Schelde, maar ook over de beterschap in de
wederzijdsche betrekkingen, welke daaruit zou voortvloeien.
Prof. van Bruyssel schreef in die dagen : (Histoire politique de l'Escaut).
c Oak Nederland moet zich geluk wenschen met deze gebeurtenis,
evenzeer als Belgie. Want het heeft zich nieuwe sympathien verworven
door op aannemelijke voorwaarden af te zien van een tol, waarvan de
wettelijkheid misschien onbetwistbaar was, maar die uit oogpunt van
rechtvaardigheid veroordeeld moest worden. Beigen en Nederlanders
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zullen in de toekomst schouder aan schouder gaan na de herinnering
van hun oude geschillen begraven te hebben. Iederen dag zal men de
hinderpalen, welke nog de algeheele fusie van hun handelsbe4ngen
in den weg staan meer en meer zien wegvallen en in plaats van zich
te beschouwen als tegenstanders zullen zij zich in de toekomst vereenigen als broeders, hetzij om te werken aan de ontwikkeling der
beschaving, hetzij om hun gemeenschappelijk goed, de vrijheid, te
verdedigen ».
Wat er van zij in Nederland was de vreugde over dit kapitaal feit
in de ontwikkeling der betrekkingen niet zoo algemeen. Velen — en
dit kwam 0. a. tot uiting in verschillende dagbladen konden zich
nog niet opwerken tot den nieuwen geest, meenende dat Nederland hier
een stuk van de Schelde had verkocht.
De Schelde is steeds de breuk geweest in den gordelvan vriendschap
tusschen beiden.
Zongen de geesten van Uilenspiegel niet
De gordel, arme
Om Neerland en- Belgie,
Zal vriendschap wezen,
Vroom verbond.
Verbond
Met bloed.
En dood.
Was de Schelde daar niet
Arme de Schelde
Inderdaad altijd was de Schelde de bron van moeilijkheden tusschen
Noord en Zuid, voornamelijk ook omdat Nederland daarin bleef
zien het erfdeel van Munster, hetwelk in den ouden staat moest behouden blijven, tot scha van den buur en tot eigen voordeel. Tijdens
het bewind van koning Willem I was het ongetwijfeld in die geestesgesteldheid, dat Amsterdam nog de sluiting der Schelde vroeg en
dat Rotterdam tijdelijk anti-koningsgezind werd, wijl koning Willem
Antwerpen in staat stelde her op te leven.
Later, na de scheiding, is 4aarin natuurlijk met de tijden wel verandering gekomen, maar toch, telkens als er in de vorige en in het begin
der twintigste eeuw wrijving was tusschen Nederland en Belgie, dan
vond deze voornamelijk haar oorsprong in de Schelde.
Scherp kwam dit tot uiting bij de of damming van Kreekrak en Sloe,
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welke in 1867 voltooid was, en die de gunstige effecten, welke de afkoop van den Scheldetol voor een toenadering tusschen Nederland
en.Belgie had aangebracht, weer voor een goed deel vernietigde.
Belgie vreesde, dat deze werken welke Nederland moest doen uitvoeren voor den aanleg van de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen een
slechten invloed zouden uitoefenen op de bevaarbaarheid der WesterSchelde en bovendien, het was geenszins tevreden over de afsluiting
van zijn natuurlijken waterweg naar den Rijn, welke langs de verbinding tusschen Wester en Ooster Schelde liep en nu werd afgedamd.
Het eerste vormde wel het hoofdbezwaar der Belgen, het tweede
werd niet zoo ernstig opgenomen, omdat Belgie nog eenigszins voortleefde in den afkeer van den Rijn, welke gesproten was uit den haat
tegen Nederland en voorts omdat Nederland de kanalen van ZuidBeveland en Waicheren daarvoor in de plaats gaf ter nakoming van
artikel 9 § 8 van het verdrag van 29 April 1839.
Toen echter waren er reeds vele Belgen van oordeel, dat Nederland
met deze kanalen niet ten volle voldeed aan de overeenkomst van
1839, waarbij bepaald werd, dat, in geval natuurlijke gebeurtenissen
of kunstwerken een verbindingsweg tusschen Antwerpen en den Rijn
zouden onbruikbaar rnaken, Nederland verplicht was aan Belgie een
anderen even veiligen, goeden en geschikten weg aan to wijzen.
De nieuwe route van Antwerpen naar den Rijn was niet weer vrij,
veel langer geworden, terwijl bovendien de Wester-Schelde minder
veilig werd beschouwd dan de Ooster-Schelde.
Wat er van zij de diplomatieke oorlog,welke jarenlang voortduurde
en van beide zijden minder gelukkig gevoerd werd, eindigde in 1867
doordat Nederland zijden buur voor een voldongen feit plaatste,
terwiji Belgie slechts aanvaardde onder een slotprotest, waarbij « de
verantwoordelijkheid van de gevolgen van deze daad geheel op de
Nederlandsche regeering geladen werd. »
In Belgie was a er groote opgewondenheid over deze gebeurtenis.
Men sprak er zelfs van oorlog. Ook in de kamers heerschte een zeer
vijandige stemming en mogelijk zou het tot ernstige gebeurtenissen
gekomen zijn, ware de algemeene toestand van Europa niet een beletsel geweest.
Men heeft thans in de Nederlandsche pers bij de bespreking van het
verdrag en voornamelijk bij de bestrijding van het Antwerpen-Moerkanaal verklaringen van Belgische politici uit die dagen aandijk
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gehaald om te trachten aan te toonen, dat Belgie zich voldaan voelde
met het kanaal door Zuid-Beveland. In het bijzonder moest de rede
van het kamerlid Thonissen daarvan dienst doen, doch in Nederland vergat men twee zaken : ten eerste de reserve welke de spreker
maakte en de algemeene omstandigheden, waarin de gebeurtenissen
plaats grepen.
Thonissen sloot zich ook aan bij het protest der Belgische regeering,
wiil dit in de gegeven omstandigheden het beste middel was van
handelen en hij voegde er kalmeerend aan toe :
« Men moet zich niet uitsluitend bezighouden met de afsluiting
van de Schelde, men moet ook rekening houden met den algemeenen
toestand in Europa. Gezien de positie waarin men de kleine volkeren
wil drijven, zou een oorlog met Nederland een ontzettend ongeluk
warden; het zou beide, Belgie en Nederland, tot spot van Europa
maken, Door op dit oogenblik elkaar te lijf te gaan zouden zij gelijken
op twee schapen die vechten in het bijzijn van den wolf ».
En zoo was het. Belgie vooral zat voor een donkeren internationalen
toestand. Het werd in die zelfde dagen in zijn bestaan bedreigd uit
Parijs, Berlijn en ook uit den Haag. Bismarck zou aan een Franschman rondweg verklaard hebben, dat hij niet begreep, waarom de keizer
dat Belgische democraten-nest niet inpalmde.
Van alle kanten lagen er wolven op loer naar het Belgisch grondgebied.
Door deze zij-belichting begrijpt men eerst ten voile de beteekenis
van verklaringen als die van een Thonissen en evenzeer wordt het
hiermee duidelijk hoe Belgie ondanks de verbittering, welke de afdamming van het Kreekrak en het Sloe hadden gewekt, toch nog toenadering zocht tot Nederland.
Het werd door de bedreiging naar het Noorden gedrongen en toen
na 187o het gevreesde onweer langs Belgie was weggedreven en er
opluchting kwam, ging men er aan denken nauwere banden te sluiten.
Het denkbeeld aan een tol-unie werd krachtig gepropageerd niet alleen in Belgie maar ook in Nederland, dat in die dagen van een scherpe
economische crisis te lijden had.
Van Nederlandsche zijde waren het vooral de provincien NoordBrabant en Limburg welke in die richting werkten. En dat was natuurlijk, want tusschen deze twee gewesten van Nederland en Belgie,
heeft nimmer de economische tegenstelling bestaan als tusschen Ne35

derland boven den Moerdijk en Belgie. Integendeel, daar is steeds —
men heeft het bij de stemming over het verdrag wederom kunnen
constateeren — een natuurlijke harmonie van economische belangen
tusschen beide geweest.
Zoo valt het dan ook ten voile te begrijpen, dat in 1875 de provinciale staten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Maastricht een adres richtten tot de Nederlandsche regeering, verzoekend
een tol-verbond met Belgie te sluiten.
De toenm,alige minister van finantien Jhr. Mr. van der Heym
maakte aan het streven der Brabanders en Limburgers een einde door
kort en goed te verklaren dat hun wenschen niet voor verwezenlijking vatbaar waren.
In Belgie daarentegen, waar de noodzakelijkheid meer gevoeld werd
en men overtuigd was dat alleen met Nederland een dergelijke overeenkomst kon worden aangegaan, wijl beide landen elkaar aanvulden
en geen enkel politiek gevaar er uit kon voortvloeien, liet men het
denkbeeld nog niet zoo dadelijk los.
De Belgische minister-president Frere Orban had het tot een van,
zijn lievelingsideeen gekozen. Hij deed het vraagstuk door een spedale commissie, met baron Lambermont aan het hoofd onderzoeken.
Het resultaat was niet absoluut negatief, doch de commissie verklaarde
toch ook dat er groote hinderpalen bestonden. Een ernstige moeilijkheid vormde het aanzienlijk verschil van accijnzen in beide landen,
dan de opkomende landbouw en veeteelt in Belgie, welke geen vrijhan.del kon verdragen en verder waren er nog beletselen, voortspruitend uit de internationale handelspolitiek. Men eindigde met de zaken
op haar beloop te laten tot na het sluiten van het handelsverdrag met
Frankrijk, dat op 31 October 1881 tot stand kwam.
Maar het vraagstuk werd eerst twintig jaar later opnieuw aangepakt.
Ondertusschen werden door al die pogingen, door het steeds meer
in voeling komen m4 elkander, de staatkundige verhoudingen van beide
landen voortdurend beter.
Als bewijs daarvan het feit dat in 1880, bij de viering van den vijftigsten verjaardag van Belgie's onafhankelijkheid alles vermeden werd
wat Nederland kon kwetsen. Ja, men ging zelfs verder. Nadat vier
jaar te voren een tevergeefsche poging daartoe was gedaan, werd in
het jubeljaar de afschaffing besloten der September-feesten, welke
sedert 1830 jaarlijks in Brussel werden gehouden ter herinnering aan
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de revolutie, en die in Nederland nog steeds pijnlijke gevoelens schenen te wekken, althans, zoolang de Septemberdagen in Brussel gevierd werden, was het Nederlandsch gezantschap aldaar gedurende
die dagen gesloten en verliet de Nederlandsche gezant met het geheel
personeel de Belgische hoofdstad.
Nu werden die September-feesten definitief, afgeschaft om aan te
toonen dat de oude veeten door den tijd versleten waren. Later, in
de negentiger jaren, heeft het Brusseisch gemeentebestuur onder
vele protesten vooral van den kant der Vlamingen weer plechtigheden
ingevoerd, doch deze hadden niet meer dat anti-Nederlandsche karakter van vroeger.
Bij talrijke andere gelegenheden bleek duidelijk dat er verzoening
was en naar nauwere aaneensluiting gestreefd werd. Zelfs waren er
Belgen, die openlijk betreurden dat de scheiding voltrokken was ,
men voelde dat, zoo men vereenigd ware gebleven de onafhankelijkheid hechter zou zijn dan thans.
Verklaarde niet de bekende burgemeester van Brussel Buls bij de
hartelijke ontvangst van de afgevaardigden der Nederlandsche schutterijen ten stadhuize van Brussel op 18 Augustus 1883: « het ware
misschien beter geweest dat ooze bestemming, waarin wij zoo langen
tijd vereenigd stonden, nimmer gescheiden ware »?
Koning Leopold II werd te Amsterdam met de meeste hartelijkheid begroet en het bezoek van Willem III aan Brussel wekte niet
minder geestdrift.
Aan al deze teekenen zag men den nieuwen tijd. Talrijke overeenkomsten betreffende handel en scheepvaart werden gesloten, maar
twintig jaar zouden verloopen eer men nieuwe pogingen in het werk
ging stellen tot een werkelijk nauwere aaneensluiting.
Dat gebeurde in 1905, het diamanten jubeljaar van Belgit's onafhankelijkheid. Beide landen leefden in goede vriendschap en Nederland nam ruimschoots deel aan de feestelijkheden. Het werd geeerd
en gevierd.
In die gunstige stemming kwam Eugene Baie, de Brusselsche journalist, plotseling met ziin hardnekkige propaganda voor een Entente
Hollando-Belge » : militair en economisch. De campagne had een
geweldige uitwerking. Tijdschriften en bladen hielden zich met de
opgeworpen vraagstukken bezig. De hooggeplaatste politieke en andere
persoonlijkheden in beide landen moesten er hun meening over zeggen
37

In Belgie, behalve onder een zekere groep van Viamingen, die in heel
het werk van Baie niets anders zagen dan een paging om en Belgie en.
Nederland te samen in de triple entente te betrekken, werd het strewn met veel bijval begroet.
De Nederlanders bleven terughoudend. Wel waren er zooals generaal den Beer-Poortugael en Jhr. de Klerck, die iets voelden voor het
opgeven van hun isolement en voor het sluiten van een militaire overeenkomst met Belgie, maar deze behoorden tot de uitzonderingen.
Nederland wantrouwde de actie der Belgen in dat opzicht. Fransche
uitlatingen gelijk die van den Franschen generaal Langlois in zijn werk
« La Belgique et la Hollande devant le Pangermanisme » waarin hij
o. m. betoogde, dat de Nederlandsch-13elgische alliantie gaarne door
Frankrijk zou worden gezien en den vollen steun - zou hebben van
Frankrijk en Engeland, bevestigden maar al te zeer de Nederlandsche
vermoedens,
Bovendien daar waren technische moeilijkheden, zooals b.v. het
hemelsbreed verschil in de verdedigingssystemen van beide landen,
welke zeer in den weg stonden.
'Lift Nederland klonk dan ook het wachtwoord : geen militair
verbond.
Lets anders was de tol-unie, dit oude denkbeeld nit de zeventiger
jaren, dat Baie opnieuw had opgevat. Hier school geen politiek gevaar en Nederland luisterde daarnaar met veel meer welwillendheid.
Van beide kanten onderzochten specialiteiten op economisch gebied
dit vraagstuk tot in al zijn onverdeelen.
In de « Revue economique internationale » van Februari 1906 b. v.
bekeek Graux, die van 1879-1884 minister was in het kabinet FrereOrban, de premier, die, gelijk boven gezegd, het eerst het initiatief
nam om met Nederland tot een douane-entente te komen, — het
vraagstuk van Belgisch standpunt. Hij kwam daarbij tot het besluit
dat de moeilijkheden niet meer zoo groot waren als in 188o, maar dat
zij nog steeds bestonden. De ernstigste hinderpalen bleven nog de
fiscale verschillen. Graux koesterde in dat opzicht verwachtingen van.
Dr. Kuyper. De talrijke studiereizen van den Nederlandschen staatsman naar Belgie, waar hij zich kwam documenteeren over het fiscaal
stelsel met het doel de onderhandelingen te hervatten, gaven alle
reden tot een dusdanige hoop. Te meer wijl het in het plan lag van.
Kuyper de Nederlandsche douane-tarieven van 5 procent ad valo38

rem te brengen op 1 o a 12 procent. Daarvoor zouden de douane-regimes zeer tot elkaar zijn gekomen en een der voornaamste hinderpalen voor een tol-unie uit den weg geruimd.
Er bleven dan echter nog altijd de groote bezwaren door het verschil in accijnzen, dat wei niet zoo aanzienlijk was als in 188o, maar in
elk geval met andere moeilijkheden zooals de unificatie der tarieven,
het gedeeltelijk afzien van de onafhankelijkheid en vrijheid in handel
en finantieele aangelegenheden, ernstige beletselen voor een goed
resultaat vormde.
De Nederlandsche oud-minister De Marez Oyens, die in het zelfde
nummer het Nederlandsche standpunt belichtte, toonde zich een
warm voorstander der douane-unie. Hij bleek trouwens ook niet
geheel afkeerig van de militaire overeenkomst. De nederlandsche
staatsman was van oordeel dat een dergelijk verbond wel op bijna
onoverkomelijke moeilijkheden stuitte, maar toch meende hij dat een
strikt defensieve alliantie tusschen beide landen de nationale onafhankelijkheid van Nederland veel beter zou waarborgen dan zij thans is.
Wat de douane-unie betreft, de wenschelijkheid daarvan stelde hij
op den voorgrond. Natuurlijk zouden wederzijds offers moeten gebracht worden om er toe te geraken. Maar zonder pogingen bereikt
men niets en mocht dit streven mislukken, dan moest men nog niet
wanhopen aan een Nederlandsch-Belgisch toenadering. Want, zoo
besloot hij, daar zijn tal van zaken. waarop men toenadering kan
zoeken.
Tot deze conclusie kwam ook de oud-minister W.H. de Beaufort
in zijn Gids-artikel, dat wel ontnuchterend werkte op de beweging.
De Beaufort voelde weinig voor de opgeworpen denkbeelden. Hij
wilde vrij blijven.,
« Ook zonder toleenheid », zoo schreef hij, « kon de Belgische
nijverheid steun vinden bij den Nederlandschen handel en haar
afzetgebied in Nederland behouden en uitbreiden.
De groote aandrang naar deze overeenkomsten (militair en economisch) ontstaat volgens mij, uit andere oorzaken.Wat aan de geheele
beweging bij Belgen en Nederlanders ten grondslag ligt is ten slotte
een overweging van zuiver staatkundigen acrd. Velen hunner zijn
onder den indruk van de machteloosheid van hunne landen.
Op zich zelf staande beteekenen Belgie en Nederland in Europa zeer
weinig. Vereenigd zouden zij wel geen groote mogendheid vormen,
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maar toch de weegschaal kunnen doen overslaan in de door Naar
gewenschte richting.
Maar thans de nederige rol van een kleinen staat te ruilen voor
die van een middelmatigen, te zwak om zich te doen gelden, te sterk
om geheel onverschillig te blijven, zou mij voorkomen geen gelukkige
ruil te zijn.
En de Beaufort eindigde : al leiden de besprekingen tot geen
einddoel, zij zullen daarom niet zonder vrucht blijven, want beide
volkeren kunnen v eel van elkaar leeren ».
De beweging had dus de geesten wakker geschud en vele vooraanstaande persoonlijkheden in beide landen voor zich gewonnen. Wel was
er in Nederland een direct afwijzen van de militaire en de douaneunie, maar toch voelde men gelijk de Marez Oyens, dat er tal van
zaken waren, waarop toenadering kon gezocht worden.
Het was in die stemming dat op 4 November 1907 de bekende « Nederlandsch-Belgische commissie ter bestudeering van de economische
vraagstukken rakende de belangen van beide landen » in den Senaat
te Brussel bijeenkwam. Politici, industrieelen, handelslieden, mannen
van wetenchap en journalisten hadden flitting in dit niet-officieel
lichaam, waarvan A. Beernaert en Th. Heemsterk respectievelijk
voor Belgie en Nederland de leiding hadden,
Staatsminister Beernaert, die in 1884 door zijn poging tot stichting van een Academie voor Noord en Zuid blijken gaf van zijn proNederlandsche gevoelens — poging, welke jammer genoeg door de
weigering van Nederland, zoo genaamd om finantieele redenen, mislukte, — hield een merkwaardige redevoering, waarin hij een overzichf gaf van vroegere onderhandelingen en besprekingen om tot een
economische toenadering met Nederland te komen.
« Door thans, » Zoo zeide de staatsminister, » dezelfde vraagstukken
aan een nieuwe studie te onderwerpen, doen wij niets anders dan de
afgebroken besprekingen hervatten en wij hebben naar ik meen,
meer kans van te gelukken, want wij hebben den wind der publieke
opinie in onze zeilen.
Nog kort geleden zeide ik in den Haag — op de tweede Vredesconferentie —dat het thans toeschijnt alsof men groote golven van
broederlijkheid door de wereld voelt varen. Dat gevoelen hebben wij
alien ondervonden. Maar hoeveel machtiger moet het dan zijn, wan40

neer het gaat om nabunr-landen van denzelfden oorsprong en zoo
wel geschapen om elkaar te hoogachten en bij te staan.
De heer Heemskerk, de leider der Nederlandsche afdeeling sprak
in denzelfden geest, hij trok al dadelijk een scherpe grenslijn voor de
bespmkingen. Geen onderhandelingen van politieken aard, want in
dat geval zouden wij treden buiten onze roeping en onze bevoegdheid,
zoo verklaarde hij.
Ook de douane-unie schakelde Mr. Heemskerk nit, wiji hij deze
te moeilijk en te gevaarlijk achtte. De commissie stelt zich niet ten
doe!, aldus de Nederlandsche leider, dit vraagstuk op te lossen. Zij
laat slechts de mogelijkheid toe om, op een tijdstip en onder omstandigheden, welke thans nog niet te bepalen zijn, wellicht eenige elementen tot oplossing daarvan bij te brengen.
En Heemskerk besloot wijzende op de vriendschap tusschen beide landen : « Onze gevoelens jegens U zijn niet minder oprecht dan
de uwe tot ons. Zoo wij Noord-Nederlanders den naam hebben van
een koel temperament, van zekere traagheid in het besluiten, wij hebben toch de warmte van het menschelijk hart, waar het zijn sympathie
geeft.
En wij gelooven, dat uw yolk en het onze bestemd zijn om goede
buren en, anders gaat het niet met goede buurschap, ook goede
vrienden te blijven. »
De redevoeringen en de openingsvergadering yonder' in beide
landen een gunstigen weerklank en gaven veel hoop voor de toekomst.
Trouwens de commissie en haar onder-afdeelingen begonnen al
dadelijk aan een welgevuld programma. Daar stonden o. m. op besprekingen over : I° post — telegraaf — tefeloon en spoorwegtarieyen; instelling van een grens-zOne, douane-formaliteiten
20 handelswetgeving (wetten betreffende maatschappijen) gelijk
stelling van fiscale lasten voor de ondernemingen, welke in beide
landen werkzaam zijn.
3° Arbeidswetgeving.
4° Vraagstukken betreffende den middenstand.
5° Auteursrechten; patenten.
6° Wederzijdsche erkenning van diploma's en onderwijs-certificaten.
7° Exequatuur der vonnissen.
8° Scheepsvaart-kwesties; regime der havens; scheepshypotheken.
4'

g0 Landbouw-aangelegenheden.
I00 Handelspolitiek.
De onder-commissies begonnen met de bestudeering van de verschillende vraagstukken, maar de werkzaamheden vlottp toch niet
al te best. Waarschijnlijk moest dit worden toegeschreven aan vreesachtigheid, waarmee een deel van het Nederlandsche yolk nog altijd
tegenover de toenaderingsbeweging stond en welke door Bos in De
Vragen des Tijds » aan de kaak wend gesteld.
De tweede algemeene vergadering welke in 1908 in den Haag moest
plaats hebben, kwam eerst in Mei 1909 bijeen.
Mr. M. Tijdeman, de opvolger van Mr. Heemskerk, die in 1908
minister was geworden, sprak de openingsrede, waaruit reeds bleek
met welke moeilijkheden en teleurstellingen men te kampen had
gehad. Toch was de heer Tijdeman niet pessimist a De taak, die wij
ons voorstellen te vervullen, is eene lange en moeiliike. Maar wij ziin
op den goeden weg. Uit onze samenwerking moet voortkomen het
vertrouwen, onmisbaar element voor elk vruchtbaar internationaal
streven .Gaan wij derhalve rustig voort, zonder ons te laten afleiden,
zonder of te drijven naar de wateren der groote politiek ».
Op de vergadering bleek dat de subcommissies flink gearbeid
hadden, want verscheidene zeer interessante rapporten en wenschen
over boven opgesomde vraagstukken werden er behandeld.
Het volgend jaar in 1910 vond te Brussel de derde vergadering der
Nederlandsch-Belgische commissie plaats. Het was de laatste. Uit
de openings-redevoeringen bleek voldoende de ontgoocheling.
De regeeringen van beide landen namen de wenschen, door de
commissie uitgedrukt niet in overweging I
De heer Beernaert en Cooreman waren na deze besprekingen van
oordeel, dat om die reden nieuwe bijeenkomsten als onnuttig achterwege konden blijven. Zoo stierf de Nederlandsch-Belgische Commissie, welke nog zooveel diensten had kunnen bewijzen.
Toch moet men niet denken dat, al werden geen positieve resultaten bereikt, de Nederlandsch-Belgische campagne geen goede gevolgen heeft gehad.
Ongetwijfeld zijn er de handels-betrekkingen zeer door bevorderd.
Zeker, te voren viel er reeds een prachtige groei te constateeren. Vergelijkt men b. v. de cijfers van 1897 en 1907 dan ziet men dat de invoer tot verbruik van Nederland in Belgie in io jaren tijds is gestegen
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van 159 millioen frank 's jaars tot 299 millioen of circa met 88 procent
en de invoer van Belgie in Nederland van 184 millioen tot 303 millioen of met 64 procent,
Doch wanneer men daarnaast legt de cijfers van 1907 tot 1910 dan
komt men tot de ontdekking, dat in die jaren van Nederlandsch.Belgische besprekingen het zakencijfer tusschen beide landen nog
aanzienlijker is gestegen.
En als gevolg van dit buitengewoon drukke vervoer werden alle
spoorwegen tusschen beide landen van dubbele lijnen voorzien.
Waarom de regeeringen zoo weinig medewerking betoonden? Het
is moeilijk deze vraag in 't korte te beantwoorden. Waarschijnlijk
zaten beide kabinetten met wederzijdsche wenschen van meer gewicht
en dan was er nog de zorgvolle gespannen internationale toestand.
Deze kwam op 't laatst van 1gio in onze betrekkingen tot uiting
toen een oude Schelde kwestie, n.l. de verdediging der rivier door de
plannen van Nederland om te Vlissingen een fort te bouwen, opnieuw in het openbaar debat werd gebracht. In de Belgische pers
ging men hevig te keer tegen het Nederlandsch ontwerp en door wederzijdsche polemieken werden de vriendschappelijke betrekkingen niet
bevorderd.
Terwij1 men in Belgie meende dat Duitschland achter de Vlissingsche plannen tat, was men in Nederland evenzeer van oordeel, dat
Frankrijk Belgie opstookte om te ageeren.
De Russische gezant te Parijs Iswolski, over wiens aandeel in de
schuld van den wereld-oorlog gedurende de laatste jaren zoo veel is
te doen geweest, was dezelfde meening toegedaan.
In een brief van 2 Februari 1911 aan den toenmaligen Russischen
minister van buitenlandsche zaken Sasonoff bespreekt Iswolski het
vraagstuk van het fort van Vlissingen. Na geconstateerd te hebben,
dat Pichon, de Fransche minister van buitenlandsche zaken, die,
het weze terloops gezegd, Nederland steeds een goed hart heeft toegedragen, persoonlijk van opinie was, dat Nederland het onbetwistbaar recht heeft versterkingen aan te leggen aan de monding van de
Schelde, vervolgde de Russische diplomaat
« Des niettemin is, naar de inlichtingen, die mij verstrekt zijn, de
perscampagne, waartoe het signaal gegeven werd door zekere Belgische bladen, uitgelokt dank zij Fransche subsidies en met de klandestiene medewerking van den Franschen militairen attaché in Belgie,
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in de hoop langs dezen weg de verwezenlijking van het plan te verhinderen ».
In elk geval heeft heel deze affaire over het fort van Vlissingen geen
goed gedaan aan vriendschap en vertrouwen.
Boven merkten wij reeds op, dat vooral gedurende de laatste tien
jaren voor den oorlog beide landen ernstige wenschen hadden, reden
waarom wellicht aangelegenheden, gelijk die, welke door de Nederlandsch-Belgische commissie ter oplossing waren gereed gemaakt,
wederzijds als panden werden vastgehouden.
Nederland verlangde : bevaarmaking van de Maas, betere afwateringen; Belgie had natuurlijk Schelde-wenschen, het vroeg o. a.
een kortere en meer geschikte verbinding tusschen Schelde en Rijn.
Op het laatste willen wij ietwat uitvoeriger ingaan, omdat in Nederland bij de bestrijding van het verdrag, in het bijzonder van het Antwerpen-Moerdijk-kanaal (de betere verbinding tusschen Schelde en
Rijn) meermaals de onjuiste meening is verkondigd, dat Belgie steeds
tevree was met de bestaande route langs het kanaal van Zuid-Beveland en dat het Moerdijk-kanaal slec is een Belgische gril vormde van
het laatste oogenblik. Niets is minder waar.
Reeds in 1902 schreef de Belgische diplomaat baron Guillaume in
zijn werk « L'Escaut depuis 1830 », _dat overigens vol lof en vriendschap is ten opzichte van Nederland
« Het kanaal van Zuid-Beveland biedt niet al die faciliteiten voord e
scheepvaart, welke men vroeger langs de Ooster-Schelde vond. De
weg is langer, moeilijker en belemmerd door sluizen.
Dat is, naar mijne meening, het ernstigste nadeel, welke de afdamming van 1867 aan Belgie heeft bezorgd. Onze gemakkelijke verbindingen met Duitschland langs den Rijn, vormt voor ons een belang
van eerste gehalte, waarvan de eerbiediging is vastgelegd door artikel
9 § 5 van het verdrag van 29 April 1839. Wij zijn van oordeel, dat het
niet voldoende gewaarborgd werd door het kanaal van Zuid-Beveland,
dat men spoedig zal constateeren hoe onvoldoende deze weg is en hoe
noodig het zal zijn het oude plan om Antwerpen direct met den
Rijn te verbinden weer voor den dag te halen. ».
En inderdaad, sinds dien kwamen verschillende kanalen-bouwers,
vooral ook duitsche, ontwerpen van een verbinding van Schelde en
Rijn dwars door Belgie, voorstellen. Het werd ernst met deze zaak,
want in 1912 bij de onderhandelingen over het vraagstuk van de Maas
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werd van Belgische zijde Nederland's toestemming gevraagd om een
kanaal Antwerpen-Rijn door Limburg te graven.
Misschien kan het zijn nut hebben hier te herinneren aan het standpunt van de toenmalige Nederlandsche regeering in deze aangelegenheid.
In de kamer-zitting van 20 December 1912 verklaarde n.l. de minister L. Regout : « Indien een land als Belgie door noodzaak gedwongen zich moet bedienen van een gedeelte van Nederlands grondgebied
ten einde de verbinding van Antwerpen met Duitschland tot stand te
brengen, dan moet de Nederlandsche regeering, zich plaatsend op een
verheven standpunt, deze toevallige omstandigheid niet gebruiken
orn Belgie den weg te versperren ».
Zoo dacht de katholieke minister Regout er in 1912 over en de
groote meerderheid der katholieken zijn nu nog — men zie de stemming in de Tweede kamer — dezelfde meening toegedaan.
Doch in Belgie was men toen, evenals thans, zelf het er niet over
eens hoe de verbinding Antwerpen-Rijn moest worden uitgevoerd.
In Antwerpen, de eerste geinteresseerde, bestond b.v. een groote
beweging niet om, een kanaal dwars door Belgie te graven, maar om de
oude verbinding langs de Ooster-Schelde weer te herstellen.
De Handelskarner van Antwerpen ondersteunde krachtdadig die
plannen en publiceerde op 17 Juli 1912 een manifest, waarin het o.
m. heet :
« Het is te betreuren, dat Belgie die ongelooflijke daad (afdamming
der Ooster-Schelde) heeft laten volvoeren, maar het zou nog onvergeeflijker zijn moest het niet op dit oogenblik, nu Nederland ons nieuwe gunsten vraagt, zoeken te bekomen dat de oude doortocht naar
het Noorden door de Ooster-Schelde hersteld werd.
Wij kunnen er niet aan denken — het spreekt van zelf — de vernietiging te vragen van den dam van Woensdrechd, die 3600 meter
tang is en tot overtocht dient van de treinen. tuSschen Vlissingen en
Duitschland. Maar het is ons bekend, dat Belgische deskundigen het
denkbeeld hebben opgevat een gedeeltevan diendam te vervangen door
een brug waaronder schepen gemakkelijk zouden kunnen, doorvaren.
En na geconstateerd te hebben dat het kanaal van Zuid-Beveland
niet voldoende is en in de toekomst zeer te kort zal schieten, vervolgde
de Handelskamer : « De Nederlanders moeten ons een korteren, geheel
vorigen weg weergeven, die ons niet dwingt de hinderpalen van dit
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kanaal en het vaarwater van de Wester-Schelde te overwinnen en ons
niet, ten hunnen bate, berooft van de natuurlijke voordeelen der
internationale stroomen, die zoowel naar onze havens voeren als naar
de hunne. »
Uit deze idee, welke om technische en geldelijke redenen niet te
verwezenlijken bleek, is een paar jaar later het Antwerpen-Moerdijk
kanaal geboren.
Het was vooral gedurende den oorlog, dat dit plan werd gepropageerd in Le Havre, waar Belgische nationalisten een heel lijstje van
vorderingen op Nederland klaar maakten.
En hiermee staan wij ten voile in de geschiedenis van de oorlogsche en na-oorlogsche betrekkingen tusschen beide landen.Men weet
hoe deze alles behalve rooskleurig geworden zijn. Reeds in het begin
van den oorlog heeft men met onjuiste berichtgeving, zooals over den
doortocht door Limburg, in Belgie stemming gemaakt tegen Nederland, dat benijd werd om zijn gelukkige positie. De Belgen beschuldigden Nederland van pro-Duitsch te zijn. Niet gewoon door hunne
voor-oorlogsche bladen objectief ingelicht te warden, zagen zij in
elk Nederlandsch orgaan, dat de zaken aldus trachtte te bespreken, een
vijand van Belgie.
Het feit, dat Nederland honderduizenden Belgen liefderijk opnam

en verzorgde verzachtte de opgewonden gevoelens der achtergebleven
en elders gevluchte Belgen niet. Ja, daar waren er zelfs, die bij hun
nationalistisch ontwaken in Le Havre beweerden gedroomd te hebben,
dat Nederland stukken grondgebied, Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen, aan Belgie moest of staan.
Het is bekend dat de Nederlandsche regeering tegen dit streven der
Haversche nationalisten, hetwelk overigens niet voor zoo heel ernstig
werd gehouden, is opgetreden en dat de toenmalige Belgische minister
van buitenlandsche zaken, baron Beyens, aan Nederland een geruststellende verklaring heeft gegeven. Maar de nationalistische drijvers
gingen voort met hun actie en toen de wapenstilstand gesloten was,
kreegt ge pas de poppen aan het dansen.
Daar is wel eens gezegd, dat het leger der Belgische annexionisten
maar een onbeduidend groepje was. Zeker, de jeugdige propagandisten waren niet zoo heel talrijk, maar wij zouden kunnen bewijzen,
dat hun ideeen in de eerste helft van 1919 zeer sterk waren doorgedrongen en dat voormannen van alle partijen in stilte annexionistisch voel46

den. Schreef de socialistische minister Destree in die dagen niet, dat
hij bij een bezoek aan Maastricht tot de ontdekking was gekomen,
dat Maastricht inderdaad een Waalsche stad was? En hebben de katholieke ministers Renkin en Carton de Wiart zich niet een tijdlang gecompromiteerd met deze b eweging ? Was voorts de liberale partij, met
minister Hymans aan het hoof d, niet geheel en al misschien op een
enkele uitzondering na gewonnen voor de denkbeelden der annexionisten, wier even betreurenswaardige als geestdriftige actie door alle
partijen werd gevreesd?
Bijna geen der Belgen levend in den roes van overwinning, militarism,e en vaderlandslievende betoogingen, dorst zich te verzetten
tegen de beweging uit angst dat zij voor slechte vaderlanders zouden
worden uitgemaakt. Het waren alleen enkele katholieke-Vlaamsche
voormannen, zooals van Cauwelaert en Van de Perre, z. g. die den
cooed hadden tegen het felle getij der annexatie-beweging in te gaan,
en Belgie te wijzen op den gevaarlijken koers, welke het met zijn onzedelijke anti-Nederlandsche politiek had ingeslagen. De twee Vlaamsche strijders waren er zich trouwens ten voile van bewust welke verschrikkelijke gevolgen deze even ondankbare als oneerlijke handelwijze ten opzichte van Nederland voor hunne beweging hebben zou.
Hun ridderlijk verzet door woord en geschrift moet des te meer bewonderd worden, omdat het gevoerd werd in die periode, waarin de
Viamingen op de meest schandelijke wijze werden vervolgd en belasterd.
Deze katholieke Vlaamsche voormannen hebben er trouwens genoeg voor te lijden gehad. Want het annexionisme was machtig en
wist zijn tegenstanders te treffen.
Het gaat thans niet aan te beweren, dat het weinig of geen invloed
had. Want hoe was het dan mogelijk dat de leiders een tijdlang de
baas waren op het ministerie van buitenlandsche taken in Brussel
en dat de Belgische gezant in den Haag, Fallon, die zijn land jarenlang
met gezag had vertegenwoordigd, zijn post moest verlaten, wijl hij
niet wilde medewerken aan deze ongelukkige politiek?
Wat er van zij. De verhouding tusschen beide landen werd door
heel die beweging in de eerste helft van 'gig uiterst slecht gediend.
En in zulke omstandigheden moesten te Parijs de onderhandelingen
over de herziening der verdragen van 1839 begonnen worden I
De Nederlandsche diplomaten wisten niet waarheen dit alles voe-

ren zou, doch wei waren zij er van overtuigd, dat de positie van Belgie
in Europa en ook ten opzichte van Nederland zich totaal gewijzigd
had. De tijd van hooghartigheid was nu voorbij, de opgelegdee neutraliteit lag in gruizels .
Prof Struycken, die gedurende den laatsten tijd ook door de tegenstanders van de Nederlandsch-Belgische overeenkomst gaarne werd
geciteerd, zag deze verandering reeds in het begin van den oorlog,
toen hij op 15 Augustus 1914 0. m. schreef :
« Diepe ellende kwam over het kleine (Belgische) yolk, maar ook,
of het aan het einde van den kriig zal staan aan de zij de der winnende
of der verliezende partij, winst zal het behalen uit het offer, dat het
brengt voor zijn levensbeginsel. Als wellicht na den oorlog nauwere
aaneensluiting zal worden gezocht tusschen de kleinere staten, die
voor het behoud hunner zelfstandigheid niet meer op de tractaten
en de rivaliteit der grootere kunnen vertrouwen, zal Belgie in hunne
rij onder de eersten staan omdat het voor die zelfstandigheid zijn bloed
heeft gegeven. »
In dergelijke omstandigheden dan begon te Parijs de moeilijke
kamp van de vertegenwoordigers van Nederland, dat bij den aanvang
vrijwel alleen stand, tegen de Belgen, die, zeker van den steun der
rnogendheden, aan een grootheids-waanzin leden, welke, zooals oudminister Franck onlangs in de Beurs van Antwerpen verklaarde, ook
de finantieele ontreddering in Belgie ten gevolge had.
Nederland verwierp krachtdadig elken of stand van grondgebied of
souvereiniteits' rechten, maar het verklaarde zich bereid Belgie in
economisch opzicht te gemoet te komen.
Men weet welke groote diplomatieke overwinning minister van Karnebeek behaalde. In Nederland heeft men, bij de bestrijding van het
verdrag, getracht deze victorie te verdoezelen door het voor te stellen
alsof Belgie een economische zege had thuis gehaald.
In Belgie is zulks nimmer gevoeld; integendeel, de overwinning der
Nederlandsche diplomatie bij de besprekingen te Parijs overschactuwt
nog altijd het geheele verdrag en het aanzien van Nederland heeft er
veel bij gewonnen, niettegenstaande de jongste campagne er albreuk
aan deed.
Zeker, Nederland heeft economische concessies gedaan, maar het
is niet, omdat zij, gelijk de tegenstanders van het Parijsche tractaat
beweren, door Belgie werden afgedwongen, doch wiji Nederland oog
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en oor had voor den nieuwen tijd, met zijn gewijzigde verhoudingen
met zijn moderne begrippen en de noodzakelijkheid inzag voor de
toekomst, betere betrekkingen met Belgie tot stand te brengen.
Daartoe moesten alle haarden van wrijving, welke reeds voor
den oorlog smeulden en gedurende de laatste jaren fel waren opgevlamd door het gestook der annexionisten worden weggenomen.
Tot die geschilpunten behoorden, gelijk ,wij uit de geschiedenis
der betrekkingen hebben gezien : het Schelde-regime en de verbinding tusschen Schelde en Rijn. Beide oude vraagstukken zijn door het
Nederlandsch-Belgisch tractaat opgelost, redenen waarom wij van,
meening zijn dat het verdrag aanmerkelijk zal bijdragen tot versterking der vriendschappelijke betrekkingen.
In Nederland heeft men in den strijd tegen het verdrag juist het
tegendeel beweerd. Men is daarbij uitgegaan, niet van het breede
standpunt der rechtvaardigheid, dat moet brengen vrede en vriendschap, maar van de enghartig liberaal-economische ideeen, welke in
Nederland van boven de Moerdijk zelfs bij sommige katholieken, nog
altijd overheerschen en door den stichter van dit tijdschrift jozef
Alberdingk Thym in de Dietsche Warande van 1869 zoo scherp werd
gebrandmerkt : « Wat in oor en hart zinkt is hun (der Hollanders)
onverschillig, of het moest de klank van dubbeltjes wezen, waarvoor
jenever of koekjes gekocht kunnen worden ».
Daar zijn er in Nederland maar weinigen, die, zooals de heer Th.
van Lier in zijn uitstekend werk: De sociaal-economische beteekenis
van het Nederlandsch-Belgisch verdrag », met ridderlijke rondheid
hebben durven bekennen, dat er in zekere kringen van Nederland nog
altijd lets van dienzelfden geest is blijven hangers.
Het zijn zij, die rich in groote tijden klein maken achter den toonbank van hun winkeltje, maar in stille jaren van vrede het hooge woord
willen voeren.
De tijd voor een dergelijke politiek is voorbij.
Nederland, dat zich afzijdig wenscht te houden, moet, om deze
lijn te kunnen blijven volgen, breed zijn in den vrede. Offers moeten
gebracht worden; wil men het bloed sparen, dan zal men met zekere
toegevendheid die aangelegenheden in dagen van vrede dienen op te
lossen, welke anders het bloed zouden eischen.
Laat Nederland zich dit wel bedenken.
Ja, maar,, zegt men in Nederland, onze regeering heeft een al te
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groat offer gebracht, toen het aan Antwerpen het Moerdijk,kanaal
schonk. Daarmede gaf zij aan Belgie een zuigpomp om Rotterdam ten
bate van Antwerpen leeg te haven. Indien deze opwerping joist ware,
dan zou de offeivaardigheid van Nederland waarlijk te verregaand
zijn geweest. Geen der bestrijders van het kanaal, want de kamp tegen
het verdrag, ging ten slotte in hoofdzaak tegen dezen nieuwen waterweg, heeft echter kunnen aantoonen, dat het toegestane kanaal ernstige schade zou doen aan Rotterdam. Men vermoedt, men vreest,
men veronderstelt wel, dock al die pessimistische verwachtingen zijn
weinig overtuigend en zeker. Ze gelijken op die voorspellingen der
Rotterdammers, toen dezen met evenveel vinnigheid vochten tegen
de nieuwe Rijn-verbinding voor Amsterdam, dat zoo meende men,
Rotterdam daardoor van een groot gedeelte van zijn Rijnvaart zou
berooven. Het is bekend hoe deze zwarte vermoedens zijn valsch
gebleken. Ze gelijken op die donkere voorzeggingen der Amsterdamsche Kamer van Koophandel, welke zich in 1836 krachtdadig
verzette tegen den aanleg van de eerste spoorlijn AmsterdamHaarlem, als zullende zijn nadeelig voor den handel
Zoo zal het ook nu gaan.
Zeker, Antwerpen zal wel eenig voordeel trekken nit dit kanaal,
maar of het groot gaat worden, en onmiddellijk ten schade van Rotterdam zal zijn Haag ten zeerste betwijfeld worden.
Het ligt niet- in het plan van dit artikel daarover uitvoeriger in bijzonderheden te treden, maar op een algemeene zaak willen wij bier
wijzen, omdat zij ook de natuurlijke scheidingslijn vormt in het karakter van beide havens.
De nieuwe, voorgestelde Antwerpsche Rijn-verbinding is een kanaal met al de moeilijkheden daaraan verbonden. zij valt daarom geheel in het kader der Antwerpsche binnen-waterverbindingen, welke
bijna uitsluitend kanalen zijn, in tegenstelling met Rotterdam, dat
talrijke vrije Rijn en binnenvaart-verbindingen langs rivieren en
stroomen bezit. Dit onderscheid heeft voor een aanzienlijk deel het
karakter-verschil der havens bepaald Antwerpen met zijn moeilijke sluis-vaarten, welke zooveel oponthoud veroorzaken, is spoorweghaven geworden, Rotterdam, met zijn vrije waterwegen, de binnenvaart haven bij uitnemendheid.
Wat men ook zegge van het Moerdijk-kanaal, vast staat, dat het
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geheel in het Antwerpsch karakter ligt, waarom. Rotterdam het niet
behoeft te vreezen.
Blijven de leiders in beide steden voor de toekomst binnen het
kader van het natuurlijk wezen der havens, dan zal de tegenstelling
minder scherp zijn en de weg tot toenadering gemakkelijker.
En toenadering moet er komen I
De heer Van Lier heeft in zijn bovengenoemd werk met veel cijfers
en statistieken aangetoond van welk economisch belang het is, dat
de twee landen in de beste betrekkingen leven.
Maar ook uit politiek oogpunt moeten wij, Nederlanders en Belgen
streven naar nauwere betrekkingen. Nederland is ten zeerste gediend
door een welvarend Belgie met een krachtig Vlaanderen. Ja, daar is in
den laatsten tijd heel wat geschreven over den factor Vlaanderen.
Nederland mag deze niet uit het oog verliezen, Want Vlaanderen is
in staat aan Belgie een zuiver zelfstandige politiek te geven, waardoor
het vertrouwen, het geen bij de toenaderingspogingen van vroeger
steeds geheel of ten deele ontbrak, en thans nog altijd als eerste voorwaarde daarvoor geldt, in Nederland zeker zou gewonnen zijn. Van,
den anderen kant kan Vlaanderen in Nederland alle den vollen zedelijken en cultureelen steun vinden, wanneer Nederland en Belgie in
vrede en vriendschap leven.
Door Vlaanderen te versterken, wordt de Belgische ,g elfst andi gheid,
welke voor Nederland als een schutsmuur werkt, krachtiger en daarom,
is het Moerdijk-kanaal, dat op de eerste plaats de economische belangen van Vlaanderen kan en moet dienen, een zaak van buitengewone draagwijdte.
Door Vlaanderen op de eerste plaats is er toenadering met Nederland mogelijk, maar nimmer zal men daartoe geraken, wanneer Nederland door een hooghartige politiek de oude tegenstellingen tusschen
Vlaanderen en Holland weigert uit den weg te ruimen.
Neen wij moeten op toenadering aansturen.
Als katholiek zijn wij dat dubbel verplicht.
Sinds den oorlog hebben de Pausen ons den weg gewezen voor de
te volgen Internationale politiek.
De Vredes-Paus Benedictus XV schreef toch in zijn vredes encycliek
van 1 Augustus 1917 :
« wanneer eenmaal de suprematie van het recht aldus is vastgesteld
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dat we dan elke hindernis op de verbindingswegen der volken wegruiinen, om door vast te stellen regels de ware vrijheid en gemeenschap
pelijkheid der zeeen te verzekeren, hetgeen van den eenen kant talrijke oorzaken tot conflicten zou wegnemen, en, anderzijds aan alien
nieuwe bronnen van welvaart en vooruitgang zou openen.
Op 23 Mei 1 g2o verscheen een nieuwe encycliek, waarin o. m.
dezelfde vredes-gedachten ontwikkeld werden en vooral ook den schrij vers en journalisten op het hart werd gedrukt zich te onthouden van
onwaar en ijdel geschrijf van elk heftig of smadend woord.
Voorts heeft Paus Pius XI in zijn encycliek « Urbi Arcano Del »
de algemeene lijnen aangegeven, waarin Hij schreef :
« In plaats van het egoisme moet de broederschap komen... Terecht
schrijft St-Thomas van Aquino, dat de ware vrede meer behoort tot
de liefde dan tot de rechtvaardigheid, omdat de rechtvaardigheid
alleen wegneemt wat den vrede belemmert, zooals onrecht en schade;
maar de vrede zelf is in eigenlijken zin vooral een daad van de liefde.
In plaats van het materialisme moet de godsdienst komen »
Wij, katholieken weten dus waaraan ons te houden.
In Nederland hebben sommige katholieken, onder den liberaaieconomischen druk waarschijnlijk in den laatsten strijd, zich niet geheel
aan deze Pauselijke voorschriften gehouden. Maar deze vormen slechts
een kleine minderheid. Het gros heeft zich uitgesproken in den geest
van Z. H. Paus Benedictus XV. Zeker, wij weten het wel : de reden
dat 24 van de 3o Nederlandsche katholieke kamerleden voor het
tractaat stemden moet niet uitsluitend in deze hoogere sfeer gezocht
worden. De Brabanders en Limburgers, wier economische belangen
wij zeiden het boven reeds — meer harmonieeren met die van Belgie —
de R. K. Werkgevers-Organisaties uit die provincies vragen rill ook
weer een tot-unie met Belgie — gaven hun goedkeuring, omdat zij
daarmee ook hun stoffelijke aangelegenheden dienden, maar in elk geval
is dit verschijnsel toch een aanwijzing voor de toekomst.
Wanneer men aan verdere toenadering tusschen beide landen de
hand gaat leggen, dan zullen de zuidelijke provincien van Nederland
evenals Viaamsch-Belgie daarbij een belangrijke rol te spelen hebben.
Beide zijn vooruitgeschoven posten, die elkaar in vele opzichten
verstaan; maar de een vormt ook — en dat is van groot godsdienstig
belang — het bolwerk voor den andere: Het Nederlandsche Zuiden
is een wal voor het opdringend protestantisme en de vrijzinnigheid
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van het Noorden, waarop Groot-Nederlanders als Mr. van Es in zijn
werk « Holland-Belgie » reeds hopen., katholiek Vlaanderen een burcht
voor de vrijzinnigheid uit het Zuiden. Welke reserves de twee katholieke streken met haar eenheid van taal elkaar in velerlei opzicht kunnen verschaffen is niet te berekenen.
Het lijdt geen twijfel dat na een definitieve goedkeuring van het
verdrag, nieuwe pogingen in het werk zullen worden gesteld om verdere toenadering te bewerken.
Dat men beginne met de stichting van een Nederlandsch-Belgische
Commissie, welke de zaken van haar voorgangster weer ter hand zou
kunnen nemen.
Waarschijnlijk zou een grooter resultaat bereikt worden, vooral
wanneer het katholieke Zuiden van Nederland en Vlaamsch-Belgie,
die voor beide landen uitstekende verbindingselementen zijn, krachtiger nog dan in 1907 in deze organisatie hun vertegenwoordiging
zullen krijgen. Want beide zouden door hun hoogere idealen in
staat zijn om meer broederlijke liefde en vertrouwen in de betrekkingen te brengen.
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GU, DIE GINGT,..
Aan de Missionarissen die vielen op het Missieveld.

Gij die gingt — een prang om het hart doch ten monde een lied —
Die uw huis en uw bloeiende land verliet,
En sterk alleen door Godes steun en stet,
Geheel U-zelf hebt uitgeput
In de verre landen
Naar de evenaarszon brandde,
Of over eindelooze vlakten
De ijsdood strakte
Van barre velden,
0 1 m'n stille Helden,
Voor U, m'n eeregroet I
Daar,Wrocht ge door verwarde lianen
En klomt langs rotsige banen
Uw Golgotha,
Christus na,
De dagen en de nachten — rossen die Ge ment
In 't dringend gareel — hebben gekend,
— Staan de schrammen niet in Uw lichaam gegrift?
Uw waanzinnige Paulusdrift.
De smalle pirogen
togen
— zingend de rythmische slag van de riemen . . . . .
Stroomopwaarts het birinenland in.
Uw tocht in hamack,
Op 't melodisch gezang van de dragers,
Brak
De weeldrige brousse door
Op 't spoor
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In 't ijzige, noorden waar de Mongolen
In roovende hoyden dolen,
Voor us, nitn, eeregroet !
Die vielt in gezwoeg of uitputtenden nood,
Groot in uw werk, grO6ter zijt Ge in den dood
Die U nedervelde,
M'n stille Heiden I
Gelijk het wentelend golvengewiel
Van de zee naar het strand
Gaat ide tocht onzer ziel
Naar uw Land;
En, voelen wij ons klein,
En zullen onze daden zijn,
Dwergen naast uw reuzendaden
wij volgen bewondrend uw paden,
Mtn stille Heiden !
M. VAN HOECIC.
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DOSTOIEVSKY
door Dirk Vansina.
V.

« Het Petrachewsky proces is 't minst bekende van alle politieke processen in Rusland. De geheime documenten die gepubliceerd zijn,
geven slechts een kinderlijke voorstelling van een tamelijk banale politieke salon, waar jonge menschen samenkomen om uit den treure de
gemeenplaatsen te herhalen over de nieuwe ideeen die uit Europa
kwamen, om elkaar door de censuur verboden boeken te leenen en
opruiende brokstukken en revolutionaire brochures te declameeren.
Mijn vader daarentegen heeft altijd volgehouden dat het een politiek
complot was om den Tsaar van den troon te stooten en de republiek
der intellectueelen in Rusland in te voeren (I). »
Voor het krijgsgerecht stond Dostoievsky terecht beticht van « deel
genomen te hebben aan besprekingen omtrent de strengheid van de
censuur »,
« in een vergadering in maart 49 de brief van Bielinsky aan Gogol
te hebben voorgelezen; dezelfde brief te hebben voorgelezen bij
Dourov; hem aan Marbelli te hebben gegeven om afgeschreven te
worden; bij Dourov de lezing van verschillende geschriften te hebben
aanhoord; kennis te hebben van een ontwerp tot oprichting eener
geheime drukkerij (2) ».
Wat Dostoievsky overkwam was niets nieuws in de russische literaire wereld. Ontelbare schrijvers hadden, voor hem, met het
gerecht af te rekenen gehad. Zijn naam is slechts een naam te meer in
het martyrologium. Hoeveel literatoren stierven niet op het schavot of
in Siberie, of keerden slechts terug om te sterven; van af Avvakum de
ketter (+1681) wiens Memoires een voorlooper zijn van de « Herinne(I) Aimee Dostoievsky.
(2) In a Demonen » willen de samenzweerders insgelijks een geheime drukkerij oprichten.
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ringen uit een Doodenhuis »; Novikoff (+ 1818) de francmagon; tot
Labzin (+ 1825) de mystieker; tot Ryleeff de decembrist die door Nicolas I in 26 werd opgehangen en de beste dichter van zijn tijd was.
Stierf Odoeresky niet na twaalf jaren siberischen dwangarbeid in den
Caucasus'als soldaat (+ 1839).
Werd Poleyhadseff niet voor 25 jaren soldatendienst ingelijfd omdat hij een gedicht had geschreven dat de overheid niet beviel. Wat
was het leven van Puschkine geweest? En tusschen Dostoievsky's
onmiddellijke voorgangers en tijdgenooten werd Herzen niet verbannen,
eerst voor zes jaren naar de Oeral, later naar Nowgorod (40) voor hij
ontsnappen kon om Bakounine in Parijs to vervoegen. Was de politie
niet tijdens den doodstrijd van Bielinsky (+ 1848) verschenen; was nu
niet, samen met hem, Michael DostoIevsky aangehouden, alsook de
jonge dichter Plescheyeff die ook eens naam waken zou in de russische
litteratuur.
Toen DostoIevsky de Peter en Paulus vesting betrad, moet hij nagedacht hebben over het lot van hen die zijn voorgangers geweest waren
in de literatuur en het gevang. Zij waren, zooals hij den opstand van
den geest geweest tegen de bruute tyrannische macht. Maar buiten,dien had hij, DostoIevsky, vreemd kunnen blijven aan het vraagstuk
van den dag : de afschaffing der lijfeigenschap, hij, wiens vader door
zijn lijfeigenen vermoord werd?
« Dostoievsky heeft zijn heele leven aan dezen moord moeten den« ken en hij peinsde diep na over de oorzaken van dien vreeselijken
0 dood » (i).
Was het een toeval geweest dat in de eerste moord die hij beschri.j.
yen zou, de moord in Netoschka, het arme slachtoffer juist door
verwurging en verstikking om het leven werd gebracht... net als zijn
vader.
Moest hij niet ijveren, met al de macht zijner geestdriftige natuur,
voor de afschaffing van een instelling die — trots de goedheid die
sluimert in elk menschenhart — de heer maakt tot een tyran en de
slaaf tot een wraakzuchtig Bier.
In « Helle nachten » had hij geschreven « -Waarom verkeeren wii
alien niet ondereen als broeders en zusters ».
Omdat hij het onrecht had willen zien opheffen en de lief de triom(I) Aimee Dostoievsky.
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feeren zat hij nu in de gevangenis en moest de martelie onderstaan
van steeds hernieuwde ondervragingen.
Daar mocht hij niets van schrijven in de brieven die hij naar zijn
broer — die intusschen was vrij gelaten adresseeren kon; noch hoe
hij zich te weer moest stellen tegen de sluwe pogingen van den instructeerenden generaal die de al te schaarsche materieele bewijzen
door bekentenissen zocht aan te vullen.
Gaf men hem niet te verstaan dat hij, met zijn talent en zijn jongen
roem, een welwillendheid verdiende die hem van de andere beklaagden afzonderde, en dat hij maar eens rond uit te spreken had, opdat
machtige invloeden ten zijnen gunste zouden kunnen optreden. Hit
spande zijn zieke zenuwen tot een op alles bedachte waakzaamheid,
en in de eenzaamheid van zijn troostelooze cel, in de onzekerheid van
zijn toekomstig lot, schreef hij het ridderlijke kinderverhaal « Een
kleine held » het meest frissche, het bekoorlijkste zijner talrijke werken.
« 1k laat me niet ontmoedigen » schrijft hij in juli 4 49 » wel te verstaan verveel ik me, en heb pijn aan het hert »; bij poozen duikt het
verleden voor hem op « bij slecht weer is het onuitstaanbaar; de casemate lijkt nog donkerder... ik verlies echter mijn tijd niet, heb ,drie
novellen en twee romans bedacht en schrijf er een. »
Maar dit alles put hem nit.
« Dit werk, bijzonderlijk indien men het met smaak doet (en nooit
heb ik meer gewerkt) con amore, dit werk heeft me altijd uitgeput
want het beinvloedt de zenuwen... in vrijheid moest ik door verstrooiingen tot bedaren komen, hier moet de beroering van zelf overgaan.
Mijn gezondheid is goed behalve de hemorroiden en zenuwstoornissen
crescendo. Soms words me de keel toegeschroefd; eetlust onbeduidend,
slaap onvoldoende, vijf uren; nachtmerries, schiet nagenoeg vier maal
wakker ».
« Het pijnlijkste oogenblik is wel als de donkerte invalt; om g uren
is het heel en al donker.Soms slaap ik niet in voor 1-2 uren 's morgends;
het is heel pijnlijk vier, vijf uren donkerte nit te staan. Het is wat mijn
gezondheid het meest nadeel berokkent. »
Als lektuur heeft hij niet veel in handen, een paar pelgrimstochtverhalen en de werken van den heiligen Dmitri van Rostov. In Augustus vraagt hij naar den Bijbel en geschiedboeken « vooral de Bijbel ».
Men heeft hem kaarsen toegestaan en, of en toe, mag hij nu in den ruin
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wandelen waarvan de zeventien boomen hem gelukkig rnaken. Maar
zijn gezondheid is slecht; hij durft niet meer schrijven; hij voelt zijn
weerstandsvermogen begeven. En daarbij de ongerustheid omtrent het
verloop van zijn zaak waar hij niets van afweet. Half September heeft
hij van zijn broer geld en tijdschriften ontvangen en Shakespeare en
den Bijbel. zijn gezondheidstoestand is altijd even slecht maar « ik
merk nu, dat ik een z(56 groote voorraad leven in mij heb, dat het
lastig zijn zal hem uit te putten : een zin waarin heel de mensch
Dostolevsky mee geteekend staat. Twee maanden tevoren reeds had
hij geschreven « In den mensch schuilt een groote reserve taaiheid en
leven... A heb dit bij ondervinding geleerd. »
In die lijdensmaanden; in die omgeving en stemming werd « de
kleine Held » geschreven. Het is of hij met dit neer te schrijven een
droom zijner kinderjaren heeft uitgebeeld. Het verhaalt van een kleine
jongen die hunkert naar heroisme, van een verliefde knaap met wie
de groote menschen lachen, maar die, door een overmoedig koene
daad, toont dat hij ook een man is. Geen sombere tragiek, maar een
sprookjesatmosfeer die het felle kinderverdriet stilt tot poetischschoone melancolie. Een verhaal waar ook paarden in optreden; paarden, die groote vrienden zijner kindsheid, en dat zich afspeelt in het
kader eener heerlijke natuur, waar veel meer aandacht aan geschonken
werd, dan tot hiertoe het geval was. Deze novelle is de best geconstrueerde, de zorgzaamst uitgewerkte; de volmaakste die hij ooit
geschreven heeft. Ook de « Verdediging » is ons bewaard gebleven, die
hij in die dagen opstelde teneinde de beschuldigingen te weerleggen
die men tegen hem inbracht. Hij noemt er het denkbeeld eener russische republiek onzin; hij erkent dat al het goede in Rusland van
boven of is gekomen » door een gebaar van den tzaar ». Hij doet opmerken dat hij nooit iets schreef dat tegen de bestaande wetten inging;
dat zijn werk steeds van tendenz vrij bleef, daar de kunst « zich slechts
om den artistieken inhoud te bekommeren heeft. » Omtrent het systeem van Fourier zegt hij
« Het systeem van Fourier is van vreedzamen acrd; het betoovert
de ziel door zijn schoonheid; het omstrikt het hart door die menschenlief de welke Fourier bezielde toen hij schreef.
Maar het systeem is ongetwijfeld schadelijk; ten eerste omdat het
een systeem is, en ten tweede omdat het toch steeds een wezenlooze
utopie blat B.
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De 0 Verdediging D kon echter niet baten.
Op 22 December 1849 wordt zijn vonnis hem in zijn cel voorgelezen.
Hij wordt veroordeeld tot den kogel.
« Niets was gezegd omtrent het tiidstip » — zoo staat het naar Dostolevsky's eigen relaas in Sonia Kovalevski's « Herinneringen » opgeteekend — « maar amper een uur was voorbij, toen de cipier verscheen
en me zei me aan te kleeden. Onder streng eskort werd ik buiten in
den hof gevoerd, waar reeds negentien van mijn makkers stonden te
wachten. Het was zeven uur 's morgends. Wij werden in wagens vervoerd, vier in elk, begeleid door een soldaat.
« Waar gaan we naartoe » vroegen we. — «1k mag het U niet zeggen D
antwoordde de soldaat. » En daar de vensters met ijs waren bedekt
konden we niet naar buiten zien. Eindelijk kwamen we aan de Semyonowski-plaats. In het midden stond een schavot waarop we gevoerd
werden, en in twee rijen opgesteld. We werden zoo zorgvuldig bewaakt, dat het niet mogelijk was meer dan een paar woorden met wie
dichtsbij stond te wisselen. Een rechter verscheen op het schavot en
las ons doodsvonnis; het was dadelijk uit te voeren. Twintigmaal werden de fatale woorden herhaald : de kogel. En z66 onuitroeibaar
werden die woorden in mijn geheugen gegrift, dat ik jaren nadien,
soms nog plots wakker schoot in den nacht, in de meening dat ik ze
hoorde aflezen. Maar van ditzelfde oogenblik herinner ik mij duidelijk
een andere omstandigheid. De officier als hij met zijn voorlezing klaar
was, vouwde het papier samen en stak het terug op zak, waarna hij
van het schavot daalde. Op ditzelfde oogenblik brak de zon door de
wolken en ik dacht : « Het is onmogelijk. Ze kunnen niet van meening
zijn ons te dooden, en ik lispelde deze woorden tot mijn naastbijstaanden
, in plaats van te antwoorden, wees dezen enkel naar een
rnakker,maar
rij doodskisten die naast het schavot gereed stonden, en met een groot
doek waren toegedekt.
Mijn hoop verzwond geheel op den eigensten stond, en ik verwachtte
me eraan binnen enkele minuten gefusiljeerd te worden.
Het gaf me een groote schrik, maar ik besloot geen vrees te betoonen
en ik wachtte, met mijn makker, pratend - over onbeduidende dingen.
Hij vertelde me later dat ik niet al te bleek was.
Plots steeg een priester op het schavot en vroeg of er tusschen de
veroordeelden mannen waren die bun biecht wenschten te spreken.
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Slechts een enkel ging op die uitnoodiging in, maar als de priester het
kruisbeeld uitstak, raakten we het alien aan met de lippen. »
Daarna werden zwaarden boven hun hoofd gebroken en ontdeed
men hen van hun kleederen, met slechts een wit hemd aan, stonden
zij te wachten in een siberische koude (i).
Petrachewski en twee anderen werden aan de palen gebonden.
« Ik was de zesde; men riep ons op, drie per drie; ik maakte dus deel
tilt van de tweede reeks, en had maar enkele oogenblikken meer te
leven. Et heb aan u gedacht, broer, aan al de uwen, op dit laatste oogenblik waart gij, gij alleen in mijn gedacht; dan heb ik begrepen hoe zeer
ik u lief had mijn broer I 1k heb de tiid gehad om Pletcheev en Dourov
te omhelzen die naast mij stonden; van hen afscheid te nemen (2) ».
Men had de hoofden vanPetrachewsky en zijn twee makkers, die aan
den executiepaal waren gebonden met een soort van zak bedekt, en de
soldaten stonden mikkens gereed wachtend op het commando « Vuur ».
« 1k dacht allicht geen vijf minuten meer te leven te hebben en ijselijk waren deze oogenblikken. 1k stond te staren naar een kerk met een
vergulden koepel die de zonnestralen weerkaatste, en ik voelde plotseling dat deze stralen kwamen van een streek, waar ik zelf zijn zou
binnen enkele oogenblikken. »
Die spanning in afwachting van wat men met mathematische zekerheid weet dat het gebeuren gaat moet iets verschrikkelijks zijn geweest,
« Maar de ergste, hevigste pijn wordt wellicht niet door verwondingen veroorzaakt maar daardoor dat men met zekerheid weet : na
een uur; dan : na tien minuten dan na een halve minuut dan : nu in

dezen oogenblik gaat de ziel uit het lichaam opvliegen, en men gaat
niet meer een mensch zijn, en dat dit zeker is; de hoofdzaak is, dat dit
zeker is (3). »
Overweldigd door die gewaarwordingen stond hij schijnbaar onverschillig.
« Toen heerschte er een algemeen gewoel op de plaats. Ik was te
kortziende om iets te kunnen onderscheiden maar ik voelde dat iets
ongewoons aan 't gebeuren was. Eindelijk ontwaarde ik een officier
die galoppeerend kwam aangezet, wuivend met een wit doek. Hij was
door den keizer gebonden om onze genade aan te kondigen.
(1) Brief aan zijn broer,
(2) Zelfde brief.
(3) De Idioot.

22

Dec. '49.

6i

Nadien vernamen, we, dat het doodvonnis slechts een schrikaanjaging was geweest, bedoeld om ons een onvergetelijke les te lezen.
Maar deze les had fatale gevolgen voor menig van ons. Toen Grigovich van de paal wend' losgemaakt was hij krankzinnig geworden door
den angst lien hij onderstaan had, wachtend op het fataal schot en
hij is nooit meer gezond geworden. 1k meen niet dat een van ons ontsnapt is zonder een levenslange verstoring van het zenuwstelsel.
Daarbij, terwijl we op het schavot te wachten, stonden ontdeed men
ons van onze kleederen, zoodat we meer dan twintig minuten in ons
bloot hemd stonden, bij een koude van 22 graden Reaumur onder
vriespunt. Toen we in het gevang weerkeerden hadden menig van ons
ooren en teenen bevrozen; een kreeg een longontsteking die met
tering eindigde. Wat mezelf betreft, ik herrinner me niet ook maar
het minste gevoel van kou te hebben gehad.
Ons doodsvonnis was veranderd geweest in acht jaren Siberie en
vele jaren verbanning. » (I)
Dostoievsky werd terug naar de vesting gevoerd, maar voortaan
zal hij onder de menschen zijn als een Lazarus onder de levenden.
Want, wie te ver gedompeld werd in den nacht der dood, wordt door
Naar gemerkt in zijn ziel. Het is of een nieuw zintuig hem wordt geschonken. Het is of alles wat van het leven is hem een tweede maal
wordt veropenbaard.

***

In de vesting kwam, een paar dagen later, Dostoievsky's broer hem
vaarwel zeggen. « Van zoohaast ge weg waart nam men ons alle drie
mee, Dourov, Yastrjembsky en ik om ons in de ijzers te klinken. Op
middernacht juist op het uur van Kerstmis legde men mij de ijzers
aan voor de eerste maal. Zij wegen tien pond en de gang wordt er zeer
door bemoeilijkt. Daarna deed men ons in open sleden plaats neaten,
elk afzonderlijk, met een gendarme (dit maakte vier sleden daar de
feldjeger er een voor hem alleen had) en we verlieten Petersburg. Et
had een zwaar pert; de m,enigvuldigheid van mijn gevoelens stoorde
mij. Het was me of ik in een windhoos was opgenomen en ik gevoelde
een sombere wanhoop. Maar de versche lucht monterde mij op en
zooals het altijd gebeurt, bij elke verandering in het leven, de leven(I) Sonia Kovalevski « Herinneringen ». — Raskolnikoff (Schuld
en Boete) zal ook tot acht jaren Siberie veroordeeld worden.
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digheid zelf van mijn gewaarwordingen beurde mijn cooed op, zoodat
ik na zeer korten tijd berustigd was,. Ik begon met belangstelling Petersburg te bekijken dat we dooried en. De huizen waren verlicht voor
het kerstfeest en ik nam afscheid van elk van hen, d'een na d'ander.
Wij kwamen uw huis voorbij Dit van Krosevsky was hel verlicht.
Toen werd ik bedroefd tot in der dood.. Door uzelf wist ik dat daar een
kerstboom stond en dat Emilia Theolorovna (I) er de kinderen zou
heenbrengen; het was me of 1k hen vaarwel zei. Hoe ontbreken ze
mij ! en hoe menigmaal nog, jaren later, heb ik op hen gedacht met de
tran,en in de oogen (2) ».
Zoo reed hij Siberie tegemoet en het bagno; het huis dat hij eens
noemen zou « het huis der dooden. »
Yastrzembski, zijn medeveroor deelde was uit Petersburg vertrokken
met zelfmoordplannen in het }load.. De nadere kennismaking met
Dostoievsky deed hem aarzel en,. De overredingskracht, maar vooral
het kranig voorbeeld van zijn noedigen makker maakten hem sterk
om ook « het lijden te kunneu. opnemen » en het bagnoleven te aanvaarden.
Voor zijn vrienden en kennissen, voor zijn lezers, leek het wel of
Dostoievsky dood was. Enkelen herdachten hem met weemoed, maar
alien waren door schrik bevangen. Het was voor hen veiliger hem te
vergeten. Geen enkel, zelfs zijn broe r Michael niet, zou hem gedurende
zijn lange dwangarbeidersjaren ool maar een snippertje papier laten
toekomen. Maar Nekrassoff, de humanitaire dichter die hem ontdekt
had en zijn « Arme Menschen »had gepubliceerd, werd door zijn noodlot geinspireerd en dichtte een vers. waarin hij Dostoievsky, die voorzichtigheidshalve echter niet genoemd werd, in het folterkamp steryen het.—
Het was heel roerend en heel poetisch.
VI.
acht dagen na zijn vrijlating
In een brief aan zijn broer
geschreven, vinden we een uitvoerig relaas van de reis naar Siberie.
(I) Michaels' vrouw.
(2) Onuitgegeven brief aan zijn broer; medegedeeld door de N.R.
Francaise, Febr. '22.
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Over de ontmoeting te Toboisk met de Decembristenvrouwen,
schreef hij later een bladzijde in het « Dagboek van een schrijver »
toen hij het dagblad « De Burger » bestuurde. Het konvooi stond te
wachten op de koer van het gevang, toen de Decembristenvrouwen den
gevangenisbestuurder kwamen smeeken hen tot de veroordeelden toe
te laten « zoo konden wij die groote martelaressen zien die vrijwillig
hun mannen naar Siberi.e waren gevolgd. Zij hadden alles achtergelaten, rang, fortuin, vriendschap, familie, alles hadden ze ten offer
gebracht aan de hoogst-zedelijke plicht. Geheel en gansch onschuldig,
hadden ze sinds twintig, vijf en twintig jaren alles doorstaan wat hun
mannen doorstaan hadden.
Onze samenkomst duurde een uur; ze gaven ons met een kruisteeken hun zegen voor den weg en gaven ons elk een evangelieboek,
het eenigst boek dat in de gevangenissen was toegelaten (i). »
Toen hij het boek aandachtig nakeek vond hij er een biljet van
25 roebel tusschen twee bladzijden geplakt. Dit geld zou hem toelaten «van somwijlen het stukje vleesch te verkrijgen dat me toekwam.
Het is wat me gered heeft » (2)
Van Tobolsk ging het naar Omsk, waar hij vier jaar zou opgesloten
zitten. Bijzonder goed werd hij er niet ontvangen. De bevelvoerende
majoor was een brunt. Hii schold Dostoievsky en zijn makker Dourov
voor gekken en zwoer dat hij hen bij de eerste gelegenheid zou laten
geeselen.
Ben half uur na zijn aankomst, toen Dostoievsky ontredderd en
verloren, tusschen de hem vijandig aankijkende galeiboeven op zijn
brits lag, kwam een Caucasische bergbewoner, een Lesghisch opstandeling : Murra « de leeuw » hem bemoedigend op de schouder kloppen.
Dit troostte hem wat van de hatelijke manier waarop de andere russische boosdoeners hem behandelden. Voor deten, was hij een Bier
adelijke heeren die het yolk vroeger gemarteld hadden. zijn makkers
waren twee honderd vijftig beulen die er hun vermaak in vonden hem
te folteren. Ha 1 hij had buiten de wereld geleefd,in een sfeer van zuiver
intellectualisme; hij kende het yolk niet. Nu was de tijd ver voorbij dat
hij om zijn realistische tooneelen te kunnen uitwerken, in de volksher(I) Dagboek.
(2) Brief aan zijn broer.
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bergen ging biljarten om de menschen aan 't praten te krijgen en ze
van naderbij te kunnen observeeren. Nu had hij ze niet meer te beschouwen als studiemateriaal. Nu was hij aan hen overgeleverd.
Nu was hij zelf een der hunnen en hij zou het dagelijksch ondervinden. Daarbij kwam nog, dat de dichter die gewoon was stil te
zitten, alleen met zichzelf en met zijn boeken, nu beroofd was
van alle lektuur, en nooit, ook Been seconde maar, met zich zelf
alleen. En dit was nog pijnlijkef -dan de totale afzondering van de
Peter en Paulusvesting, waar het geweest was of hij onder een
pomp gelegen had, en heel zijn wezen zich in zijn hoofd, en heel
zijn hoofd, zich in zijn denken had samengetrokken; dit denken, waarvan niet een enkele gewaarwording van buiten uit, hem was komen
verstrooien en verlossen. Zoo werd alles hem tot lijden.
Zijn lichaam werd uitgezogen door vlooien en luizen en allerlei
ongediert. Zijn maag ontstelde van den afschuwelijken en onvoldoenden gevangeniskost.
Zijn rug, zijn armen en beenen werden gebroken door den ongewonen arbeid. — Epileptische aanvallen sloegen hem neer, maar erger
nog leed hij aan den honger van zijn geest, aan den liefdehonger van
zijn hert. Was dit nog leven dit opgejaagd worden, van morgend tot
avond, van avond tot morgend. En welk nut had dit alles. Zinloos en
nutteloos was die arbeid waartoe men hem opjoeg in den regen en de
brandende zon; in het slijk van den herfst of de koude van den winter.
Hield men hem toen niet buiten in het guurste van dien Siberischen
winter als de thermometer tot 49 graden onder nul daalde, en dat in
een kleeding tegen zulk een koude niet bestand.
Waarom hem dan met bevrozen voeten 's avonds terug opsluiten
in de houten barak die hem tot slaapplaats diende; waar de boeven
opeengestapeld lagen als haringen in een ton; waar men het vuur niet
voldoende kon laten warmen om het iis te smelten dat de vloer tot
een glibberbaan maakte; waar ze stikten van den rook; waai de stank
der kuipen, die de gemakken moesten vervangen, hen vergiftigde.
Dostoievsky voelde het wel.
Alles was er op berekend om hem te vernietigen; zijn geest of te
stompen; hem te doen vervallen tot walgelijke verdierlijking; om hem
dan eindelijk, op een nacht, met de kettingen aan de voeten, te laten
krepeeren als een hond. En niemand die op hem dacht : noch zijn
tante die hem de laatste jaren een maandgeld had toegediend; noch
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zijn zusters; noch zelfs zijn broeder Michael niet, in wien hij steeds
geloofd had. — Geen briefje, geen woordje, wat toch zelfs d'afschuwelijke, d'onmenschelijke massamoordenaar niet ontzegd was, alsof
men hem wilde betuigen dat hij maar zijn noodlot te ondergaan
had.
Maar in zijn diepste zelf kwam zijn vitaliteit in opstand. Hij wou
leven, leven en zich verzetten tot het uiterste.
« Gij hebt zulk een Borst om te leven dat, indien u een leven van
driedubbele lengte gegeven werd, gij ook daaraan nog niet genoeg
zoudt hebben (I).
Hij zou volhouden. »
Hij ging de eiken paten tellen van de omheining om alzoo de vier
lange jaren met zijne oogen te zien korten; hij beantwoordde met
vriendschap en liefde — voor zoover hij zijn zenuwen en stemmingen
baas kon — de sarrende bejegening zijner makkers. Hij deed al wat
hij kon opdat ze hem zouden vergeven dat hij boven hen stond; opdat
ze hem gelijk aan hen zouden gevoelen, als een broeder onder zijn
broeders, en hij las en herlas het eenig boek in zijn bezit; de bijbel,
hem door de Decembristenvrouwen geschonken.
De hooghartige houding van sommige Polen, politieke gevangenen
als hij, stiet hem , tegen de Borst. « Hij zag duidelijk dat deze ongeletterden in veel taken verstandiger waren dan deze Polen (2).»
En zie, hij gewende zich stilaan aan zijn doemleven; het wondere
aanpassingsverrnogen werd hem duidelijk van den dulder, die zich
onderwerpt en zich gewend. « Dat is de mensch, een wezen dat zich
aan alles kan gewennen » (3). In zijn bijbel leerde hij lijden en zijn leed
dragen van alle dagen, en verstooten en verschopt spijts al : beminnen.
En toen stilaan, stilaan gingen de herten open rand hem; bloeide
rnedelijden en liefde op in de ruwe verworpelingen; zij schonken hem
hun vriendschap en ontblootten hem hun ziel. En hij begreep : Hij
met zijn geleerdheid en zijn peilen en denken had deze ongeletterden
niets te leeren. Hij, de trotsche idealist stond niet boven hen, misschien... misschien zelfs was hij de beste onder hen... — en het waren
toch moordenaars, dieven, valschmunters, baanstroopers, — hij,
(1) Wordt gezegd aan den hoofdpersoon uit « Groeijaren ».
(2) Schuld en Boete.
(3) Herinneringen aan een doodenhuis,
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die rich een held en een martelaar dacht, niet waardig. En hij dacht
dat er een andere maat moest zijn, waar de menschen mee moeten
gemeten worden.
zij, de boeven, zij deelden ook, reddende gave, iets van hun sterkte
aan hem; zij die zooveel sterker waren. Zij hadden lets, jets dat ze niet
in boeken gezocht, noch bij meesters geleerd hadden; « lets » dat hij
niet, of slechts heel zwakjes beg at. Zij waren ellendigen, doorkankerd
van driften en hartstochten ; godtergende vloekers ; verdierlijkte
tuischers en dronkaards, maar met hun lichaamsbouw, met hun card
en gewoonten, met hun spreuken en zegswijzen waren zij een levenden
uitwas van hun yolk, zij waren Russen; zij waren een stuk Rusland
met zijn gebreken; het allermeest met zijn gebreken maar toch ook
met zijn gaven. Uit dien vasten worte 1 putten zij hun levensaanschouwing, hun volksche wijsgeerigheid, die in geen mooie formules was
vastgelegd, maar in pittige spreuken die ze geerfd hadden van de
honderde generaties die hen waren voorafgegaan en er de deugdelijkheid van hadden bewezen. En deze verschoppelingen, die hoogmoedig waren om hun vergrijp; die geen greintje berouw betoonden,
wisten zich in de halfdonkere kapel toch zwakke, schuldige zondaars
en onwaardige christenen. En onder de weerbarstige schors, onder
de smeulende of laaiende driften, bedolven, verdrongen maar toch
aanwezig, ontdekte Dostolevsky het stralend beeld van den evangelischen Christus. Want Christus leefde nog diep in de ziel van het
russisch yolk, en dit yolk gaf hem nu Christus weer.
En tevens ontdekte de lijder zijn eigen roeping en den zin van zijn
beproeving.
Niet het blinde noodlot, maar God leidt de wegen der menschen.
Niet om hem te vernietigen voerde Hij hem hierheen maar om hem
te bevrijden; opdat « het werkelijke leven de plaats van het theoretisch
denken zou innemen » (I). om hem te bevrijden van zijn romantische
jeugdmijmeringen; zijn dilettanterig intellectualisme; hem te verlossen van zijn ijdele twijfels en onzinnige vragen; van die misten en
nevels die alles vertroebelden voor zijn oogen... om hem te doen op
staan uit het graf van zijn Ilt, en zich aan hem, in al zijn heerlijkheid
te openbaren.
(I) Uit een gesprek, aangehaald door Aimee Dostoievsky.
67

Heeft Dostoievsky misschien de eerste maanden van zijn gevangenisschap als Raskolnikoff gedacht dat hij zijn straf maar te ondergaan had
vermits hij en zijn makkers het toch niet verstaan hadden hun zaak
tot een goed einde te brengen; later is hij tot een ander inzicht gekomen. De aanschouwing van den mystiek-aangelegden volksmensch
werd de zijne dat hij « het lijden moest op zich nemen nu God hem het
lijden zond. » En na zijn bevrijding zal hij verklaren
« Mijn straf was rechtvaardig. Het yolk zou ons veroordeeld hebben;
in 't bagno heb ik dat begrepen. En bovendien, wie weet? misschien.
zond God mij er heen, opdat ik er het wezenlijke zou leeren kennen,
zonder hetwelk men niet leven km; zonder hetwelk de menschen elkander zouden verscheuren; en opdat ik dat wezenlijke aan de anderen
zou brengen en deze daardoor betere menschen zouden worden, hoe
weinig dat ook moge zijn, en hoe gering hun aantal.
Dat reeds alleen, was al 't lijden in 't bagno waard (1) ».
Het vierde en laatste jaar was minder pijnlijk dan de drie vorige.
Er kwam een nieuw bevelhebber in vervanging van de bruut die de
vesting beheerde. Dostoievsky kreeg bureelwerk en kon nu eindelijk
weer eens een dagblad en een boek in handen nemen; zoo kon hij alreeds een voorsmaak kriten van de naderende vrijheid. Eindelijk
kwam de winter en brak de dag aan dat hij naar de smidse gevoerd
werd en zijn kettingen klingelend op den grond vielen. Hij raapte ze
op en bekeek ze, verwonderd-aandachtig.
Alzoo.., de dwangarbeider Dostoievsky bestond niet meerm
Maar zou, na lange jaren, op den dag zijner begraving het hoofd
der Petersburgsche politie niet in verlegenheid geraken, omdat het
rouwende yolk deze kettingen als relikwieen dragen wou achter zijn
lijk.
En zou deze poort, die bonzend achter hem toeviel, niet eens geopend worden om den kleinzoon van den Tzaar die hem veroordeeld
had in te laten,toen dezen, om Dostoievsky de galeiboef, in pelgrimagie
kwam naar dit gevang.
VII
« 1k merk aan, dat bij ons in de gevangenis de vrijheid, in gevolg de
vele phantastische droomerijen en de lange ongewendheid ons om
(1) Uit een gesprek aangehaald door Aimee Dostoievsky.
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zoo te zeggen vrijer scheen dan de ware vrijheid, dat is deze die in
werkelijkheid bestaat » (I).
Nu, de vrijheid die hij bij het verlaten der vesting genoot was maar
zeer relatief daar hij als soldaat in een siberisch regiment werd ingelijfd. Met zijn onderkomen gestel was hij slecht voorbereid voor de
vermoeienissen van den instructietijd. « Het soldatenleven is niet gemakkelijk met zulk een gezondheid; heb veel last mij er aan te gewennen » (2) — Hij had het reeds in het gevang opgemerkt dat physieke
kracht even onontbeerlijk als zedelijke kracht was om een tijd van
zware ontberingen door te maken. Buiten zijn toestand van algemeene
verzwakking was hij fel onderhevig aan vreemde ziekteaanvallen die
« op epilepsie gelijken maar toch eigentlijk geen epilepsie zijn » aldus
drukt hij zich uit in een schrijven aan zijn broer. Want de familiebetrekkingen werken nu opnieuw aangeknoopt met broers en zusters
van wie hij nu brieven kreeg en boeken; zelfs zou de suikertante tilt
Moskou hem weer maandelijksch geld doen toezenden. De eerste
brieven die hij na zijn bevrijding schreef getuigen van een bewonderenswaardige zielegrootheid. « Ilt mopper niet, het is mijn kruis en ik heb
het verdiend... »
De brave menschen van Semipalatinsk waar hij in garnizoen lag
namen hem liefdevol in hun gezelschap op. Hij was niet meer « melancholisch en achterdochtig » zooals in Petersburg. zijn stugheid was hij
kwijt en zijn schuchterheid had hij verleerd. Wel was het zijn grootste
genoegen « alleen te zijn »; wat hem nu buiten de diensturen mogelijk
was. Hij was boordevol ideeen en ontwerpen; een menigte waarheden
die hij intuitief gevoeld had wou hij nu ordenen; hij had veel te studeeren en veel te lezen. Hij vraagt, neen hij bidt en smeekt, om Kant
om Hegel, om een Geschiedenis der Wijsbegeerte; ook de Koran moet
hij hebben; daar waren toch zulke hoogstaande menschen tusschen die
mUsulmannen uit Omsk. De werken der economisten moet hij Qok
absoluut bestudeeren en de geschiedschrijvers der oudheid; maar
vooral, vooral moet hij, kost wat kost, de kerkvaders kunnen indiepen.
Op een verplaatsing naar den Caucasus valt niet te denken. Dat was
nochtans zijn groot verlangen, want de Caucasus, dat is toch bijna
Rusland en zijn hert smolt van heimwee naar Rusland.
(I) Herinneringen uit een doodenhuis.
(2) Briefwisseling.
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Intusschen viel de soldatendienst hem al langs om meer lichter, In.
Maart '54 als soldaat ingelad was hij reeds in October '55 tot anderofficier en in '56 tot officier bevorderd. Daarbij had hij een vriend
gevonden in een Jong ambtenaar, baron Wrangel, waarmee hij samen
op een zomer een huisje betrekken ging in de onmiddellijke nabijheid
der stad. Hij vond er groot genoegen in, te hovenieren en bloemen te
kweeken.
Dit was een mooie tijd.
Wrangel verhaalt in zijn « Herinneringen » « Zijn (Dostoievsky's)
toegeeflijkheid was buitengewoon ». In lien we deze verklaring vergelijken met deze van Mevrouw Panaev-Golovachev die ons DostoIevsky in -haar gedenkschriften afschildert zooals hij was na de publicatie van « Arme Menschen » dan kunnen we bijna niet aannemen dat
de wantrouwende, bedeesd-verlegen jonge man die met zijn piinlijksensitief temperament woest en wild om zich of beet wet dezelfde is
als deze ons door Wrangel voorgesteld.
« Hij vond excuses, zelfs voor de leelijkste menschelijke eigenschappen en schreet ze toe aan gebrekkige opvoeding, geErfd temperament,
enz.
« Hij kon tot niemand ooit « Neen » zeggen.
In het verlaten provinciestadje hielden de dames veel van ontvangen. De schrijver DostoIevsky, al hadden ze wellicht nooit iets
van hem gelezen, was een « attraction ». Hij werd naar de « salons »
gelokt; aangezet om over litteratuur te praten waarvoor enkele van hen
zich plots fel begonnen te interesseeren. Zoo stond hij in hoog aanzien
bij de vrouw van kapitein Isaieff, een officier uit zijn regiment, bij
wie hij veel aan huis kwam.
(Words voortgezet.)
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Kunstkroniek
Tentoonstelling te Dendermonde. — Herrie rond het « Laatste
Oordeel ». — Driejaarlijksche te Antwerpen.
Ter gelegenheid van de 125ste verjaring van de stichting der koninklijke Akademie van schoone kunsten, hield de stad Dendermonde
in de keurig eenvoudige zalen der nieuwe Akademie, eene tentoonstelling van kunstschilders en beeldhouwers, die als leeraars of oudleeraars of leerlingen van dit kunstgesticht den roem van de Denderstad hebben hooggehouden.
Een nobel verlangen dus te toonen hoe de kunst er , steeds werd
gebakerd, van af het grijs verleden. Van dat gebakermat uit de Napoleonsche tijden viel er echter niet veel te bewonderen, bij ontstentenis van de noodige stukken, zou een noterieele akt constateeren;
en uit nadere tijden doken slechts twee op — veronderstellen wij
uit een heele rei verdienstelijke kunstenaars namentlijk de twee Verhassen, Frans en Jan. Gene met Schaefelsche tafereelen —; de gevierde
schilder van de revue der brusselsche kinderen, (we hadden hem.
gaarne een ruimer deel zien toegekend) hing er met een tweetal portretten, en het schoon tableau « de meester-schilder » een onderwerp
a la Madou, maar dat om de gaafheid en vrankheid van kleur, en ook
wel als interieur en als portret van schilder in dop, eerbied afdwong.
Onder den weidschen titel : «Dendermonde, kunststad door de
eeuwen heen » of zooiets, wilde men eigenlijk eene tentoonstelling
houden der zoogenaamde Denderm,ondsche school. Daarom hingen
de Verhassen als inleiding in de trapzaal; daarom waarschijnlijk,
was Fernand Kfopnf niet vertegenwoordigd; daarom, drukte de tweetalige kataloog, waarin de andere kunstenaars braaf volgens beginletter op een reitje volgden, voorop naam, en werken van baron (wat
schettert zoo'n titel) Franz Courtens : de gouden roem van den m,eester moest poeieren over de anderen; en om den klank van den naam
werden Herman en Alfred Courtens opgenomen, die dan toch niet
leeraarden noch school liepen te Dendermonde.
Franz Courtens hing hier met twee uitgelezen stukken uit zijne
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gl nsperiode; de «, Poel in den Herfst » waar een purperen straal zijpelt door de gouden gordijn van zonrijpe bladeren, in het donkere
water weerkaatst, om op den overkant van de s oot haar heerlijk spel
uit te spinnen. En hij hing hier ook met den witten droom van eenden
die in mistigen morgen uittrekken. Na zooveel jaren, boeien ze even
lijk vroeger, misschien meer, na het gekibbel der richtingen uit de
laatste jaren; en 't is meer dan boeien; ze imponeeren, door forschheid en direktheid, door den vollen toon, door den gloed, door het
evenwichtige en door het massale (dat laatste valt nu beter op).
Courtens schtift u niet schuchter tafereelen voor het oog, bedelend
titzLnde naar goedkeuring; de kerel, in het voile bewustzijn van zijn
kunnen, grijpt u bij den nek, en dwingt u tot bewondering, Hij is
dominator; hij is mannelijk. Hij musiceert niet op cello of viool, hij
speelt met vol orkest, zelfs in zijn innigste stukken. Geen toon is
hem te schril, want zijn gevoel weet het te dragen zijne kunst en zijn
koloriet hebben iets van het triomfante van Rubens en Jordaens;
zij vleien niet, zij smeeken niet, zij gebieden ; zelfs die onnoozele eenden hebben iets groots en weten dat ze bewondering wekken.
En als men nader treedt, vindt men in de faktuur een nieuwe verbazing : hoe de eenden met een slag en een streep parmantig aanstappen, hoe dun een laagje verf sommige deelen dekt in den poel.
Men vroeg zich af op welke wijze de meester in zijn grijze jaren
het penseel zou hanteeren. In de tentoonstelling dateerden 3 werken
van 1924 en 1925. Zeker de gloed, de inwendige brand is afgekoeld
— denk maar eens aan de 72 jaren van Courtens \-- in de markt op
het strand (1925) ondanks de vele druk doende personen is het tableau eerder leeg; en 't was aardig de weide 's morgends (1925) te
vergelijken met de Zaanboorden, uit den bloeitijd : de toets nog
breeder, nog eenvoudiger, is kalmer, veel kalmer; 't is de tijd der
bezonkenheid, de tijd van het kruipende bloed; de gamme is niet
meer zoo schitterend, het tableau is min domineerend, maar immer
blijft de vastberadenheid, die kloeke zelfstandigheid, dat forsche
gevoel van eigen waarde, die eerlijkheid : ik geef uit wat ik in heb.
En evenwichtig blijven zij steeds. Om zoo te schilderen, moet
Courtens een schoonen ouden dag hebben als slot van een schoon
gelukkig leven.
De twee stichters der Dendermondsche school, Jaak Rosseels
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en Isidoor Meyers kan men niet naar waarde schatten, Haar wat er
van hen uithing in deze tentoonstelling. Voor Rosseels nog wel eenigzins : de doeken van dezen schilder trekken bijna een zeel : 't is steeds
een heel simpel onderwerp, vast geteekend en wat zwaar, maar heel
gezond van kleur; de wolken rollen over een grootsch geziene natuur
waarin menschen als verloren loopen. Eenige kleine schetsen, waarop
in vier of vijf vegen heel een landschap wordt ,opgeroepen, getuigden
hoe zeker Rosseels was van zijn penseel.
Meyers liet de tentoonstelling stellig niet tot zijn recht komen.
Dat lange en werkzame kunstenaarsleven Meyers trok zijn streng
als een werkos bracht doeken voort bij de vleet; of hij over alien
tevreden was, denk ik niet. Wanneer houdt men eens eene tentoonstelling van het betere en het beste van dezen kunstenaar, die niet
meedeed aan scholen en strekkingen, maar eerlijk was tot in de topper
zijner vingeren en daarbij eene hoogstaande personaliteit. De kapel
van Buggenhout in novembermist, met doffe broeiende zon en de
teere toetsen van grijs-blauw-groen, sprak van zijn teer gemoed en
dichterlijken aanleg; dit boschzicht hing tegenover een boschzicht
van Courtens bij deze de majesteit, de vettige veiheid, het grootsche;
bij gene het pure, het godsdienstige. Ook van Meyers hingen eenige
kleine schetsen; zij getuigden van nog grooter zekerheid in penseelslag, dan bij Rosseels. In vergelijking bij dezen meester bleek
Meyers grootere durver, verscheidener, veelzijdiger, misschien
minder kloek.
En de jongeren der Dendermondsche school ? ze waren niet op
hun best. Spanoghe was afwezig : waarom? Gorus bleek eens to meer
een schilder met uitspattende levenslust, en die verrast telkens door
een nieuwe manier; dezen keer is hij onder de bekoring van Edmond
Verstraeten. Broeckaert kan beslist beter. Van Willems hingen er
eenige mooie kerkinterieurs, die grage koopers vonden.
Maes Boerewaard en Rudolf de Buck zijn het nieuwe geluid.

Groote herrie rand het « Laatste Oordeel » van Diest, door Dr.
Conrad en Pol de Mont ontdekt als een stuk van capitale beteekenis
voor de geschiedenis der schilderkunst, tot restauratie afgestaan aan
Brussel, dat van geen loslaten meer weten wit. Hebben is hebben,
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krijgen de kunst.' Diest zou het tableau willen versjacheren aan Atnerika, door bemiddeling van een Antwerpenaar, beweert het ministerie, en dat mag niet, nooit of jamais.
Op welken tekst der wet zulk inhouden van een tableau steunt,
ziet men niet in; tot hiertoe immers bestaat er geen enkele maatregel
om 't verkoopen van kunststukken aan buitenland te beletten. Dat ware
gewenscht: zeker, want treurig is het hoe de vreemden hun munt met
den zwaren goudklank in de weegschaal smijten; al de nieuwe rijken,
ook en bijzonder in de democratische landen, tintelen van ongeduld
naar stamboomen en oude meubelen om eene patine te leggen op
den glans van 't nieuwe geld. En ons land wordt uitgeplunderd.
Maar, mag men dan ook vragen dat de vaderlandsliefde niet
kome van eenen kant en de Brabanconne niet diene om de kreten
van levend gevilde burgers te overschreeuwen ? Burgers en steden
met meesterstukken zijn doorgaans geen lui die met den neus in de
lucht zitten om te ruiken langswaar hun geld 't meeste profijt afwerpt;
de knepen en streken der beurs zijn meestal vreemd aan die naieven;
en zoo komen ze zekeren dag tot de constateering dat have en goed
tot een zevende slonk en dat ze noodgedwongen moeten overgaan
tot den verkoop van het familiestuk.
Niet aan vreemden; goed; maar dan moet de staat ook een treffelijken prijs bieden; anders wordt het — sit venia verbo — een fopperij,
of toch iets dat er veel op trekt.
Want doen we 'nen keen eene veronderstelling — rationis ratiocinantis of rationis ratiocinatae, ge hebt den keus. Een eerzame burger om de eene of andere reden brengt zijn kunststuk naar een museum; het heeft al de kenteekenen van — veronderstellen we eenen
Jordaens, en een heel knappe kunstkenner, eene duitsche summiteit,
verklaarde zonder haperen dat het wel en zeker een Jordaens is. Hij
is heel en al bereid een offer, zelfs een zwaar offer, te brengen, maar
verlangt toch een schappelijken prijs. Wel, als alle weg naar 't buitenland brutaal is afgesneden, dan kan men, of liever dan zou men
kunnen, ongeveer als volgt te werk gaan. Men verklaart van uit de
hoogte : 't is de poot niet van Jordaens, 't is dit of dat, de getuigenis
van buitenstanders is van geener - waarde, het trekt zelfs niet op 'nen
Jordaens. Wat blijft er dan den eerzamen burger nog over ? Men
zal hem betalen met een decoratie en wat andere goedkoope count.
Maar in onzen tijd van bezuinigingen?
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zouden de mannen met de klinkende nieuwe schijven, zou een
Franqui, zouden de banken niet met een baroensche vrijgevigheid in
den zak kunnen schieten en de kunststukken stabiliseeren ? Dieswille zou veel hun vergeven worden, en zoo noodig kenne eene wet
hun het voorrecht toe een uitzonderlijk breed nationaal vaandel uit
te hangen.

Het merkwaardigste van de driejaarlijksche te Antwerpen was
dat wat er niet was, het uitblijven van alle cubisme en expressionisme, ten minste in acuten vorm. Men dacht onwillekeurig aan de
verzen van Ledeganck : de roem is als een bloem..., Als een voorgaande artikel beweerde dat de tij van het cubisme verloopen was,
dierf men niet veronderstellen dat zoo'n klinkende proef op de som
ging worden gegeven; dat is geen verloopen, wel een verzwinden.
Zoo'n spoorloos terug onder den grond kruipen, is zelfs onnatuurlijk, en men moet dan ook veronderstellen dat de jury van aanneming
er met vuile voeten doorging.
Wat er ook van weze, in deze tentoonstelling leefde het cubisme
slechts als een droom; en was het voor velen nog wel een droom?
Eenige doeken konden evengoed dateeren van over dertig jaar.
De jonge hollanders, die als uitgenoodigden imponeerden door
het geslotene hunner gelederen, hebben er hun koel beredeneerend
zelf controol, hun strenge constructie, hun zwaar schilderen in donkere gamine uit behouden, in zooverre het niet zit in den landaard.
Bij de Belgische inzenders was het cubisme slechts eene herinnering, un relent de parfum. Dehoy, Malfait eenerzijds De Kat en Verschaeren anderziids, voor kleur of voor vorm verwezen nog uitdrukkelijk naar de laatste strekkingen; hun werk was echter voor alien
duidelijk geschrift, en het was aangenaam geschrift dat door eenvoudigheid en direktheid verpoosde van te grooten omhaal en te mooie
krullen. De anderen hebben uit de koorts van het cubisme behouden
grootere klaarheid, breedheid in opvatting, soberheid in toon, en
bijzonder vrijheid en bevrijding nit den knellenden band van het
realisme.
Een tweede constateering; de figuur en zelfs het landschap duiken
op; maar de voorliefde der schilders schijnt toch te gaan naar het
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stilleven; ze schijnen nooit moe de glorie te zingen van groenten en
van haringen. Schoone stillevens. Waarom die voorkeur ? Om zich
in te werken in de kleur ? Om massaal te schilderen ? Om zich te houden bij blijvende dingen, buiten spel van leven en licht?
Het publiek kwam druk op en scheen zich weer 't huis te voelen;
't moest het jury dankbaar gestemd zijn — Velen zullen het jury
minder mild beoordeeld hebben omdat het kunstenaars van verdiensten, en nauw aan 't artistiek leven van Antwerpen verbonden,
uit deze tentoonstelling weerde.
Geven we eerst een vluchtig overzicht van de belgische schilders.
Veel goed werk, maar weinig nieuw geluid; geen revelatie. De hoogvogels waren wel Philibert Cockx, Saverys en De Sadeleer.
Van Philibert Cockx hing een overheerlijk portret, in warmen toon,
met een diepen gloed als van lak; en een zicht ap Antwerpen, grootsch
en stevig; eenige groote lijnen houden alles rustig opdat zijn diep
klinkend koloriet 7 een van de rijkste deter tijden — tot zijn voile
recht kome. Over Saverys spreken we naar aanleiding der jonge Hollanders. En de Sadeleer pakte uit met een winterlandschap lijk wij
er weinigen mochten bewonderen; alles toegedekt, ondergestopt
onder karrevrachten sneeuw;' een bleeke winterzon breekt door een
zwart wolkenschof, laat haar traag licht glijden over de kap eener
schuur en speelt op den zoom der kap een melodie van grijs bleek
blauw ; een sneeuw als een geweldig natuurverschijnsel, dreigend,
drukkend, toch niet vijandig, want vol. beloften.
In de zaal veel oude winkeldochters, natuurlijk : schilderijen die
men te voren reeds zagi en die met hun bekend gezicht den dienst
van het huis schijnen waar te nemen. Waarom komt Van Puyenbrock
toch steeds opdagen met zijnen Bouddha? een wonder van geduldig
likken aan tinten en tonen, maar die one den dour een mascotte gelijkt, die geluk over de tentoonsteling moet brengen.
En nu, maze der schilderkunst, wie stond er nog in de drommen
der u gewijden? Beziel mij, en houd er den moed in bij de lezers.
Albert was er met een mooi binnenzicht, dat den roem van Beigie
moest hooghouden tusschen twee Kelders; Baes bracht zijn nette
kinderen terug uit school; Berghmans met een stadszicht te Gent
was op zijn beste, Calut trad op met een mooi landschap in gedempte
tonen; maar de Buck Evariste deed u de wenkbrauwen fronsen;
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De Coene schreed dan aan met een oogst vonkelend als een gulden
vlies; De Laet toonde zijn kracht in een deemsterende heide; en
toen volgde de breede Felbier met zijn Schelde, en die nuchtere
Frechkop met zijn aardigen beenhouwer. Gilles kwam aandragen
met zijnen doode, wel pakkend maar te veel anekdotisch en te veel
jagend op effekt en te weinig pictureel; en nu volgden oud-bekenden
en mannen wier verdiensten u van genoegen deden glimlachen
Hens en Horenbant, en Laermans en Melsen en Shifts en de Tremerie ieder met vaste kenteekens en eigenschappen; Masui liet de
vrouwen van Plougastel optrekken naar het pardon; Opsomer was
heel voornaam, met een stilleven; Paulus torschte machtig zijn
ophaalbrug; Servaes toonde zijn doode Kristus, en ge zegdet : gezien;
maar zijn winterlandschap noemdet gij schoon. En ge boogt u voorover om dat schoone oudje te zien van W. Vaes. En nu moet ik nog
Van Belle vermelden met zijn half japaansche faktuur, en Van Cauwenberghe met zijn stilleven; en de likeurdrinksters van Van de Woestijne (wat gemaniereerd); hoe stout en bout en gezond leek u toen
Van Sassenbroeck die buitenmenschen lijk bonken laat schaverdijnen
in een fijn opheuvelend brabantsch landschap. Nu was het de beurt
aan van Mieghem, aan Gastemans, De Graef en de Baseleer die wat
uit, de rei waren gesukkeld, aan Vermeylen's lezeres, en de jonge Vinck
sloot ongeveer den stoet met een stil leven en een dooi die deden denken aan de laatste werken van Stobbaerts.
Ende di gordine scuvet.
Het waren de jonge Hollanders die een karakteristiek gaven aan
deze tentoonstelling. We zegden reeds dat hun optreden, in 't algemeen, koeler was, strenger, vol beredeneerden zelfcontrool; geen
zich laten gaan, zich laten drijven op den stroom der fantasie, of der
kleurenkoorts, maar een streng blijven binnen een vast bepaald onderwerp en paler.
Strenge componisten en strenge tonalisten.
Het jury had de twee doeken van Saverys in de zaal opgehangen
waar ook twee interieurs prijkten van Kelder; en het verschil was
opvallend.
Bij Saverys, de breed uitslaande, geestdriftige, soms brallende
fantaisie; de romantiek. Booten die drijven, in een ambergele zee,
irreeel, als in een droom; stoelen die tegen de zee afsteken als ge77

vaarten; een tafel als een eiland;monsters van roggen of tongen die
witbuiken als een paradijs van vettigheid ; Streuvels steekt tegen
eenzelfden fonds van booten of als een Algeriaansche zeeroover;
gedacht en wil spannen het voorhoofd, doen de jukbeenderen kraken; het doek aan den hals wordt een glorieuse jabot, de witte hemdsmouwen rukken aan lijk vlaggen : een oergeweld van kracht; booten
zeilen naar onbekende landen; het tafelken waartegen den schrijver
aanleunt, en de flesch die er op staat kantelen om, in den scheppingsroes.
Saverys rukt de dingen uit midden en verhouding, vertitaniseert
ze. En de zelfde ontembaarheid in zijn koloriet, zijn schitterend,
zijn rumoerig, zijn ontploffend koloriet, dat van hem is en gansch
eigen. zijn zwart is afgrondelijk, en uit lien hellegrond bliksemt
zijn wit, parelmoert zijn lichtblauw als een teederheid.
Saverys is de schilder van het enthousiasme, van de blijdschap.
De reuzenblijdschap.
Kelder laat ook wel het wit opschieten uit een donkeren fond,
maar hoe bezadigd worden de kleuren in kringen aangelegd; hij
laat zijn penseel niet optrekken ter ontdekking, geen kermis houden ;
het koel verstand houdt steeds den toom, en het onderwerp wordt
uitgewerkt diep, prachtig, maar koel.
Twee rassen spreken hier hun taal : de warmbloedige Vlaming,
en de bezonkete nuchtere Hollander. De eene is colorist, de andere
tonalist.
En nuchter, strak gespannen waren al de hollanders, of bijna :
ik zonder Maks uit, wiens hooge waarde mij ten andere niet zoozeer
opviel. Piet Wiegman, zoo wijdomvademend van vorm, zoo statig
van vorm, heeft in zijn eigenschap jets van die rustige structuur.
Daar hingen in de eerezaal twee aquarellen van Willem Van Konijnenburg : een Egyptische herder en een Egyptische landbouwer;
schoone aquarellen, die bijzonder opvielen door de constructie,
door het monumenteele, het pharaonische, het heroische van hun
verschijning. Bij nader onderzoek bleken beide tafereelen naar strakke
lijnen opgebouwd; onderaan in den linkschen hoek ontsprong een
bundel van drie stralen die uiteenzetten door heel het tableau, zelf
doorsneden werden door andere lijnen, en herder en schapen in een
ijzeren harnas joegen. Bij den Egyptischen landbouwer waaierde
die trits van lijnen nit van den bovenrand. Van Konijnenburg heeft
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een canon, naar denwelken alles wordt geschikt en geregeld : figuur
en bijkomstigheden dienen om de lijnen te vullen, te rneubelen.
Waar vindt men in Vlaanderen een kunstenaar die zijn rytme zoo
strak durft spatinen. En die vraag stelt men zich ook bij de teekeningen van J. Toorop; wie waagt zich aan de logiek van den hollandschen
meester, aan dat streng doorvoeren der lijn ; en wie weet er die innerlijkheid aan toe te voegen, door die strakheid zoo intens de hoogste
gevoelens weer te geven?
En de jonge Hollanders bleken tonalisten; kunstenaars die opgaan
in de studie en in de schoonheid van den klank van eene kleur. Piet
Van Wijngaerdt, in zijn « cafeetje » met de onbeholpen ruwe yolksm,enschen, heel massaal geschilderd, wil ons zijn verrukking mededeelen over een wit, (dat misschien te luid opschiet uit een donkeren
achtergrond,) en over een donker blauw dat er uit opflitst met satijnen
weelde; en in zijn - stilleven, hoe de lichtende bloemen met fulpen
volle klanken aanzwellen . Colnot geraakt niet uitgepraat over de
herfstrijkheid en rijpheid van het bruine: zijn stil leven met Madonna,
zijn boschzicht — met het pakkende gevoel van den ingang van een
bosch —, waren hymnen aan het stillende, het rustige van een bruine
kleur waarin het rood met zijnen gloed stil voortbrandt in de assche.
Zoo trad Holland op met eene kunst vol bezonkenheid : de geestdrift gaat schuil, durft niet uitlaaien ; 't was de kunst van een kultuurvolk, imponeerend door voornaam,heid, door den geest, maar
die de charme mist van het spontaan-bloedwarme der jeugd.
Sommigen duiden het hun ten euvel dat hun palet zoo zwaar is.
Men moet kunstwerken aanvaarden lijk ze zijn; ten andere die kunstenaars zullen wel de gamma verkozen hebben die best overeenkomt
met temperament en betrachting; en men voelt daarbij dat ze de
blijde kleuren niet den rug toekeerden, enkel willen experimenteeren
hoe ze uit den donkeren kunnen opschieten als vuurpijlen.
Maar het jury, dat ons de gelegenheid schonk met hun kunst kennis te maken, dient flink geluk gewenscht om de keus.
J. HALLEZ.
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Over Muziek
PUCCINIS'S TURANDOT
door Andre Van Praag.
In lang vervlogen eeuwen leefde er in het Hemelsche Rijk een prinses, even vermaard om haar onweerstaanbare schoonheid als om haar
wreedheid van hart
Dertig prinsen van den bloede, reeds, die verblind door lief de, uit
den vreemde naar het gouden rijk van de opgaande zon waren getrokken om naar de hand der wonderschoone prinses te dingen hadden hun onbezonnenheid met den dood moeten bekoopen want
Turandot's wet was onverbiddelijk voor hen die de drie levensraadselen, welke zij haar aanbidders pleegde voor te leggen niet vermochten te verklaren.
Allen, een voor den, waren ze gevallen, de hoofden der koningszonen onder het mes van den beul, een voor een want Turandot's raadselen waren even ondoorgrondelijk als haar ziel.
Doch eens gebeurde het dat zich ten paleize van Turandot's vader,
den machtigen Keizer van China, een onbekende prins meldde,
schoon als de dageraad en wijs als de Mikado zelve, welke zonder
moeite de raadselen welke de prinses hem voorlei wist op te lossen.
Groot is Aizen — Myo — 0, God der Lief de en wee hen die trachten te ontkomen aan zijn strenge natuur-wetten.
Van of dit oogenblik was over Turandot's lot beslist. De eed, die
ze zichzelven had opgelegd- : zich nooit aan een man te zullen geven
om zoodoende den smaad te wreken eens in het grijze verleden prinses
Lou-Ling door een mannelijk wezen aangedaan — zou ze nu moeten
breken en gisteren nog op het toppunt van haar fatale macht zou ze
vandaag het willoos speeltuig worden in handen van den vreemdeling,
welke het lot haar als vrijer had aangewezen. Hoe had ze ook ooit
kunnen bevroeden dat raadsels waarover de Wijzen van China jaren-
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lang vruchteloos hadden nagedacht door een gewoon sterveling zouden worden opgelost.
Doch zie, de nobele, onbekende koningszoon, ziende haar wanhoop
en verbijstering, verleende haar een gunst. Een dag uitstel schonk hij
haar en de did tot overpeinzing van een probleem. Op haar beurt
zou ze een raadsel moeten oplossen, n.1. dat van des prinsen herkomst. Indien ze hierin v6Or het ochtendgloren slaagde zou de prins
haar de vrijheid weerom schenken en zelf vrijwillig naar het Nirvana der Dooden verhuizen, zooniet zou ze zijn vrouw worden.
Dien nacht was Peking, de violette stad niet in rust gehuld. Gruwelijk waren de -m,artelstraffen waarmede Turandot de bevolking
had bedreigd, indien ze er voor den ochtend niet in zou slagen voor
haar den sleutel van het mysterie te vinden. Doch alle zoeken, speuren en vorschen bleek tevergeefs, niemand vermocht achter het geheim te komen.
Tot Turandot even v66r den dageraad de waarheid vernam uit den
m,ond van den prins zelve.Hij was Kalaf, zoon van Timser, onttroonde
vorst der Tartaren... Zijn leven was in haar handen.
Doch toen de dag ontwaakte in de violettestad en de zon haar stralen zond op haar troon van jade, ontwaakte — o! wonder — ook de
lief de en de zon in Turandot's ijskoude hart.
En v6Or haar paleis deed zij den volke kond, terwijl ze den prins
voor de voeten viel : « Volk van China, nog v66r het ochtendgloren
heb ik het mysterie weten te ontsluieren... ik weet nu wie de vreemdeling is... Zijn naam is : de Lief de ».
Dit schoon wijsgeerig vertelsel van Persischen oorsprong werd
door den beroemden Venetiaanschen dichter-dramaturg Carlo Gozzi
(1720-I806) in tooneelvorm gegoten.
Schiller gaf er een zeer vrije Duitsche bewerking-van voor het hertogelijk theater in Weimar en het is de Italiaansche vertaling dezer
laatste bewerking door Maffei welke Adami en Simoni tot voorbeeld
diende voor het libretto van Turandot, dat door wijlen Giacomo
Puccini op muziek werd gezet. Ruim twee jaar lang had de componist
van « La Tosca » tevergeefs naar een geschikt tekstboek gezocht.
Puccini wist bij ondervinding (men wijt het fiasco zijner jeugdwerken : « Le Villi » en « Edgar » vooral aan de gebrekkige libretti) in
welke sterke mate een belangwekkende handeling tot het succes van
8x
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een moderne opera kan bijdragen en het aanzienlijk aantal teksten
welke Puccini in de jaren 1917-1920 ter toondichting opnam doch
daarna wegens ontooneelmatigheid weder verwierp werpt een sterk
licht op de practische zijde van zijn talent; Puccini was in de eerste
plaats een geroutineerd « homme de theatre ». Fraccarioli in zijn geestdriftige doch nogal oppervlakkige Puccini-biographie (Milaan-Ricordi
1925) citeert een heele lijst libretti welke voor Puccini werden geschreven, door hem werden aangenomen doch nooit zijn getoonzet.
Noemen wij slechts : Marie-Antoinette, La Faute de l'Abbe Mouret
(reeds door Alard Bruneau tot muziekdrama verwerkt), « Tartarin
de Tarascon », « La femme et le pantin », « La Lupa » (van den Siciliaanschen rornanschrijver Verga, auteur van de novelle waaruit
« Cavalleria Rusticana » ontstond). « Three little wooden shoes » (naar
Ouida, inmiddels door Mascagni getoonzet). Het feit dat Puccini
tenslotte de Turandot-stof verkoos spruit voort uit het verlangen van
den meester zich ook in het genre zijner libretti te vernieuwen, een
andere facet, n.l. de fantastische zijde te laten glinsteren van zijn talent,
hetwelk zich totdien steeds in dienst van het superrealisme, het z.g.
« verisme » had gesteld.
Edoch, de « Turandot » zooals ze zich in de Gozzi-Schiller-bewerking voordeed was als drama looter episch en Puccini's kunstenaarsnatuur was bij uitstek op het lyrische ingesteld. Er ontbrak aan het
stuk nog een teedere, offervaardige, liefdevolle vrouwefiguur om als
tegenhanger te dienen voor de trotsche, ongenaakbare pagoden-prinses. Vandaar dat Adami_ en Simoni de bekoorlijke figuur van Liu
schiepen, het jeugdige slavinnetje van den prins, dat onder een onbeantwoordde liefde voor haar meester lijdt en zich in de laatste acte
offert, zichzelve den dood geeft als men haar martelen wil om haar
het geheim van 's prinsen afkomst te ontfutselen.
Zoo men weet was het Puccini niet vergund zijn Turandot geheel
en al te voltooien. Frank Alfano (de componist der te Antwerpen opgevoerde opera : « Sakuntala ») genoot het voorrecht het laatste duo
tusschen Turandot en Calaf te instrumenteeren en de finale op te
bouwen uit door Puccini nagelaten motieven. Des =esters laatste
schepping was de stervensscene van Liu en de doodszang welke door
het koor ter harer eere wordt aangeheven.
« Liu — goedheid — teederheid — vergiffenis — o I pazie I »
E3

waren de laatste woorden die Puccini toondichtte. Hierin ligt ongetwijfeld iets symbolisch. Puccini's liefde ging vooral uit naar die
freele, discrete heldinnen zooals ze talrijk zijn in zijn werken als Mimi, Cio-Cio-San, Minnie (uit « La fanciulla del West ») de door de
maatschappij geslagene, zwakke vrouwen, welke het m.edelij den
moeten opwekken van alien die weten wat lijden beteekent; voor hen
vond hij zijn meest teedere accenten.
En het lot heeft ook niet gewild dat Puccini zijn zwanenzang zong
voor de tenslotte door hartstocht overwonnen groote, machtige Turandot, Brunhilde van het Oosten, doch voor de kleine Liu, die gelaten
stierf voor den prins haars harten...
Een andere verandering aangebracht in het tooneelstuk van Gozzi
is de vervanging der traditioneele aan de « Commedia dell' Arte »
ontleende figuren van Tartaglia, Brighella en Pantalone door de drie
ras-echte Chineesche ministers Ping, Pang en Pong, karikaturale
hoogwaardigheidsbekleeders welke Puccini inspireerden tot hoogstkoddige muzikale gedachten uitgedrukt in het intermezzo dat het late
tafereel van het tweede bedrijf vormt.
« Turandot » neemt in het Oeuvre van Puccini een zeer eigene plaats
in. In de laatste vijftien jaar van zijn bestaan zocht de componist
gestadig zijn stiji to vernieuwen. Herinneren we aan « La Fanciulla
del West », de trilogie «II tabarro — Suor Angelica — Gianni Schichi »
en « La Rondine », Puccini's eenige opera-comique. Het « Verismo »

de opera-stijl A la Mascagni van het eind der I9de en begin 20 ste eeuw
voldeed, hem tenslotte niet meer. Vele nieuwe wegen werden in den
loop zijner carriere voor hem vereffend door groote geesten als Debussy, Ravel, Milhaud, Schonberg, Stravinsky en in eigen land door Malipiero en Respighi. Naar het voorbeeld van Verdi die op het laatst
van zijn leven nog met iets geheel-nieuws : de onsterfelijke « Falstaff »
voor den dag was gekomen wilde Puccini in zijn Turandot ook als
een herboren musicus naar voren treden. Is hem dit volkomen gelukt?
We kunnen het slechts ten deele bevestigen. Er zijn in « Turandot »
vele nieuwigheden, het werk is bovendien veel bezonkener en gecom.pliceerder dan Puccini's vroegere opera's, des alniettemin duikt herhaaldelijk de componist van « La Boheme » uit de partituur op en
soms worden de reminiscenties zelfs zeer sterk (trio, r ate acte, Tate tafereel II, stervenscene Liu in III). Eigenaardig, het waren altijd juist
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die gedeelten welke ons het meeste pakten, juist die zangen waarin
de ziel van den toondichter was te hooren. De rest van « Turandot »
komt ons voor hoewel technisch volmaakt en vol verrassende liarrnonische vondsten, toch eerder, met het verstand als met het hart
geschreven te zijn. En dit kan niet anders dan een soort van leegte
bij de toehoorders achterlaten. Puccini had een warm, nobel hart
en wij voelen het voorzeker als een gemis als wij dit hart in zijn
muziek niet hoOren kloppen. Een der meest opmerkelijke noviteiten
voor Puccini is de gebruikmaking van het harmonisch bitonale
beginsel (het tegelijkertijd aanwenden van twee verschillende toonaarden, hetgeen de exotische stemming van het werk op frappante
_wijze verhoogt. Trouwens, alle motieven in « Turandot » doen
echt typisch Chineesch aan. Velen dezer zijn oorspronkelijk en
door Puccini uit oud-chineesche manuscripten in het Britsch
Museum opgediept.
Laat ons ttnslotte nog enkele woorden wijden aan de Turandotopvoeringen in den Muntschouwburg te Brussel. Deze mogen in
vele opzichten voortreffelijk heeten. Het was in onze hoofdstad dat
Puccini, die aan een ongeneeslijke kwaal leed en als laatste hoop naar
Brussel was gekomen om er een radiumbehandeling te ondergaan,
voor het laatst de oogen sloot. De directie van den Muntschouwburg
rekende het zich dan ook tot een vrome plicht de « Turandot » nog
voor dat de Groote Opera te Parijs ze opnam, op waardige wijze voor
het voetlicht te brengen.
Mej. Bonavia welke de titelrol vervulde kon ons niet geheel en al
voldoen. Haar stem klonk vooral in het tweede bedrijf zeer schel;
alleen haar gebarenspel (reeds eerder in « Tannhâuser » viel dit op)
was bewonderenswaardig. De heer Verteneuil ontpopte zich in de
rol van den pries als een hoogst sympathiek tenor; deze jonge Belg
belooft ongetwijfeld veel voor de toekomst. De heeren Boyer, Lens
en Mandieu waren verdienstelijk respectievelijk als Ping, Pang en
Pang, terwijl de heer Richard ons weer verrukte met zijn prachtig
sonoor baryton-geluid. Beslist onvoldoende was de heer Lefevre als
de Keizer, zijn rol was gelukkig kort. Van alle medespelenden ontroerde ons_ het meest Mevrouw Talifert, wier vertolking van Liu
alleen reeds een gang naar de Muntschouwburg waard is. Orkest en
koor (hetwelk laatste in Turandot een rol vervult overeenkomstig met
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die van het koor in een Grieksche tragedie) kweten zich voortreffelijk
van hun taak. Hun leiding was in welvertrouwde handen bij den Heer
Corneil de Thoran. De meeste lof komt echter aan de heeren Delescluse en Thiriar, welke respectievelijk decors en costumes ontwierpen.
Hun scheppingen waren zeldzaam-schoon. Dank zij deze groote
en bescheiden kunstenaars werden de Turandot-opvoeringen een even
groote lust voor de oogen als voor de ooren.
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Varia
JEAN RICHEPIN OVERLEDEN.
Te Parijs in het schoone hotel van de villa Guibert overleed op
Zondag 12 December, de Fransche dichter Jean Richepin, bijna 78
jaar oud. Jaren geleden was, of heette hij een «revoke » wat de Academie toch niet heeft afgeschrikt om haar poorten voor hem te openen,
noch het goevernement our hem commandeur van het eerelegioen
te maken. Daar zijn er wel ooit geweest die hem deze evolutie, half
ironisch verweten hebben. Maar feitelijk was Jean Richepin 'n goeie
vent, zeer gedienstig, zonder erg, argeloos zelfs. Arm kwam hij aan
zijn einde, en... bijna vergeten. Zeker zijn naam en zijn voornaamste
werken kent men nog best. Maar hij werd niet meer gelezen, niet
meer bewonderd net een altijd oprecht, altijd levend geloof. Hij
had zich zelf overleefd. Hij was de laatste romantieker, met Catulle
Mendes, die heel wat minder beteekent, en op een tijdstip dat het
romantisme al uit de mode leek. Dat is het groot letterkundig verwijt
dat men hem voor de voeten kan werpen, nl. zich te laat in den dienst
te hebben gesteld van een voorbije kunstformule.
Hij was geboren in 1849 te Mideah in Algiers, en kwam, negentien jaar oud op de Ecole Normale Sup6rieure waar hij, tusschen de
lesuren in zijn eerste verzen zat te rijmelen, die later verschijnen in
« La Chanson des Gueux » dat in 1876 op de markt kwam, en Richepin
in eens beroemd m aakte; want om dit boek dat eenige schoone verzen
bevat maar sours erg stootend is, werd de schrijver nog in het zelfde
jaar veroordeeld tot een maand gevangenis en Soo fr. boete : wat ten
gevolge had dat het boek, dat anders wellicht onopgemerkt zou zijn
gebleven, door het publiek letterlijk versionden werd.
Eenige Jaren vroeger reeds was hij in de letterwereld ingelijfd
hij had nl. in 1872 al heftige artikels geschreven in « La Veritê » en
in « Le Corsaire » en ook een brochuur uitgegeven die nog al furore
maakte nl. : Les etapes d'un refractaire » en gewijd was aan den grooten
schrijver Jules Valles, destijds nog slecht gekend door het groote
publiek. Maar die veroordeeling maakte hem ineens beroemd. Toen
zijn straf was uitgeboet, wilde hij per se excentriek doen om van
zich te doen spreken : schepen ontladen in de haven van Marseille,
als matroos dienst nemen op een zeilreee boot, zich zelfs laten inlijven
bij een troep bohemers, waaraan zijn drama : Miarka zijn ontstaan
dankt.
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Te gelijk met zijn bundels vol revolutionnaire verzen, gaf hij
romans, die altijd vreemde, uitzonderlijke gevallen behandelen.
Zoo b. v. in Les Morts Bizarres, in Cesarine, Madame Andre of La Glu.
Richepin onderscheidt zich in al die werken door zijn bewondering
voor oproerlingen, door zijn grofheden a.-1,a-Rabelais », door zijn
gewaagde en vreemdsoortige zedenschilderijen, door zijn voorkeur
voor abnormale of bedorven wezens, kwakzalvers, landloopers enz..
« Il voit obscene » zegt Jules Lemaitre van hem; zijn beelden worden
altijd en onafwendbaar, grof en ruw veil, stootend zelfs in t' oog der
wereld. — Ook schreef hij een twintigtal tooneelwerken. — maar ook
hier blijft hij evenals in zijn overig werk, geus en zanger tegelijk,
van tijd tot tijd sours een mooien ruiker gevend,doch steeds zich vermeiend in zijn vleeschhol. — Van of Igoo begint zijn ster te verbleeken : zijn werken worden niet meeF zoo geestdriftig ontvangen
ook zijn tooneelstukken hebben niet heel veel succes. Dan pakt hij
een ander terrein aan, want hij wil besproken worden, en zoo wordt
hij eenige jaren lang, « le roi de la conference » en zoowel in Parijs
als in de provincie stroomt de menigte toe om naar hem te luisteren
en wordt ze als betooverd door zijn schitterend woord. De Academie
vergeet haar vroegere veroordeeling, en de grove cynieker die gehuild had tegen de maatschappij, tegen de wetten en tegen God,
wordt in haar schoot opgenomen. Dat was een van de groote dagen
in zijn leven. Zijn verbleekende ster schittert met nieuwen glans.
Toch niet voor lang, want de jeugd wou van Richepin niet meer
hebben. Hij schreef nog wel, maar.., werd niet meer gelezen. Ten
slotte stelde hij zich kandidaat bij de verkiezingen tegen een zekeren
Ceccaldi; hij voerde zijn kiesstrijd als een dichter d, w. z. tegen alle
gezond verstand in, en.,. hij werd niet gekozen. Toen kwam de oorlog ; Richepin, aLs goed vaderlander leed onder Frankrijks slagen en
was blij om de overwinning : hij moest er over schrijven, want leed
gebrek. Maar zijn laatste werken beteekenen niets meer : zijn pen is
nog niet versleten, maar zijn idees zijn jaren ten achter. Twee bundels verzen — « Interludes » heet de' laatste, — zijn z'n zwanenzang.
Ook was hij begonnen zijn gedenkschriften te schrijven onder den
ietwat melankolieken titel : Mes Vies. Zijn letterkundige arbeid was
gedaan; ook schreef hij sinds eenige maanden niet meer. In dien tijd
had hij aan een zijner vrienden geklaagd : « Il y a quelque chose de
plus triste que de mourir, c'est de se savoir Ma. mort. »
that zal er over blijven van dien reuzenstapel werken ? Eenige tooneelstukken nog enkele jaren, twee of drie romans en een paar verzenbundels. Doch zijn faam, zal langer blijven Leven. Die hem gekend
hebben, — zoo schrijft een vriend van hem — zullen steeds moeten
getuigen dat Richepin in den grond, een goeie vent was, gevoelig
en buitengewoon ontwikkeld, maar dat hij slachtoffer was van zijn
tijd dien hij zijn best deed te doen verbaasd staan, en die niet erg
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delikaat was in de keuze der middelen om dat pover resuultaat te bereiken. —
BETOVE
In de Opera Comique van Parijs werd,rondhalf December opgevoerd:
Le Cloitre, waarvan het tekstboekje getrokken is uit het beroemde

stuk van den dichter Em. Verhaeren, en de toondichter : MichelMaurice Levy de beroemdheid heeft veroverd onder den deknaam
Betove. Deze jongen was nog maar elf jaar oud, toen hij zijn eerste
stuk schreef dat door het orkest van de republikeinsche wacht werd
uitgevoerd. Thans is hij meer dan dertig jaren ouder. Lang en moeilijk is de weg die naar het succes leidt, maar men mag toch nooit
wanhopen, wat er ook gebeure. Want dit is gebeurd in het leven van
dezen toondichter een soort vertwijfeling die, woest en ironisch,
den komischen norm aannam, deed hem plots den roem kennen,
dien hij het minst had gezocht, dien hij wellicht bitter vond, en smartvol en duur verworven — ten koste van wat op een afstand-doen,
een razende verloochening, een heiligschendende misvorming geleek
van de kunst. zonder verwiji werd hij beroemd als muziekc.own,
waar hij kunstvaardigheid wist te doen samengaan met hansworsterij,
en uitbundig geschater te verwekken onder dat enorme masker, den
schuilnaam Betove. Zoo begon hij, tegen 3o fr. per dag in de rol
van vroolijk parodist, maar kende later dagen — en niet weinig —
van 3000 fr. en meer. —
CURIOSA
Begin December had in Parijs weer een zeer belangrijke verkoop
plaats van kunstvoorwerpen. Het voornaamste stuk was het eenig
en eerbiedwaardig exemplaar van de Venetiaansche uitgave van Dante
(1490 waar liefhebbers uit alle landen waren op of gekomen. Dit
boek is heel en al het zelfde als de uitgave van Florentei (1481),die zelf
was vooraf gegaan door die, zonder ophelderingen, van Foligno (1472)
die de allereerste is geweest, en gevolgd werd door die van Mantua,
in het zelfde jaar, door die van Frederic van Verona in 1477, van lapels, ook in 1477 en van Milaan in 1477 met ophelderingen. Het
thans in Parijs verkochte exemplaar was dat van Piero da Fighino,
minderbroeder, die het illustreerde met 35o verluchtingen — portretten, sierlijke letters, wapenschilden, tooneelen allerhande —
waar in, beter dan bij welken tijdgenoot ook, de grootsche wijsbegeerte van den dichter staat uitgedrukt. Die verluchting had de
monnik uitgevoerd voor Antonello de Sanseverino; en het werk kwam
in de 18e eeuw in Frankrijk, men weet niet juist in welke omstandigheden. Toen heette het werk van Dante nog eenvoudig Commedia.
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In strijd met wat Victor Hugo beweer t, verschijnt de titel Divina
Commedia pas met de venetiaansche uitgave van 1502 waarvan Piero
da Fighino eveneens meewerkte.
Het werk was op ioo.000 fr, geschat, doch de prijs werd nog hooger opgedreven; M. Hoepli uit Milaan Niterd er de gelukkige eigenaar
van voor io6.000 fr. En zoo is dat mooie boek weer naar het land
van zijn afkomst teruggegeaan. Met de onkosten zal de prijs voor
dezen voor Dante betaald, honderd vjf en twintig duizend frank
bedragen, wat, volgens de kenners nog geenszins overdreven is.
Een week later had er in het bekende hotel Drouot, nog een boekenverkoop plaats; daarbij ging een Dante van 1529 weg voor 2500 fr,
en een Boccaccio van 1527 die 4000 fr, opbracht. Voor de werken van
Cicero uitgave van 1768 werden 1600 fr. betaald en voor een Cornelius Nepos van 1471 de som van 13480 fr. —

CLAUDE MONET
Het eens zoo gevierde geslacht der groote Impressionisten sterft
langzaam uit, zijn tradities achterlatend, in de handen van 'n epigonendom, dat terend op den gouden roem zich verliest in 'n em.otielooze oppervlakkigheid. Thans is ook Claude Monet, de nestor en
laatste grootmeester van de roemrijke Fransche school, die op het
einde der vorige en in het begin van d aze eeuw na een stormachtige
opkomst haar hoogsten bloei bereikte, gestorven, een figuur van Internationale vermaardheid, wrens werken behooren tot het beste,
dat deze richting heeft voortgebracht.
Hij was 86 jaren oud geworden,deze minnaar van het groote licht
dat hij zoo verheerlijkt heel, en hij stierf zoo goed als blind sinds
bijna 15 jaar. Hij was geboren te 1157e in 1840, hetzelfde jaar als
Robin en Clemenceau; alle drie strijdlustig van aard, de laatste voor
de vrijzinnige politieke iddes, de twee andere voor de kunst : de roekelooze beeldhouwkunst en de gewaagde schilderkunst. Singulier
samentreffen-van het noodlot. Zoo stierven ook in 1616 op denzelfden dag Shakespeare en Cervantes. Van de drie beroemde mannen
in 1840 geboren, is Rodin het eerst wee i heengegaan, zwak van geest
in zijn laatste levensjaren; Claude Monet is wel bijna blind, maar
bii zijn voile verstand en physisch nog sterk. En Clemenceau, de
grimmige « Tijger » die een trouwe vriend was van den schilder en
hem in zijn laatste oogenblikken heeft Ngestaan, is nog flink te been
en ziet nog scherp en, zijn hardhoorigheid niet meegerekend, geniet
een nog buitengewoon frissche kracht.
C l aude Monet onderging aanvankeli de invloeden van Baudin,
Troon, Courbet en Coyrot, Constable en Turner; hij is de schilder geworden van het plein-air-licht.
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Het licht in zijn duizenderlei schakeeringen, zooals het in de wisselende seizoenen speelt over de natuur, hij heeft het met zijn penseel
trachten na te tooveren, zooals zijn scherp en kleurgevoelig oog het
vol bewondering zag.
Later analyseerde hij het als een straalbrekend kristaal en ging hij
over tot een schildermethode, waarbij hij de kleuren zelfstandig
naast elkander op het doek bracht, zoodat ze eerst op een afstand
ineenvloeiden tot een geheel. Deze schilderwijze heeft echter slechts
een phase gevormd in zijn ontwikkeling, want ten slotte keerde hij
weer terug tot den trant van zijn jeugd.
De artistieke loopbaan van Monet is als bij zoovelen aanvankelijk
zeer moeilijk geweest.
Toen hij nit Algiers, waar hij als «chauffeur d'Afrique » zijn militairen dienstplicht had vervuld, te Parijs terug kwam, ging hij werken
in 't atelier van Cleyre, doch kon daar niet meer aarden, omdat hij
reeds te zelfstandig was geworden. Met Renoir en Cisley verliet hij
Cleyre, en in i865exposeerde hij voor 't eerst in de « salon » waar
hij de aandacht van Courbet trok. zijn « Dame in groen kleed » werd
echter geweigerd, Zola nam echter zijn verdediging op zich, zooals
hij dit ' in der tijd ten gunste van Manet had gedaan. Ook na Monet's
verblijf in Engeland werd tijn werk nog bij herhaling afgewezen.
Dientengevolge vereenigde hij zich met Pissaro, Renoir, Cisley,
Manet en Degas en enkele andere tot een groep, die in 1874 bij Nadar
zelfstandig exposeerde. Een zijner inzendingen, een zonsopgang,
welke hij « impression » had genoemd, werd aanleiding tot den naam
« impressionisten », waarmee men sinds dien hem zijnen geest verwanten aanduidde. Ofschoon de kritiek afkeerig bleef van hun werk,
begonnen zij toch het publiek voor zich te winnen. Via 't buitenland
kwam. voor Monet de erkenning, een zoo volledige erkenning, dat
zijn werk in 1914 in het Louvre werd opgenomen, hoewel de regel
gold, dat deze eer niet voor het tiende jaar na zijn dood een kunstenaar te beurt mocht vallen. Monet is een serieuse werker geweest,
die moeilijk over zijn arbeid tevreden kon worden. Eens vernietigde
hij een schilderij, waaraan hij drie jaar lang had geschilderd, omdat
het hem niet beviel. En toch had hij toen gemakkelijk een half millioen franks ervoor kunnen krijgen.
Sinds vele jaren woonde Monet in Giverny, een klein dorpje in
NormandiE, waar hij te midden van zijn eigenhandig gekweekte
bloemen leefde en thans ook gestorven is.
Gustave Geoffroy, die hem hoog schatte en fel bewonderde. vroeg
hem eens waar hij 't meest van hield. « Van de zee ! » zei Monet.
« de zee bovenal », lk zou er altijd voor willen staan of er op zijn. En
als ik dood zal zijn, wensch ik dat lijk in een drijfton worde neergelegd ». Die wensch is, natuurlijk, niet kunnen vervuld worden!
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PAS JITSJ OVERLEDEN.
Op io December overleed te Belgrado, de tachtigjarige Pasjitsj,
oud-premier van Jougoslavie en leider der radikalen. Zijn tera ardbestelling, die op staatskosten geschiedde,is een geweldig grootsche
nationale manifestatie geweest. Eenige bijzonderheden uit het veel
bewogen leven van den grooten staatsman mogen bier volgen.
Nikola Pas jitsj werd in 1846 te Zajecar (Servie) als zoon van een
landbouwer geboren. Hij studeerde voor ingenieur te Belgrado en
te Zurich. Hij behoorde tot de vereerders van Bakoenin, die hem eens
prees met de woorden : « Dat is een geboren samenzweerder. »
In 1872 trad Pasjitsj als ingenieur in Servischen staatsdienst. In
1878 werd hij tot lid van de Skoepstjina gekozen. In 1881 stichtte
hij de radicale partij, een democratische groep met socialistische tendenzen en uitgesproken anti-Oostenrijksch. Zeer heilig was zijn
oppositie tegen den pro-Oostenrijkschen koning Milan. In 2883
moest hij zelfs naar het buitenland vluchten, daar hij door een krijgs_raad ter dood was veroordeeld wegens een opstand tegen den korting.
Eerst in 1889 kon Patsjitsj, nadat de nieuwe jonge koning Alexander
amnestie had verleend, naar zijn vaderland terugkeeren. En reeds
in het zelfde jaar werd hij president der Skoepsjtina, en burgemeester
van Belgrado.
Van 1893 — 1894 was Pasjitsj gezant te St-Petersburg.
Toen in 1903, na de vermoording van Alexander en Draga, Peter
I Karageorgewitsj koning werd, kwam Pasjitsj weer aan het bewind,
eerst als minister van Buitenlandsche taken, sinds 1896 als premier.
In Maart 1913 vergezelde hij koning Peter op diens reis naar StPetersburg, waar hij groote politieke en economische resultaten voor
zijn land wist te bereiken.
In 1914 was Pasjitsj opnieuw premier. Aan zijn energie was het te
danken, dar Servie tenslotte zijn nationale wenschen vervuld zog.
De grijze staatsman vertegenwoordigde zijn land nog ter vredesconferencie, m.aar trad in October 1919 af, daar hij het met al de bepalingen van den vrede van St-Germain niet eens was. Nog eens nam
hij het bewind in handen om het centraliseerend beginsel in den hieuwen staat Joegoslavie te handhaven. In Juli 1924 moest hij eater
voor het verzet der oppositie-partijen wijken. Toen een coalitie-kabinet niet kon worden gevormd, was het weer Pasjitsj, op wieri een
beroep moest worden gedaan. Er werd een kabinet gevormd, waarin
ook de leider der Kroaten, Pasjitsj oude tegenstander Raditsj werd
opgenomen.
Reeds in April van dit jaar kwam het tot botsingen in het nieuwe
kabinet. Zij eindigden met het heengaan van den tachtigjarigen,
« Servischen Bismark ».
9

TWEE JOURNALISTEN .TOEKOMSTIGE ZALIGEN.
't Is de eerste maal niet dat de Congregatie der Riten to maken
heeft met journalisten en het journalistengilde telt in den hemel
vele heilige voorsprekers en patronen. 't Mag ook wel! Maar nu is
bij de Riten-Congregatie het proces der zalig- en Heiligverklaring
ingesteld van twee Fransche journalisten, echte ras-journalisten,
de heeren Philibertus Vrau en Camillus Peron—Vrau, stichter van
« La bonne Presse » en van « La Croix», op 't oogenblik onder leiding
van den respectievelijken kleinzoon en zoon.
De voornaamste redenen voor deze twee candidaten tot een toekornstige Zalig- en Heiligverklaring zijn bijna uitsluitend van journalistieken aard, d.i. « voor groote verdienste in de godsdienstige en
zedelijke propaganda, en in t' algemeen van cultureele propaganda.
Van Philibert Vrau wordt bizonder aangehaald het groote deel, dat
hij had in het organiseeren der Eucharistische congressen en van het
Institut Catholique van Rijsel; van Firon—Vrau, den schoonzoon
van Philibert, zijne medewerking aan den verheven arbeid van den
eerste en ook voor zijn groot aandeel in het oprichten der werkmanswoningen in het Noorden van Frankrijk.
Hoe meer hemelsche patronen de katholieke journalisten verkrijgen, hoe aangenamer zal het hun zijn.
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Overzicht van Tijdschriften
DE NIEUWE GIDS (December) Drie Brand (stichting) en :
Dr. M. B. Mendes Da Costa, — Brieven van Mevr, Anne Busken
Huet aan Mejuffrouw Sophie Dr. J. Berg, — Ernst Toiler : Ralph
Springer. — De Arme man in Tollenburg Dr. Nelly GeertsHomerische Hymnen A. W. Timmerman — Binnengedachten
Willem Kloos Sonnetten : Helene Swarth — De Abbe de SaintPierre Mr. M. Koppins
Verzen Willem de Wijk — Wijsbegeerte en Poesie : Willem Kloos
Buitenlandsch Overzicht : Maurits Wagenvoort — Bibliographie : Jeanne Kloos
Reyneke Van
Ontvangen herdrukken enz.
Stuwe
DE GIDS (November) Broos geluk door wijlen Jan Veth De
geschiedenis van den soldaat door C. F. Ramuz. Hollandsche bewerking van Mr. M.Nijhoff — De wetenschap der economie en de filosofie der Aufklarung I, door Mr. J. Bierens de Haan — H. G. Wells,
door J. De Gruyter, II : De realistische romans en novellen -Wihelm Busch en Christian Morgenstern, door Dr. A. Jolles (Slot).
Girolamo Savonarola, door Dr. C. de Boer
Bibliographie.
DE GIDS (December) Sprokkelingen, door R. Van Genderen
Stort Boomen-ruischen, door J. -J. Van Geuns Johannes,
door Willem de MV erode— Gedichten, door J. Greshoff. — De wetenschap der ekonomie en de filosofie der Aufklarung, door Mr. J.
Bierens de Haan (Slot). — De literair-economische H. B. S. en het
voorbereidend hooger onderwijs, door Dr. N. J. Polak -- H. G.
Wells, door J. de Gruyter, (Slot) De persoonlijkheid — Het Fran-_
ciscus probleem, door Dr. J. Lindeboom.
Harmonie-contrapunt,
door Matthijs Vermeulen — Over Anthonie Donker, door H. Marsman (Anthonie Donker, Acheran)
Kunsthistorische methoden,
door Dr. A. Jolles Dostoievsky's brieven aan zijn vrouw, door
Dr. N. Van Wijk Bibliographie — Register der in dezen jaargang
behandelde werken. DE STEM (November) : Nichts ist ganz wahr I : F. M. Huebner
In den beginne is de Eros I : J. C. van Schagen — Verzen door Nine
van der Schaaf, — Merkwaardigs uit de tijdschriften : Dirk Coster —
De versnelde film : Dirk Coster — Buitenlandsche litteratuur
Dr. Joh, Tielrooy — Hulde aan Harold Lloyd : Dirk Coster —
De Film : Elis, de Roos — Tooneel : Dop Bles Boekbespreking.
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WIL EN WEG (November) : :Inwiiding : Redactie — Bewoonde
werelden : Dr. G. C. A. Valewink — Heinrich Schliemann : E. KluitDe Clercq — Oerchristendom, en godsdienst-geschiedenis : Prof.
Dr. Karl Holl — Langs den weg der redactie — Drie boeken van
dood en leven : V. S. — Vreemde volken, verre landen : Dr. H. E.
Greve — Ontvangen boeken — Groot-Britanie en Ierland tijdens
de restauratie (1815-183o) : Dr. P. Klinkenberg — Het onderwerp in
de Schilderkunst : Herman Hana — Ornament les, door Herman,
Hana — Wondergenezingen en de ontwikkeling der geestelijke geneesmethoden : Dr. I. Zeehandelaar, Zenuw-arts. —
DE GEMEENSCHAP ( November ) : Zuid-Zuid-West (Vervolg
en slot) : Albert Helman — Transcendentale Muziek : Lou Lichtveld — Henk Wiegersma (met afbeeldingen) : Jan Engelman —
Potemkin : Albert Kuyle — Kroniek — Boekbespreking. —
DE GEMEENSCHAP ( Kerstnummer ) : Kerstmis : C. A. Terburg O. P. — Broeder Frans : Willem Nieuwenhuis — Margherita
en het Kerstkind : Willem Nieuwenhuis — De afgezant (vers)- :
Henriette Roland Hoist — De Maagd (vers) : Jan Engelman —
Nieuwjaersliedt (muziek) : Lou Lichtveld — Bij een boek van Saint
Benoit (met 6 afbeeldingen) : Albert Heiman — Noel en Armenie :
Constant Zariau — Vers : Henk Kuitenbrouwer — Land zonder
schaduw : Kees Meekel — St-Sebastiaan (houtsnede) : Piet Wiegman — De stal, de wereld en onze engelbewaarders : P. v. 'd. M. de
W. — Het Woord : Job. Wijrdaan — Virgo Mater : Albert Heiman —
De Nacht (vers) : Karel van den Oever t — De springkoord (vers) :
Karel van den Oever t — 2926 of de Zonderling : Gerard Knuvelder — Preludium (muziek) : Hans Straesser — Het bezoek : Herman
de Man — Tot Maria (vers) : G. P. — La peinture religieuse :
Paul Fierens — God schlep ons hart (vers), — en Nachtlied (vers) :
Willem Ten Berge — Moeder met Kind (lino):Prosper De Troyer —
Mededeelingen. —
DE DIETSCHE GEDACHTE (Nr 7 Wintermaand) : Ons land
is niet goed zooals het is : Dr. E. Besfe. —Het Noorderras en de
Groot-Nederlandsche stam (slot) : Dr. J. D. Domela Nieuwenhuis
Nyegaard — Rondom het opspel «Het Noorderras en de groot Nederlandsche stam ». — Rubriek voor de jongeren. Geestelijke Landweer (I) : Wijlen Dr. P. Vrijlandt — Beheer. —
DE STEM ( December ) : Fatum en Lot : Just Havelaar — Nichts
ist ganz wahr, II : F. M. Huebner — In den beginne is de Eros, II :
J. C. Van Schagen — Verzen : Th. Ring — Eleonora Di se, een levensgeschiedenis in portretten : Dirk Coster — Nocturne : A. J.
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Mussche — De Maand der geschenken : Dirk Coster — Terug tot
Ibsen : Dirk Coster — Tooneel Dop Kies en Julius Meyer — Boekbespreking. —
ONS GELOOF ( December ) : Uit den vergetelhoek : P. Eug.
Schiltz, Missionnaris van Scheut, Ta-tung-fu (China) — Kerkelijke moeilijkheden in de Xe en XIe eeuw : Dr. J. Uytterhoeven,
leeraar aan het Atheneum, Antwerpen — Mengelingen — Brievenbus — Overzicht van tijdschriften — Bibliographie. —
VROUWENLEVEN ( December ) : Vrouwenzieleleven en sociale
actie ; P. Stracke De weg over de hei : O. V. B. — Kerstmis in
Vlaanderen : J. D. B. — Licht en kleur in huis — Het boek der maand
— Leven en Werken — Het Vraagstuk der vrouwenkleeding : E.
Van 't Sas. —
VLAAMSCH OPVOEDKUNDIG TIJDSCHRIFT. — Photo
van Prof. Dr. Jung — Psychologische typen, door Prof. Dr. Jung —
De Wijsbegeerte in de XIIIe eeuw, door Prof. E. De Bruyne —
Paedagogische nota's, over het vraagstuk der erfelijkheid door A.
Decoene — Een Straflandbouwschool door A. W;- Maas S. J. — Onze
Spelling, door Br. Phocas M. — Newman — Paedagoog der Philosofische cultuur, door Dr. Fr. De Hovre — Uit de Praktijk : Opvoedende waarde der H. Kindsheid door M. S. — Uit de Schoolwereld — Uit de Paedagogische wereld : Prof. C. G. Jung, door
Fr. De Hovre — Paedagogische Sprokkelingen — Paedagogische
Kronijk — Overzicht van Tijdschriften — Boekennieuws. —
BOEKZAAL 15 ( November ) : R. H. Benson door Alb. SteenhoffSmulders — Johannes Jorgensen door Fr. Muckermaann S. J. —
Dichters in hun kabinet door H. Rongen — Richard Kralik door
Hein Hoeben — Het Eeuwige Us door G. Ridder d. v. d. Scheuren —
Potemkin en Faust door Herluf van Merlet — Boekennieuws — Uit
Boek en blad — Verscheidenheden. —
BOEKZAAL ( December ) : Het afscheid van de wereld in drie
dagen door Ed. A. Serrareus — Saint-Simon door Jos. P. Boosten —
Kroniek der fransche litteratuur door Fransche redacteur — Boekennieuws — Uit boek en blad — Verscheidenheden — Ontvangen
boeken — Correspondentie — Inhoudsopgave en Boekenregister
over 1926. —
DE VLAAMSCHE GIDS ( December ) : Spanje, het land en zijn
geschiedenis (slot) : H. Ch. G. J. Van der Mandere — Naar den
Afgrond (vervolg) : Anna Germonprez — Wending : V. De Maes95

schalck — Vlaamsche Kroniek : Lode 1Vionteyne — Onderwijs en
Opvoeding:H. Van Tichelen —Tooneelkroniek:Ernest W. Schmidt,
Boekbeschouwing : E. B. Tijdschriften Kroniek : Dr. C. Debaive. —
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT ( December ) : De l'influence morale et sociale de la musique: A. R. Dupont — Pate: Auguste
van Boeckxel — Varietes — Lettres etrangeres — Chroniques du
mois — La Vie du Pays — Correspondance. —
HOCHLAND ( December) : Charles Maurras : Hermann Bahr —
Advent (Gedicht) : Josef Michtl. — Das Tier : Nikolai Lesskow —
Ruszlands christlichter Dichter : Johannes von Gueuther — Jamblichus : Dr Willem Mooch — Frau von Lilttichau und ihr Arzt :
Josef Oswald — Der Kunstler und die zeit krankheit : Hugo Ball —
Kritik — Rundschau — Weihnachtsbiicherschau — Kunstbeilagen, —
THE MONTH (November) : The Church's international enemy bij Herbest Thurston — Jesus and the twelve, by Archbishop
Goodies — Rationalist witness to catholic liberty, by Donald Attwates — Impressions of America III by the Editor — A positivist
on psychology by J. Leycester king — The Manchester Congress
by Joseph Keating — Compromise no Charity by H. E. G. Rope —
Miscellanea — Reviews — Short Notices — Books received. —

De Boekbespreking moet wegens plaatsgebrek wegvallen.

Het zesde en laatste tafereel van Santa Sura door Dr F. Van Eeden
en Jac. Weil, verschijnt in het Februarinumm,er.

DRUKKERIJ ERASMUS, GENT,

DE LEGENDE VAN SANCTA SURA (I)
Mysterie-spel in zes tafreelen
door FREDERIK VAN EEDEN en JAC. NEIL
tIESDE TAFEREEL.
( Het tooneel stelt voor de gerechtsplaats. Vier hazel-staven met een
koord omspannen, de Vierschaar, waar het « ding » zal plaats hebben.
Voor Sura's huisje, aan den boom hangs 's Graven schild. Achtereenvolgens komen op : de rechters, (schout) met witten mantel en witten staf
in de rechterhand, de zilveren keeten om de schouders, hy plaatst zich
links) de zeeven scheepenen met zwarte mantels. Een van hen, de ORDELMAN, draagt een violetten mantel, deeze plaatst zich onder het schild,
de scheepenen onder den boom. Het yolk is al geschaard aan beide zyden.
Als het gerecht opkomt, bedaart het rumoer onder de meenigte. De rechters koomen op in statigen gang en plaatsen zich op de gereedstaande
steenen zeetels. Er volgt een diepe stilte, als de rechter het woord neemt).
RECHTER (tot

de Ordelman) .
Ilt vraag U, is het thans de rechte tyd
tot houden van 't gericht?
ORDELMAN.

Het is de recht tyd des daags.
(De rechter gaat naar den boom en slaat met zyn witten staf driemaal
teegen 't schild, dat het laid weerklinkt. Dan zegt hy :)
RECHTER.

Zoo banne ik den dinge
van weege des Roomschen keizers
en van my zelfs weegen,
en gebied :
prima : Allen hebben zeekerheid van goed
tenzy het is verbeurd by wandaad
of vonnis van 's Keizers weegen.
secundo : Niemand ga hier in of uit
zonder myn toestemming
tertio : Niemand valle hinderlyk
een ander in de reede
quarto : Niemand geeve toe
aan toorn of boos gekyf.
(korte stilte).
(I) Zie D. W. & B VI, VII, VIII-IX. X-XI, 1926,
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Nu vraag ik aan U alien :
Wie er een klacht heeft treede voor en kiage.
( De geneezen melaatsche treedt uit den groep en plaatst zich rechts
voor de vierschaar )
RECHTER.

Hebt gy een klacht te doen?
MELAATSCHE.
ja,

heer Rechter.
RECHTER.

Voor U zelven?
MELAATSCHE

(op het yolk wyzend )

kom uit naam van alien hier
(Uitroepen Ja ja !)
RECHTER.

Zult gy de waarheid spreken?
MELAATSCHE

zweert).

1k zweer 't by God en alle heiligen.
RECHTER.

Wat dryft U? Is het wraakzucht?
MELAATSCHE.

Neen, myn Rechter — 't is rechtvaardigheid !
Of zou 't rechtvaardig zyn, als moord
en diefstal bleven ongestraft?
(Rumoer onder 't yolk ).

Uit naam van alien hier aanweezig
klaag ik de mannen aan, die Sura doodden
en zich aan 't beeld der Moeder-Gods vérgreepen.
RECHTER.

Wie zyn tt, die gy beschuldigt?
MELAATSCHE.

De drie bouwmeesters Wulfaert, Wollebrand en Eggerink,
door Sura beweldadigd en geholpen
by 't bouwen van de tempel voor Maria.
RECHTER.
Is

er iemand onder U, die d'aanklacht steunt?

(De Monnik treedt naar vooren).
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MONNIK.

Ik, heer Rechter.
RECHTER.

En wie zyt gy?
MONNIK.

Een pelgrim, door Sura van den honger-flood gered
RECHTER.

Zult gy de waarheid spreeken?
MoNNIK (brengt een crucifix to voorschyn en legt er zyn hand op).
1k zweer 't by dit kruis !
RECHTER.

Men brenge de verdachten voor de vier-schaar.
( De drie bouwmeesters worden binnengeleid, met touwen geboeid. Ze
plaatsen zich links van de vierschaar, de wachters er achter ) .
RECHTER (toont

het mes, waarmee de moord gepleegd is en vraagt) .

Aan wien behoort dit mes?
( Niemand antwoord ).
JONKER THEOBALD

(spreekend uit het publiek ).

Dat mes, heer Rechter, is myn eigendom,
loch werd door hem (op Wulfaert wyzend)
behendig my ontstoolen,

kort voor zyn euveldaad.
RECHTER

(tot Wulfaert ) .

Is dit de waarheid?
WULFAERT (

heftig ) .

Neen !
RECHTER.

Weet wat ge zegt, ontkennen zou niet oaten
maar eer de straf verzwaren.
WULFAERT.

Nu ja, tt is waar, ik kreeg het mes van hem
(op Theobald wyzend).

en ik verloor het weer.
RECHTER.

En wie volbracht de rnisdaad?
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WULFAERT (naar

Eggerink wyzend ).

Deeze hier !
Wollebrand sloeg het Madonna-beeld tot gruizels,
Eggerink pleegde toen de moord.
EGGERINK.

Ik deed het niet, heer Rechter
Vraag het aan Wollebrand.
RECHTER (

tot Wollebrand),

Waart gy getuige van de gruweldaad?
WOLLEBRAND.

't Was Wulfaert, die haar deed !
WULFAERT.

Hy liegt ! hy liegt ! hy deed de misdaad zelf.
RECHTER.

En wie bedreef de snoode heiligschennis?
WOLLEBRAND.

1k, myn heer Rechter, niet uit vryen wil
maar op den aandrang van een onbekende.
RECHTER.

En wie is dat?
EGGERINK.

Hy noemde zich een Dortrechtsch poorter
en kwam des nachts ons ongevraagd bezoeken.
Hy gaf ons raad vol loogen en vol list —
hy spoorde ons aan tot roof van Sura's schatten
verdiend zooals hy zei, door zwarte kunst.
EEN STEM UIT HET PUBLIEK.

Wat een fielt
EGGERINK.

Ilc meen, heer Rechter, 't was de duivel zelf.
(de aanweezigen bekruisen zich).
RECHTER.

Ga verder !
EGGERINK.
Hy zei, dat een getuige moest verdwynen —
het beeld der heil'ge Mo eder Gods.
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(Een tyd lang stilte, waarin Eggerink met moeite zyn aandoening bedwingt. Dan gaat hy voort :)

Toen Wollebrand het beeld verbryzeld had,
weerklonk een vreeselyke donderslag
die m'in ontzetting op de knian wierp —
en toen... en toen... ach goede Moeder Gods !
toen speelde ik myn verachtelijke rol
in 't vreeslyk treurspel.- God hoe kon 'k 't doen?
De goede Sura kwam verschrikt naar buiten
en volgde op myn verzonnen klacht — toen stak
Wulfaert dat mes in haren teedren gorge!.
(Hy barst in tranen uit).
WULFAERT

(in woede).

Geloogen I geloogen !
Strafwaardigs heb ik niet gedaan, by God 1
RECHTER.

En Sura?
WOLLEBRAND.

De jammerlyke gil, die Sura slaakte
zal my vervolgen tot myn stervensuur —
Toen zeeg zy bloedend op den grond en stierf
RECHTER (met

aandoening).

En waarom dat ? waarom?
WOLLEBRAND

Heer Rechter, 't was om Sura's geld te doen.
Maar ziet I er was geen geld, geen koopren penning,
zoo deerlyk had de satan ons bedot !
WULFAERT.

Gy hoort het, Rechter, dat ze schuld bekennen —
ik deed niet mee aan hun gevloekt bedryf.
BEN STEM UIT HET PUBLIEK.

Hondsvod I
RECHTER.

Stilte I verzoek ik.
Heeren van den gerechte ! Scheepenen !
Gy hoordet uit den mond van deeze drie
hoe zy door laage roofzucht aangedreven
vermoordden een onschuldige, heil'ge vrouw,
de goede Sura, door elkeen geliefd,
IO I

de zeegen dezer streek, die kranken troostte,
hongrigen voedde, zelfs haar leeven waagde
en de melaatsche door gebed genas.
Het is aan Been van deeze drie gelukt
zyn onschuld aan te toonen en de klacht
van gruuwlyke moord te niet te doen.
(een pauze).

daarom beschuldig ik hier alle drie
van moord en roof, gepleegd aan d'eedle Sura
van heiligschennis aan Maria's beeld,
en 'k eisch voor alle drie de zwaarste straf,
Aan U, myn heeren scheep'nen laat ik oover
uitspraak te doen van het gerechte vonnis.
(De scheepenen steeken de hoofden by elkaar en spreeken zacht. Na
eenige minuuten staan zy op, en de Ordelman, ook in staande houding,
spreekt met luider stemme)
ORDELMAN.

Ik eisch, uit naam der scheep'nen
voor 't drietal onverlaten
den dood.
( Hierop volgt een verward rumoer onder 't publiek. Men roept :
Ter dood ! ter dood ! »)
RECHTER (

Theobald opmerkend ) .

Wenscht gy te spreeken, jonker Theobald?
'k Geef U verlof, zoo doe uw woord; maar snel !
THEOBALD (

zeer bleek en ontdaan) .

Iic zal e erbiedigen 't gerechte vonnis
des Ordelmans — maar wensch een vraag te doenRECHTER.
Zoo vraag I
THEOBALD (tot

den monnik ).

Eerwaarde Pater ! is het near het recht
van 's Graven wet, en Jezus Evangelie,
dat voor een booswicht 't vonnis wordt geveld
nog eer by heeft bekend?
RECHTER.

Ilc geef aan alle drie geleegenheid
tot schuldbekennen en hun ziel te redden —
(tot de poorters).

Neem den veroordeelden de koorden af,
dat zy voor God rich buigen in berouw.
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en WOLLEBRAND ( voor den Rechter knielend ) .
Genade I Heer ! Genade, wy zyn schuldig !

EGGERINK

MONNIK (

hen een kruisbeeld voorhoudend ) .

Hebt gy berouw? innig oprecht berouw?
Zoo zal de Maagd Maria voor U pleiten,
en Gods barmhartigheid zal U vergeeven
en Jezus U ontvangen in gena...
dan hoeft ge dood nog hellevuur te vreezen
doch wee U ! zoo gy in het kwaad volhardt
en in verstoktheid looch'nen blyft uw schuld.
WULFAERT ( den

monnik aiwyzend ) .

1k heb geen schuld, ik heb uw hulp niet noodig.
THEOBALD ( tot

de meenigte ) .

Ilt vraag nogmaals : is dit rechtvaardigheid?
Mag men een mensch, zich van geen schuld bewust
veroordeelen ter dood?
WULFAERT.

Et ben onschuldig.
DE ONBEKENDE (

van uit de meenigte ) .

Goed zoo I hou vol
MONNIK

(tot Wulfaert).

0 arme ziel ! — denk om uw zaligheid IRMGARD (tot

Theobald ) .

En gy, heer Theobald, beken uw schuld,
eer gy den duivel in de handen valt.
Ach ware Sura hier ! zy kon U redden !...
Maar zy alleenMONNIK.

Ach ware Sura hier !
( Als de monnik dit luide roept, wordt op den achtergrond een lichtende
gestalte zichtbaar, en alter blikken richten zich naar die karat. Men ziet
Sura, die langsaam nadert. Zy is in 't wit, en draagt haar geestelyk kleed,
dat zy by haar leeven droeg, met kap en mantel. Een eigen licht schynt
ze uit te stralen,Rondom haar hats ziet men een breede, bloedroode streep.
Wulfaert ziet haar het eerste en staat als van schrik verstyfd. Dan valt
by op de kniein en roept als in doodsangst ) :
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WULFAERT.

Sura Sura !
0 God ik heb haar vermoord I
1k ben Schuldig I — 0 Sura ! genade genade !
( De gestalte wordt thans door alien gezien. Zy komt langsaam, als
glydend naderby. De meenigte verschrikt en sommigen roepen : « Een
geest ! een geest ! een spook ! Weg ! vlucht ! » Men toont neiging tot
vluchten. Doch Sura heft zeegenend de handen en spreekt :)
SURA.

Pax vobiscum

Vreede zy met U !

en WOLLEBRAND(vallen poor haar op de knieen en roepen :)
Genade ! genade I

EGGERINK

op de knieen vallend en zich op de borst kloppend )
Et ben schuldig ! genade ! genade I

WULFAERT (

SURA.

Heb geen vrees ! ik ben het, Sura
RECHTER.

( Rustig en onbevreesd )

Zyt gy het zelve, Sura ?
Of is 't uw geest?
SURA ( spreekt

duidelyk en plechtig).
Ik ben het zelf, heer Rechter, en geen geest.
De Moeder Gods, gezeegend zy haar naam
heeft my met een bizondere gunst beloond
omdat ik haar zoo innig heb bemind.
1k lag in zoeten doods-slaap in dat graf,
waar deeze twee my zoo omzichtig legden,
( Zy wyst glimlachend op Wulfaert en Wollebrand, die angstig smeeken)
WULFAERT en WOLLEBRAND.
Vergeef ons, goede Sura ! heb genade !
SURA.

Zacht was myn rust, toen drong een wonder licht
door tot myn rustplaats, en een Engel sprak :
« Sura, sta op, de heemelsche genade
geeft U het voorrecht der verryzenis,
en een verheerlykt lichaam wordt uw deel,
om het door Satan aangerichte kwaad
noch door uw goedheid, na uw aardschen dood
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in lief de te herstellen I » Aldus sprak
de Heemelsche gezant, vreest my dus niet I
a kom niet om te wreeken, maar te redden.
De, satan heeft zyn spel met U gespeeld ( tot Wulfaert )
uit felle nyd met uitgezochte spreeken,
verwoed doot 't bouwen van Maria's kerk
op deeze plaats — ach I hoe beklaag ik U ( tot de Brie)
gy armen, in dien bittren kamp bedroogen,
nu zwaar beladen met uw zonde-schuld,
al wat gy my persoonlyk hebt misdaan
vergeef ik U van harte — wees gerust !
De goede Moeder-maagd zal voor U spreeken
Jezus zal U verlossen van uw schuld.
Komt I en bekent, — verbreekt het juk des boozen,
en 't heemelsche geluk zeg ik U toe.
( De drie bouwmeesters liggen geknield, in biddende hooding, en zeggen0
EGGERINK,

Genade ! ik ben schuldig.
WOLLEBRAND.

Heer Jezus, verbs me ! Sura vergeef !
WULFAERT.

Erbarm U, Sura, red my arme zondaar !
SURA.

Zoo is het goed, myn vrienden, neemt myn dank !
en laten wy te saam Maria danken.
voor Haar barmhartigheid,
STEM VAN DEN ONBEKENDE.

Hier '5 nog een zondaar
die blyft my trouw.
IRMGARD.

Verzaak hem, Theobald I
RECHTER,

Zyt gy ook schuldig, jonker Theobald?
THEOBALD ( met

moeite ) +

Helaas I a ben de schuldigste van alien —
want ik vergreep my aan den heil'gen Geest —
Ik heb het plan gekoesterd in myn hart
I 05

en 't gif der zonde in hunne borst gekweekt,
niet om het geld, maar om myn eigen wraak
en booze hartstocht, daar zy my weerstond
0 Sura Sura kunt gy my vergeven?
Is er genade voor een schurk als ik ?
SURA

(met liefdevolle expressie).

Heb goeden moed, Theobald
Ook voor U heeft de Moeder-maagd genade
en zy vergeeft U, zooals ik het doe —
Niemand is zoo verdorven, of hy vindt
een licht van goedheid scheemren in zyn ziel
Beken, en wees standvastig in berouw —
Verzaak den sluuwen Satan; wees omzichtig,
ontwyk hem en zyn gruuwlyk duivels spel
Trotseer hem niet, heeft hy U niet gedreeven
in het moeras van loogen en verderf?
Voor menschelyk rechters zyt ge schuldig,
ma ar God, die al uw zwakte en driften kent
ziet door de neev'len van uw slechtheid heen
zooals een Moeder by 't ondeugend kind THEOBALD.

Als gy my dan vergeeft, 0 heil'ge Sura I
Zal ik in zak en asche boete doen
en barrevoets, in 't pelgrimskleed gestooken
optrekken naar het hart der Christenheid
en Rome's kerkvorst om vergeeving vragen.
SURA.

Heil U, vriend Theobald, zoo is myn wensch.
Waar zyn myn kinderen.
(De kinderen worden door Irmgard voor Sura gebracht, die hen ten
zeegen de handen op het hoofd Mgt).
IRIVIGARD.

Mag ik dan in uw plaats hun pleegster zyn
en in uw kluisken woonen, heil'ge Sura?
SURA.

Zoo is 't my we! — (de kinderen blyven geknield tot het
eind).
THEOBALD.

en ik zal voor Maria
den tempel doen voltooyen vast en schoon
gansch naar het droombeeld van uw kindertyd.
io6

SIM.

Heb dank, gy beiden ! — U heer Rechter smeek ik
schenk deeze drie boetvaardigen genade —
Waartoe dat wreede vonnis van den dood?
God schonk hun 't leven, wie mag 't hun ontneemen?
God heeft geduld en gent hen nog den dag
tot bidden en tot boeten — zullen wy
zelf zoo vol schuld, gestrenger zyn, dan Hy?
Schonk Jezus ook aan 't kruishout geen genade
den goeden moordenaar op Golgotha?
(De scheepenen wisselen zacht eenige woorden).
SURA.

Als gy aan deeze drie gena wilt schenken
heer Rechter, scheepenen en Ordelman,
zoo ben ik zelf bereid met hen te trekken
geholpen door Maria's wondermacht —
naar Rome om onzen pans Gregorius
te vragen absolutie voor de zondaars.
Hy zal het plechtige « Deus te absolvit »
wel op myn beede voor hen willen spreeken,
Scheep'nen beraadslaagt en zegt uw besluit.
(Een state, waarin de scheepenen en Rechter zacht eenige woorden
wisselen).
RECHTER.

Poorters en Scheep'nen, nimmer nog te voor
heeft zulk een machtig wonder ons verblyd —
Hier heeft een heilige tot ons gesproken,
en niemand onzer zou het durven wagen
haar beede te weerstaan,
(uitingen van blydschap onder de meenigte).
Dus Schout en Scheep'nen onderwerpen zich
aan Sura's heilige wensch. Het Ding verliest
in zulk een singulier geval zyn kracht,
(Weer een korte stilte, waarin de scheepenen raadpleegen. De onbekende komt naby achter den kerkmuur en luistert).
RECHTER.

Hierby wordt aan U alien kond gedaan
dat door ons is beslooten, Sura's moordnaars
genade te verleenen met beding
dat ze onder Sura's leiding gaan ter beevaart
naar Paus Gregorius, den heil'gen vader,
om absolutie te verkrygen voor hun schuld.
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(De drie boetelingen en ook Theobald vallen op de knieen en kussen
Sura's kleed, zeggend : Dank ! Dank I
ONBEKENDE

(de vuist omhoog steekend).

Verlooren I
SURA

(met zeegenend gebaar ).

Goed was uw werk, geliefden ! — God zal 't loonen !
(tot de geknielde meenigte).

Op ! Naar Rome !
(alien herhalen; vol geestdrift den kreet :)

Naar Rome I Naar Rome I

EINDE.
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DOSTOIEVSKY
door Dirk Vansina,
(Very°1g).

Zoo leerde hij het klein-stad leven kennen, dit klein burgerlijk
leventje van met zich zelf ingenomen menschjes, opgesloten in hun
pseudo-aristocratisch kringetje. Voor wie vier jaar van de wereld
gescheiden geleefd had moest dit wel als de opvoering van een comediestuk aandoen; een stuk waarin elk speler vergroeid was met de rol
die hem eens werd opgelegd. De herinnering aan het mondaine leven
van Petersburg deden dit gedoe nog potsierlijker voorkomen.
Neen dit was het leven niet, dit was een karikatuur van het leven...
Dostoievsky schiet in een schaterlach. Hij zet zich aan het schrijven
van een blijspel « Oompjes droom ». Maar hij vindt zulk vermaak in
de komische toestanden die hij bedacht had, dat hij het stuk liggen laat
om het in novellevorm te herpakken ten einde « mijn held wat langer
te kunnen volgen en zelf wat weer te kunnen lachen ».
In de brief waar dit te lezen staat merkt hij op « De held gelijkt
mij let of wat ».
« Mogelijk dat ik mij vergis, maar het lijkt me men kan aan het lachen
het wezen van een mensch herkennen» Dat is een opmerking uit zijn
« Herinneringen uit Siberie ». In zijn voorlaatste roman « Groeijaren »
rnerkt hij ergens aan dat het lachen « de beste proefsteen der ziel is ».
Hoe dan klinkt de lach van Dostoievsky? Bijna als de lach van een kind
dat groteske carnavalwezens te zien krijgt. Want zijn lach wordt ingegeven door zijn diepere visie op den mensch en zijn lot. Merken we op
In Petersburg geloofde Dostoievsky in den mensch... en hij kon niet
lachen. Nu gelooft hij in God, en hij kent de grenzen van het menschelijk kunnen; en hij weet wat de mensch waard is. En hij lacht. Voor
wie deemoedig is kan er niets gekker voorkomen dan de doening der
hoogrnoedigen. Het eergevoel — en is dit niet de geheime prikkel van
den hoogmoed dwingt' den mensch, die anderzijds toch vooral
practisch en redelijk wil zijn, tot de meest onredelijke laden. En is
er lets koddiger dan de houdingen die hij aanneemt, voor wie in een
109

cosmischen blik God in zijn Almacht en de in zijn nietigheid verwaande mensch aanschouwen kart In het gevoel van zijn waardigheid
meent deze, hoog boven zijn medemenschen verheven, op zooiets als
een ladder te staan. Et ontleen dit beeld aan Jacques Riviere die ook
die diepere kijk op de wereld had en verder opmerkt.
« Je ne voix plus a la lettre, l iêchelle sur laquelle it est juche et ainsi
it m'apparait suspendu dans le vide. Ce qui a la fois m'ebahit et me
donne envie de rire. » Zoo is de ziening van den tragischen en deze
van den komischen dichter dezelfde; z66 komt het, dat Dostoievsky
voortaan naast zijn tragische beelden ook een heele reeks komische personnages zal gaan scheppen.
« Het landgoed Stephantchikov » is een komedie alleen met de beste
van Moliere te vergelijken.Het werd tezelfdertijd als « Oompjes droom »
geschreven. In zijn briefwisseling schrijft Dostoievsky met betrekking
tot dit werk. « Daar zijn twee ernstige en zelfs nieuwe karakters in,
ongekend tot hiertoe, 1k heb er twee jaar aan geschreven(onderbroken
door Oompjes droom). 1k heb er heel mijn hert, mijn vleesch, mijn
bloed in gelegd... Daar zijn weinig gevoelens maar twee kolossale
karaktertypen die ik geschapen en genoteerd heb gedurende vijf jaren ».
Inderdaad is de creatie van de figuur van Foma Fomitsch een even
sterk stuk als deze van Tartuffe of Harpagon en staan al de overige
personnages even karaktervol getypeerd als bij Dickens. En wat blijven
ze alien zoo roerend diep-menschelijk in hun karikaturale contouren.
In deze beide werken wendt Dostoievsky een nieuw prod& aan en
alweer is het aan het theater ontleend. Wij zien een wijdvertakte
intrigue samenballen tot een explosieve crisis. Wij worden met de
personnages vertrouwd door de hooding die ze bij het gebeuren aannemen. Het speelt zich alles of in een dag; in twee, drie dagen. Het is
of men ons brengt voor een gebersten bouwvalligen muur; brok na
brok komt los; tot heel het bouwsel plotseling neerploft. Zoo zal het
later ook gaan met « de Idioot » en « de gebroeders Karamasoff ».
Dostoievsky concipieert tooneelen en typen als een dramaturg.
Zijn kunst is er een van synthese hoe paradoxaal deze bewering ook
lijken moge. Hij trekt zijn roman niet voort met den gelijken tred van
een trekdier; zijn dynamische kracht gaat te werk als een motor : met
ontploffingen. De groote kinderfrise die heel zijn werk doorloopt
van Netoscha tot de Karamasoffs wordt met het figuurtje van
Alexandra uit het landgoed Stepantchikov verrijkt. Op te merken
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valt ook de figuur van den lakei Widopsijasow die een eerste schets
schijnt te zijn van wat later in de Karamasoffs tot d'onvergetelijke
Smerdiakoff zal worden uitgewerkt.
VIII.
De oom 'uit « het landgoed Stepantchikov », de oom uit « Oompjes
droom » (waarin Dostoievsky een karikatuur van zich zelf heeft willen
geven (zoo we een zinnetje uit een brief moeten gelooven maar waar
we eigentlijk niets van den schrijver kunnen in weervinden) worden
beiden willens nillens tot het huwelijk gedreven door de dames nit
hun omgeving. Wordt op Dostoievsky zelf in die tijd zulkdanigen druk
nitgeoefend? en waren de dames er op uit hem ook aan een vrouw te
helpen ? Daarvan is ons niets bekend; maar na al de doorstane ontberingen is het zeer natuurlijk dat de begeerte een eigen thuis en een
eigen gezin te bezitten in Dostoievsky moest opkomen. Na al zijn
lijden moest hij heel zwak staan tegenover de liefde.
Het begon met medelijden. Toen kapitein Isaieff vroegtijdig stierf
zien weDostolevsky buitenmate om het lot van de weduwe bekommerd.
Hij tracht haar te helpen, daar ze haast zonder bestaansmiddelen, met
een zoontje alleen, in een siberisch stadie is achtergebleven. Zij, van
haar kant, schijnt zich dadelijk vast te klampen aan wie haar als een
redder kon voorkomen. Dostoievsky maakt een periode van lusteloosheld door. Wrangel is weg; alsook meerdere kennissen; hij verveelt
zich, maar wenscht anderzijds geen nieuwe kennissen te maken. Hij
heeft van dit soort menschen, zooals hij daar bezoeken kon, genoeg.
« Werkelijk,ik meen in elk nieuw gezicht een vijand te zien met dewelke ik moet in strijd komen; daarna zal men er toegeralcen hem te
kennen » (I).
In feite was Dostoievsky schromelijk verliefd; of om Wrangel's
woorden te gebruiken « hij had een morbide passie voor Maria Dmitrievna (een teringlijdster die niet verliefd op hem was) (2) » en die
zijn vriend hem ook steeds getracht had nit het hoofd te praten. Maar
« een stralenkrans omgaf deze vrouw in de oogen van Dostoievsky » (3).
In December '56 schrijft hij dat hij huwen zal indien... een vriend
(I) Brief aan Wrangel.
(2) (3) Wrangel ; Herrinneringen.
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hem 600 roebel leent. In Januari maakt hij al de noodige voorbereidingen; neemt ook voorafgaandelijk advies van de dokters, met het
oog op zijn zieke zenuwen, en op 6 februari '57 huwt hij te Koutznek
waar Mevrouw Isaieff woonachtig was. Hij had daartoe oorlof van
de militaire overheid en veertien dagen verlof gekregen.
Met zijn vrouw keerde hij terug naar Semipalatinsk maar het werd
een droevige bruiloftsreis. Hij kreeg een buitengewoon hevige aanval
en 4e bijgeroepen dokter verklaarde, zonder omwegen, dat het wel
degelijk de epilepsie was en hij er wel eens zou kunneti inblijven.
Thuis gekomen wordt zijn vrouw ziek op haar beurt. En het ellendeleven van schuld maken en geld te leen zoeken begint'poor goed.
Hij dient zijn aanvraag om demissie in maar het zal inaanden en
maanden aanloopen eer daaraan gevolg wordt gegeven. ilij houdt zich
bezig met het opteekenen zijner herinneringen uit zijn bagnotijd maar,
athoewel zijn vrouw op aangename manier het huishoudelijk leven
wist in te richten, gevoelt hij zich ongelukkig geen tijdschriften, geen
boeken en een slechte gezondheidstoestand.
Eindelijk kwam door toedoen van graaf Todleben « de verdediger
van Sebastopol » waar een ander jong officier, Leo Tolstoi, zoo schitterend had gestreden, de toelating om zich in Europa te vestigen;
echter niet in Petersburg noch in Moskou.
Van het leger ontslagen verliet DostoIevsky met vrouw en stiefzoon
voor goed het van de wereld afgezonderde Siberie en ging zich vestigen
te Twer, halverwege Moskou en Petersburg. Lang echter zou hij er
niet hoeven te blijven. Hij richtte een smeekbrief tot den Tzaar, zeer
hoofdsch en waardig gesteld, waarin hij zich op de noodzakelijkheid
beriep zich door bekwame dokters te laten verzorgen.-Door de \ voorspraak van den goeverneur werd de gunst hem toegestaan en zoo
belandde hij opnieuw te Petersburg, het brandpunt van intellectueel
leven in Rusland. Hij had bij zich het handschrift van de « Herinneringen uit een Doodenhuis » waartoe hij nog geen toelating tot publicatie verkregen had.
Toen hij in Petersburg aankwam stand Rusland op een der gewichtigste keerpunten van zijn geschiedenis. De ellendige Krimoorlog
was geeindigd met een geweldige katastrophe. Tzaar Nikolaas, uit
zijn heerschersdroomen opgeschrikt, had door vergift een einde aan
zijn leven gemaakt; en keizer Alexander II zette zijn regeering met de
afschaffing der lijfeigenschap in. Z66 kwam bij zijn terugkeer de her-
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vorming tot stand die Dostoievsky zoo nauw aan het hart had gelegeri
en die hem tot in Siberie gebracht had. Tourgueniev, zijn vroegere
vriend, die deze hervorming met de pen verdedigd had, en in zijn landgoed verbannen werd, een jaar _na Dostolevsky's aanhouding kwam
nu ook weer vrij maar zou zich dra te Parijs gaan vestigen. Met zijn
« Dagboek van een jager », met zijn « Vader en kinderen » had hij intusschen zijn beste werken geleverd en in litteraire beroemdheid een
voorsprong genomen op Dostoievsky die zoowat vergeten was geraakt.
De jonge Tolstoi begon de aandacht , der lezers op zich te trekkers.
Dostolevsky's broer Michael had de laatste jaren naam, geniaa k
met uitstekende vertalingen van klassiek werk en stond middenin de
litteraire bedrijvigheid. Dostoievsky brandde van verlangen om de
nieuwe waarheden te verkonden die hij in Siberie had opgedaan. Met
een apostolischen ijver wou hij deze merle deelen aan zijn yolk dat,
bij de groote kenteringen die het doormaakte, vooral leiding en voorhalting noodig had. Beide broers gingen over tot de stichting van het
tijdschrift de « Vremia » waaraan ze, als medewerkers, de beste hunner
tijdgenooten wisten te verbinden, zoodat het ook finantieel een succes
werd en ze van een kommerloos bestaan verzekerd werden.
Dostoievsky schreef het inleidend manifest : Hij- stelde er de belang-:
rijkheid in voorop van de geweldige omvorming die Rusland op vreedzame wijze nu doormaken moest, een gebeurterris die gelijk stond met
de grootste gebeurtenissen uit Rusland's verleden en even belangrijl.
was als de reform van Peter de Groote. Wat er nu gebeuren moet is
de hervereeniging van de intellectueelen en het yolk, dit yolk dat
gedurende honderd zeventig jaren in afzondering van zijn leidende en
ontwikkelde klasse geleefd heeft daar het,iaan zijn eigen aard getrouw,
de wegen niet had willen opgaan die Peter het had aangewezen.
Dostoievsky wil dat de vervreemde leidende klasse met het russische
yolk een worde.
« Wij gaan rechtstreeks van het yolk uit, als van een onafhankelijk
steunpunt ». Hij zal trachten te bewijzen « dat sommige natuurlijke
princiepen der russische gebruiken en karaktertrekken onvergelijkelijk /neer gezonde en vitale waarborgen geven voor vooruitgang en
vernieuwing, dan de droomen der westersche hervormers die reeds
hun beschaving veroordeeld hebben en een uitkomst zoeken. »
Zooals men ziet Dostoievsky verwacht geen heil van het buitenland; liberalisrne en socialism worden allebei meteen veroordeeld.
Rusland moet voor zich zelf een russische orde vinden.
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« De gedachten veranderen; het hart blijft hetzelfde » (I) had hij
in Siberie van zich zelf eens geschreven.
De « Vremia » begon meteen de publicatie van de « Herinneringen
uit een Doodenhuis ». Het boek dat zijn wedervaren verhaalt in het
bagno is ook rijk aan levenservaring en psychologisch doorzicht.
« Zonder arbeid en zonder redelijken en normal= eigendom kan de
mensch niet leven; hij verderft en wordt tot een dier ».
« Arbeid behoedt voor misdaad; zonder arbeid hadden de gestraften
elkaar opgeeten als spinnen. »
« Indien men een mensch geheel verdrukken en vernietigen wil dan
hoeft men enkel aan den arbeid het karakter van nutteloosheid en
redeloosheid te geven. »
« Zonder een doel en zonder streven naar dit doel, kan Been mensch
waarlijk leven. »
Hij merkt ook op dat niets moeilijker is dan het vertrouwen van het
gewone yolk te winnen en hun liefde te verdienen; dat de sterkste
karaktertrek bij het gewone yolk het gerechtigheidsgevoel is; het brandend verlangen naar gerechtigheid.
Maar de eenling, die almachtig heerscht over velen, kan haast niet
rechtvaardig blijven want de tyrannie is een gewoonte die zich tot een
ziekte ontwikkelen kan.
Wat de «Herinneringen» eenig mooi waken is de toon van evangelische
liefde waar meerdere bladzijden mee geschreven werden. In de diepte
van elk menschenhart leeft deze liefde, en als ze zich veropenbaart
doet ze aan als een wonderlijk licht dat alles tot een nieuwe wereld
omtoovert. Men leze het verhaal van Alei; het verhaal van het gemeenschappelijk bad; de tragische bladzijden die de dood van den teringlijder verhalen.
De « Herinneringen » zijn een subliem boek, omdat het geschreven
werd zonder verbittering. Het lijden is de maat waarmee God de zielen
meet. De briefwisseling, de « Herinneringen » getuigen van de grootheid van Dostoievsky's ziel.
Door het uitgeven van het manifest van de « Vremia » door het nitgeven van de « Herinneringen » stelde Dostoievsky de daad van een
leider en gaf de richting aan die redding brengen kon. Men merke op
de verruiming die in Dostoievsky heeft plaats gevonden. Hij is een
(I) Briefwisseling.
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volledig mensch geworden. }lij verkleint de groote politieke, sociale,
kultureele vraagstukken niet tot literatuur-vraagstukken ; komt niet
met kunstrecepten aandragen om de verwarring van zijn tijd uit te
drukken; maar draagt het zijne bij om zijn vaderland aan het
heerschende « malaise » te onttrekken. ,
Hij is een mensch geworden die strijden en lijden en het lot deelen
zal van zijn y olk, niet een estheet, die enkel op gelegenheden belust
is om een nieuw origineel snobisme n 't leven te roepen; een homme
de lettres naar westersch recept, enkel goed om te parasiteeren en zijn
nutteloosheid achter gewichtigdoenerij te verbergen .
De « Huinneringen uit een Doodenhuis » maakten bij hun publicatie een geweldigen indruk. Met een slag verwierf Dostoievsky opnieuw, zooals destijds met « Arme menschen » de groote beroemdheid en werd de man van den dag.
Hij kon nu eindelijk gerust en gelukkig zijn.
Maar de onverbiddelijke ziekte : tering, had zijn vrouw aangegrepen. Tevergeefs keerde het gezin terug naar Twer waar het klimaat
gunstiger scheen; de ziekte ging haar geregelden gang. Dostolevsky, te
Petersburg opgehouden door de publicatie van de « Uremia » waar hij
zijn brood mee verdienen moest, reisde gedurig over end weer. Hij
vond zijn vrouw steeds meer vervallen, ijsberend van machtelooze
woede, tot hij ze eens in vertwijfeling aantrof, en ze hem in hoonende
razernij, de biecht van haar leven naar het lioofd slingerde.
Nooit had ze hem bemind; enkel uit eigenbelang had ze hem gehuwd;
maar een ander had ze voor haar huwelijk bemind en ook daarna, en
met hem ongeoorloofde betrekkingen onderhouden. Van Koutznek
Haar Semipalatinsk had haar minnaar haar gevolgd; de nacht voor
haar huwelijk had ze nog met hem doorgebracht en van Semipalatinsk had ze hem meegelokt tot Twer. Maar nu had hij haar verlaten ....„ en in haar opwinding verhaalde ze haar echtbreuk met een
geraffineerdheid van details als wou ze haar man om het verraad van
haar minnaar doen boeten, Dostoievsky was verpletterd. En d'opgewonden vrouw lachte hem schel uit om de liefde die hij haar betuigd
had; om de wederliefde die ze hem
geveinsd had en die hij in zijn
,
goedmoedige naiveteit niet had doorzien. Alsof hij recht had op liefde :
alsof het maar menschelijk-mogelijk zou geweest zijn, hem de galeiboef, de maat van dieven en moordenaars ook maar een seconde lief
te hebben.
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Dostoievsky vluchtte naar Petersburg. Zijn huiselijk geluk was vernietigd en hij, die nu veertig was geworden, zou op de enkele zonnige
dagen van zijn somber leven niet meer zonder schaamte en pijn kunnen
terugdenken. Maar toch aanzag hij het als zijn plicht de arms vrouw,
die zijn naam droeg, en ginder in Twer dood ging, te blijven bijstaan.
Hij zond er zijn zusters heen om na te zien of haar niets ontbrak; herhaalde malen ging hij ze zelf bezoeken. En toen op het laatst de ingrim
en haat 'van de verdwaalde vrouw zich ook keeren ging tegen de nagedachtenis van haar eersten man en tegen haar eenig kind, toen haalde
Dostoievsky zijn stiefzoon weg, om hem in het gezin van zijn broer
Michael liefdevol te doen opnemen. Zijn leven lang zal hij hem, als
zijn eigen kind, blijven beschouwen en verzorgen.
IX.
Na de « Herinneringen » kwam de groote roman « Vernederden en
Beleedigden » in de « Vremia » aan de beurt.
Het is nog een zuiver spel van gewoon-menschelijke hartstochten en
driften. Daar komen nog geen intellectueele aandrijvingen de strijdende elementen vermeerderen. Het blijft nog een bepaalde familiegebeurtenis al reikt ze,
maar dan ook enkel door de diepten die de
psychologie laat vermoeden
verder dan het « geval » dat behandelt
wordt.
Het zijn ook allemaal « gewone menschen » die optreden; geen abnormalen, geen gedegenereerden, maar brave menschen die gelukkig
zijn zouden, zoo ze maar klaar zagen in zich zelf en niet weerstonden
aan hun hart; zoo ze maar hun eergevoel konden vervangen door
schoonen, menschelijken deemoed; zoo ze maar het wrokken konden
verleeren en het vergeven leeren.
Wij mogen dezen roman beschouwen als de klassieke uitkomst
van de sentimenteele jeugdromans, geschreven door iemand die
nog steeds even warm meevoelt, maar daarbij rijk is aan levens ervaring en alle motieven en reflexen rustig doorzien kan en begrijpen.
Men vergelijke dit werk met « Arme menschen » of « Helle nachten »
en men zal er het meesterschap van waardeeren. « Vernederden en Beleedigden » waar de auteur ook weer als handelend optredend wordt
voorgesteld wordt door de heerlijke kinderuitbeelding van « Nelly »
overschitterd; het arme, kleine, verschopte meisje,door haar lijden en
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miserieleven zooveel wijzer dan de groote menschen, en die deze
laatste ten slotte toch weer zal bijeenbrengen, als ze, lijdend maar
wrokkend, den weg der verzoening niet kunnen vinden.
Wat Dostoievsky sinds Siberie ook weer zooveel duidelijker dan
vroeger gezien heeft is de geldzucht der menschen. Om geld, om aanzien en eer zijn zij in staat tot de schandigste laagheden. De schrijver
heeft er om gelachen in « Oompjes droom » en « Het landgoed Stepantchikow », hier waar jeugdig-reine herten er door verbrijzeld worden
hooren we een snik in zijn stem, « Vernederden en Beleedigden » werd
bij het verschijnen letterlijk verslonden. Aan den schrijver vielen
weldra al de kleine genoegentjes van het beroemd zijn te beurt. Men
noodigt hem uit, men klampt hem aan; de jeugd aanziet hem als haar
« groot man » en juicht hem stormachtig toe op de lezingen die men
hem verzoekt te houden. Hij krijgt brieven van onbekende bewonderaars; bijdragen en artikelen van aspirant letterkundigen worden hem
ter beoordeeling voorgelegd — zoo kreeg hij eens een bijdrage van
een onbekende briefschrijfster en, daar het stuk goed was, deed hij het
in « De Vremia » opnemen. Daarop ontvangt hij een geexalteerde en
enthousiaste liefdebrief van de onbekende die hem kort daarop bezoeken komt. Het was een jong meisje studente van een en twintig, wei
gekend in de hoogeschoolmiddens om haar excentriek gedrag. En nu
gebeurt het s,?vonderlijke : de man die in zijn jeugd uitgelachen was
geweest om zijn onbesproken levenswandel, de man die in Siberie
geleerd had het « wezenlijke » te leeren onderscheiden», die zijn uiterst
zware beproevingen, zonder ook een inzinking op voorbeeldige wijze
gedragen had, bezweek voor de zinnelijke bekoring van dit meisje dat
zich aanbood.
Zii zouden naar het buitenland reizen.
Het meisje vertrok alleen naar Parijs waar hij haar weldra vervoegen
zou.
Sinds lang verlangde DostoIevsky Europa te bezoeken. Zooals alle
Russen onderging hij de aantrekkingskracht van het Westen. Hij trachtte
er naar met eigen oogen te zien wat Europa aan te bieden had en
wat in werkelijkheid dit mooie voorbeeld was waar zooveel zijner
landgenooten zich blind op staarden. Maar door zorgen om de « Vremia » werd hij weerhouden en moest dag na dag zijn afreis uitstellen,
tot hij twee weken later een brief uit Parijs ontving waarin Polina
Suslova hem meldde... dat hun liefde een vergissing was en ze geheel
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toehoorde aan een wonderschoonen spanjaard dien ze zoo pas had leeren kennen; dat het dus onnoodig was haar te komen vervoegen.
Als een gek vertrok_ Dostoievsky naar Parijs. Maar in Wiesbaden
aangekomen wil hij ook Bens zijn geluk aan de « roulette » wagen
waarvan hij in Rusland zulke wonderverhalen heeft gehoord. Van de
statie gaat hij regelrecht naar de speelzaal. Hij zet een klein bedrag en
wint; het geluk is met hem; hij wint haast telkens. De volgende dagen
blijft de « chance » hem getrouw. In een oogenblik van driftige onbezonnenheid legt hij heel zijn winst en al wat hij aan geld bij zich heeft
als inzet,.. en hij wint. Hij keert terug naar het hotel, den duizend
vier honderd franken rijker dan bij zijn aankomst. Daar kan hij een
heelen tijd onbezorgd van leven; zijn zieke vrouw mee voorthelpen.
Maar... « ik ben begonnen met het geld naar huis te dragen; heb het
in de sacoche geborgen en aan mezelf gezworen den volgenden dag door
te reizen en geen voet meer in een speelzaal te zetten. Maar ik kon het
niet uithouden, 1k heb opnieuw de helft geriskeerd en heb het verloren. Daar is me dan enkel vijf duizend franken gebleven. Et hou
daarvan de helft bij me en zend het overige naar Petersburg; de helft
aan mijn broer die het bewaren zal tot mijn thuiskomst, de andere
helft aan u met verzoek het aan Maria Dmitrievna (x) te laten
geworden. »
In ditzelfde schrijven aan zijn schoonzuster vertelt hij hoe hij twee
spelers ontdekt had die werkelijk spelen konden. Ze verloren nooit
en deden haast de bank springen. Iiii heeft het geheim gevonden.
«'T is al wat eenvoudig is en dom. Men moet alleenlijk over zich zelf
baas blijven en, hoe het spel ook verloopt, niet in drift geraken. Het
is al ».
Na vier dagen oponthoud verliet hij Wiesbaden en reed door naar
Pariis.
Maar door de mooie Polina werd hij afgewezen. Toen ging hij naar
Londen Herzen opzoeken. De indruk die de groote balling hem
rnaakt vinden we weergegeven in een artikel van het dagblad « De
Burger » in '73 verschenen. « Russisch edelman en wereldburger,verpersoonlijkt hij voor alles een menschentype dat slechts in Rusland,
en nergens anders, kon voorkornen. ...Al degenen die bij ons tot deze
kategorie van geesten behooren zijn alzoo geboren : landverhuizers. »
(1) zijn vrouw.
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« ...Wat Herzen betreft, het lijkt of de geschiedenis zelve hem tot
plicht stelde in zijn persoon de breuk te symboliseeren tusschen onze
hoogere kringen en het ware russische yolk. Onder dit opzicht is
Herzen een historisch type.
Zijns gelijke, door zich van de volkstraditie af te wenden, hebben
meteen God verloren. De ongerusten onder hen zijn godloochenaars
geworden; de luiaards en de gezapigen onverschilligen.
...Herzen moest socialist worden door het logische verloop van zijn
gedachten en de leegheid van zijn hert waar hij reeds in zijn vaderland
om iced. — Hij was een kunstenaar, een denker, een schitterend
schrijver, een buitengewoon begaafd man, een sprankelend « causeur.
(hij sprak nog beter dan hij schreef) een bewonderenswaardige weerglans van zijn tijd, »
De revolutionnaire jeugd aanzag Herzen als een afgod; maar wat
kon Dostoievsky met hem gemeen hebben ? Hij had even als de agitator de haat van het « klein burgerlijke ». Maar zal die haat niet een
kenteeken worden van de russische ziel en het russische intellect ?
In het relaas van zijn reis; dat hij na zijn terugkeer zal publiceeren,
vinden we die haat uitgesproken met elke bladzijde.
Men leze de formidable satire op den zelfvoldanen Parijschen burger
van « Liberte en Fraternite ».
Heel scherpzinnig heeft de schrijver opgemerkt dat er in het Westen
geen princiep van broederlijkheid bestaat, maar een princiep van individualiteit dat voor alles zijn rechten opeischt. De burger heerscht t;
vroeger moest hij de wereld er van overtuigen dat hij het Oorbeeld is;
nu heeft hij niets meer te doen dan voor de wereld met kalmte en majesteit als het ideaal van schoonheid en menschelijke volkomenheid te
_poseeren. Hij is niet dom, le bourgeois, maar zijn geest is kortzichtig.
Hij heeft een groote provisie van definitie's opgedaan « als hout voor
den winter » en hij meent dat hij voor duizend jaar gesteld is.
De Londenaar is hem even hatelijk. Hier heerscht Baal; hier is de
kalme zekerheid en d'ontzaglijke hoogmoed van menschen die weten
dat ze de macht in handen hebben, en heden en toekomst hen toehoort
daar zij het recept hebben gevonden om fortuinen te vergaren.
Dostolevsky, spreekt over het Westen dezelfde veroordeeling uit,
die we, nu ten dage, uit den mond van alle Oostersche intellectueelen vernemen: ons gemis aan ware beschaving. Treffend ook is
de gelijkluidendheid van Baudelaire en Dostoievsky's meeningen
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niet alleen over Frankrijks en Europa's beschaving en toekomst (I)
maar over zoovele gewichtige levensvragen.
De groote fransche dichter is onder zeker opzicht aan Dostoievsky
zeer gelijkaardig.Hem treft het verwijt niet hetwelk de Rus aan de franschen richt,dat ze « quand ils font la noce » meenen te handelen zooals
het hoort, terwij1 de Rus die ploertigheden uithaalt er toch bewust
van blijft dat hij een « welgevoede nietdeug » is.
Want Baudelaire behoudt in de zonde evenals Dostoievsky zijn
kristelijk geweten en beiden zijn te eerlijk tegenover zich zelf, om het
door sofismen te willen verdooven. Merken we ten slotte nog aan,
dat beide schrijvers hypersensitieven waren, dat ze beiden ziekelijk,
en, misschien wel door deze ziekelijkheid, dat ze beiden ongelukkig
geweest zijn in de liefde,
Dostoievsky schijnt in deze periode van zijn leven door een roes
van zinnelijkheid bezeten te zijn, die hem geheel in haar macht heeft.
Het is of hij weerloos overgeleverd werd aan de tyrannie zijner driften.
In niets is hij zich zelf nog meester, en dit gaat al langer hoe meer
merkbaar worden.
Van Londen, waar hij de engelsche vrouwen mooi vindt in tegenstelling met d'afschuweliike duitsche, reist hij naar Zwitserland waar
hij te Geneve de wijsgeer Strakhov ontmoet. Dostoievsky die in Siberie geschreven had « dat ieder wie hij ook zij, en hoe diep vernederd
hij ook zijn moge; achting verlangt — zij het ook instinctmatig en
onbewust — voor zijn menschenwaarde (2) » diezelfde Dostoievsky
behandelt, in zijn prikkelbare zenuwachtigheid, zijn dienstbode zoo
slecht dat deze hem toeroept : « Maar ik ook ik ben een mensch ! »
Strakhov die dit verhaalt zegt verder « hij kan zijn kwaadheid niet
bedwingen ». De beruchte brief van Strakhov aan Tolstoi, in 1913
uitgegeven waarin de schrijver al het kwade ophaalt dat hij over
Dostoievsky verzwegen had; en waaraan het hooger aangeteekende
wordt ontleend, is op zich zelf alles behalve een objektief document,
Het werd bedoeld als een correcdef en geeft dan ook enkel de schaduwzijde weer. Het lijkt me zelf enkel toepasselijk op deze « wilde
jaren » die Dostoievsky nu doormaakt » daar voor de andere periode n
van zijn leven, meerdere en betrouwbaardere documenten deze ge(I) Men vergelijke het laatste opstel uit « Fusees ».
(2) Herinneringen.
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tuigenis al te beslist tegen spreken. « Hij was slecht, afgunstig, liederlijk. Heel zijn leven was hij aan passies ten prooi die hem belachela en ellendig zouden gemaakt hebben indien hij niet zoo boosaardig en intelligent ware geweest ». (1)
Samen met Strakhov onderneemt Dostolesvky een reis door Italie.
De twee vrienden bezoeken Luzern, Turijn, Genua, Livorno en
Florentie. Toen keert Dostoievsky naar Rusland terug.
Echter niet voor lang.
Want nu riep, de op haar beurt bedrogen, Polina hem Wings naar
Parijs.
Hij vertrekt dadelijk, maar.., de reis gaat over Wiesbaden en... hij
wil de kans wagen aan het roulettespel. Het oponthoud, dat hij van
enkele uren had gedacht, worth een oponthoud van meerdere dagen.
Eindelijk bereikt hij Parijs.
Daar vindt hij Polina weer die heel en al wanhoop en verdriet is
om het verraad van haar mooie minnaar.
...En Dostoievsky rest niets anders dan de rol te vervullen van
onbaatzuchtigen vriend; hij treed op als een ridderlijk beschermer —
Om haar te verstrooien van het schrijnend verdriet zal hij ze mee
nemen naar Italie. Ze zullen met elkaar zijn « als zuster en broer » (2).
Ze reizen samen af naar... Wiesbaden.
Dostoievsky wil zijn beurs wat meer aanvullen alvorens de Alpen
te overschrijden. Hij stelt zijn « methode » om te winnen dadelijk in
praktijk en wint inderdaad tien duizend franken. Dit beroest hem zoodanig dat hij zijn methode ontrouw wordt... en even gauw het gewonnen geld weer kwijt geraakt. Eens zijn koelbloedigheid herovird
waagt hij het opnieuw en wint bij de drie duizend franken.
Dan vertrekt hij naar Baden-Baden. Daar is het lot hem ongunstig
in zooverre dat hij al verliest wat hij aan geld bij zich had.
« Ge schrijft me niet te begrijpen hoe het mogelijk is tot zijn laatste
duit te verspelen als men met een bemind wezen rondreist » antwoordt
hij aan zijn broer Michael wiens hulp hij heeft moeten inroepen.
Maar hij heeft een « systeem » uitgevonden, niet waar. Hij somt de
winsten op die hij opstreek door nauwgezette toepassing van zijn
(I) Strakhov. Brief van 'nista
(2) Cf. Fulop-Miller en Eckstein. — Dostoievsky a la roulette.
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steiregels; is het dan mogelijk na deze proefnemingen eraan te twiifeign dat men de kansen dwingen kan?
« Het is om u alien te redden en mijzelf erbij, dat ik naar hier gekomen ben, en ik geloof in mijn systeem (I).
In Baden-Baden heeft hij Tourgueniev ontmoet. Deze leent hem
vijftig thalers waarmee hij zijn hotelrekening betalen en naar Geneve
vluchten kan (a). Daar worth Polina's ring en Dostoievsky's horloge
verpand en zoo geraken ze tot Turijn waar ze meenden het geld te
vinden dat hen uit Rusland zou toegezonden worden. Na een week,
in angst en kommer doorgebracht, want ze hadden geen cent meer
bij zich, kwam eindelijk het geld toe, en konden ze doorreizen over
Genua en Livorno naar Rome.
Van daar uit schrijft hij naar Strakhov een brief waarin de opvatting van een nieuw roman, die later « De Speler » zal worden, wordt
uiteengedaan. Het moet een tegenhanger worden van zijn « Herinneringen uit een doodenhuis ». Want het verblijf in de duitsche
speelplaatsen is het verblijf in een nieuw bagno geweest. Ook door
zijn hartstochten wordt de mensch in ketens geklonken.
Dostolevsky heeft ingezien dat het een leugenachtige vrijheid is
die hij na Siberie verkregen heeft. Maar had Siberie hem niet geleerd
dat hij zelf zijn « vrijheid » moest veroveren?
X.
Jammer genoeg heeft Dostoievsky ons geen « Italienische Reise »
nagelaten. Zelfs zijn briefwisseling bevat weinig of niets omtrent zijn
bevindingen en indrukken. Wij weten dat hij het Forum bezocht en
het Colykum; dat d'ontzaglijke St-Pieterskerk kern een rifling langs
den ruggegraat gejoeg.Van Rome ging de reis naar Napels van waar hij
weer naar Turijn terugkeerde. Polina deed hem echter zijn vrouw
niet geheel vergeten. Van uit Italie vertrokken brieven naar Petersburg
om er voor te zorgen dat de zieke te Twer het noodige geld zou ontvangen. Toen hij te Turijn vernam dat de toestand van Maria Dimitrievna zeer verslecht was, besluit hij dadelijk weer te keeren, Polina
(I) Brief medegedeeld door Fulop Miller en Eckstein.
(2) Die leening zal een der oorzaken worden van de vijandschap
tusschen de twee schrijvers.
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volgt hem tot Berlijn van waar ze terug naar Parijs keert, Maar, alvorens de grens te overschrijden moet Dostoievsky nog eerst naar
Homburg waar het roulettespel erg in eere is. Hij verliest al wat hij
bezit en is verplicht naar Polina te schrijven om haar huip in te roepen.
In afwachting dat deze, die zelf onbemiddeld is, het geld te Parijs
bijeenkreeg, zat Dostoievsky te Homburg in angstigen twijfel of het
reddende geld hem zal toekomen; het geld dat hem toelaten zal naar
zijn; stervende vrouw te ijlen om wiens lot hij nu radeloos bekommerd
is geworden.
Eindelijk kan hij weg.
In Petersburg wist men hem te vertellen dat het werkelijk met zijn
vrouw naar het einde liep. Als hij in Twer de uitgemergelde_ zieke
weerzag, hulpeloos in haar strijd tegen d'aanschrijdende dood, kon
hij het niet lijdelijk aanzien. In Moskou waren beroemde specialisten.
Hij bracht ze daarheen; bleef bij haar,verzorgde haar,Zoo woonde hij
opnieuw in zijn geboortestad.Maar even afgetrokken als ten tijde zijner
kindsheid. Daar zat hij, dagen en nachten, de van zijn « fugue » weergekeerde man, aan de sponde van zijn overspelige vrouw,Hij verzinde
op a Schuld en Boete », schreef er « Uit het donker der Grootstad » (I),
Hij zelf was gedurig aan ziek. De « Vremia » die zijn broer en hem
leven liet, was door de censuur, om een verkeerd begrepen artikel,
opgeheven geworden. De « Epoha » door zijn broer in vervanging van
het verboden tijdschrift opgericht « pakte » niet, Hoe dapper de beide
Dostoievsky's zich ook weerden. Zoo begonnen ze allebei in schulden
te geraken.
*
**

« Uit het donker der grootstad » en « de Herinnerigen uit een doodenhuis » : de beide bronnen waaruit heel het werk van den Dostolevsky na Siberie uit voortspruit,Shestov doet opmerken dat geen enkel
handboek van wijsbegeerte « het donker » behandelt, dat de dialektiek
van Dostoievsky nochtans de vergelijking doorstaan mag met de dialektiek der grootste europeesche wijsgeeren en dat, voor wat den durf
van den denker betreft,weinige genieen met hem kunnen warden gelijk
gesteld, — Hij verwondert er zich over, hoe deze man die geen de
(1) In fransche vertaling « L'homme souterrain »,
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minste wetenschappelijke of wijsgeerige scholing had doorgemaakt,
zoo zuiver en juist begrepen heeft in wat het eeuwig problema der
wijsbegeerte bestaat.
« Uit het donker » is de lange zelfaanklacht van iemand die zijn erbarmlijke menschelijkheid doorzien heeft en zich zelf geen achting meer
toedragen kan. Strakhov heeft geschreven (I) dat Dostoievsky hier
zich zelf heeft uitgebeeld, terwijl de schrijver zelf in nota er voor waarschuwt dat de man uit « het donker » evenals zijn uitlatingen natuurlijk maar verzinsels zijn, alhoewel een zulkdanig karakter niet alleen
voor mogelijk, maar zelfs voor noodwendig moet gehouden worden
in de huidige dagen.
Wat vast staat is dat de schrijver hier zijn diepste zelf heeft
uitgesproken onder het mom van een fictie, zooals hij steeds terug
te vinden is achter het mom zijner romanhelden. Aan de sponde zijner
vrouw heeft Dostoievsky over zich zelf en het leven nagedacht. en
« het Donker » is uit dit gewetensonderzoek gegroeid; het boek dat
begint met de bittere bekentenis « Et ben een ziek mensch— Ilc ben
een slecht mensch. »
Zoo daalt hij of in de duistere doolwegen van het 1k, dieper dan ooit
iemand voor hem gegaan is, tenzij misschien de zielekenners bij uitnemendheid de heiligen en de groote mystiekers. — « Ik oefen mij in
het denken en bijgevolg roept elke oeroorzaak ook weer dadelijk een
nog dieper liggende oorzaak naar voor en zoo in tt oneindige ». De
klassieke psychologie van wieltjes en radertjes waarbij het mecanisme
van een drift verklaard wordt als dit van een uurwerk heeft bij hem
afgedaan, die reeds zooveel jaren te voren in zijn zelfverdediging in
de vesting van Petersburg het Fourierisme veroordeelde « ten eerste
orndat het een systeem is (2) » iets wat zijn rechters en waarschijnlijk
ook wel de sociologen van zijn tijd niet zullen begrepen hebben maar
wat alle groote kunstenaars
zij de waarnemers van het leven bij
uitmuntendheid zouden onderschrijven. Dostoievsky, de wijsgeer
bouwt geen systeem op; Dostoievsky de psycholoog verdedigt geen
« theorie » omdat hij de grenzen kent van onzen geest; de subtiele
rijkdom en de zich steeds verwijdende grootschheid van het levende
leven,

(I) Zie zijn brief aan Tolstoi.
(2) Verdediging.
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Maar hij komt tot het duidelijk besef van enkele fundamenteel
waarheden.
De mensch streeft naar kennis; hij wil een steeds sterker bewustzijn om steeds meer betrouwbare richtingslijnen voor zijn handelingen te kunnen aangeven. 1Viaar « de mensch is op komische wijze
ineengestoken; klaarblijkelijk steekt in alles een geestigheid ». —
Want een sterk bewustzijn, in plaats van, een grooter doeltreffendheid in de daad te waarborgen, werkt verlammend en maakt voor elke
daad ongeschikt. « Te veel kennis is een ziekte, een werkelijk erkende
ziekte ». Daarbij komt dan nog dat eens de kennis opgedaan en de
richtingslijnen aangegeven de diepste streving van den mensch absoluut niet is deze te volgen, maar wel van, door de veropenbaring van
zijn daden, uitingen van zijn vrijen, onafhankelijken wil, zich zelf
van het bestaan van zijn eigen persoonlijke ikheid te overtuigen.
De rede kan bevrediging geven aan den geest, maar niet aan den
geheelen mensch, waarvan de geest maar een deel is, en die leven
wil de volheid van zijn leven, met al de machten die in hem zijn. De
mensch verlangt niet de bevrediging van de logika maar de affirmatie
van zijn persoonlijk bestaan. .
Als Dostoievsky's doordringenden blik de duisternissen van het
« 1k » gaat doorvorschen voelen wij onder het geweldig licht dat geprojecteerd wordt de lijnen als w4givreten. De ikheid waarop wij steunen
met onzen hoogmoed valt uiteen — is de hoogmoed juist niet het
overdreven gevoelen van de ikheid — en wij zien onzen innerlijken
chaos die slechts in schijn geordend was, en gecamoufleerd werd door
papieren muren van practische noodzakelijkheid.
Bijtend scherp wordt het proces gemaakt van de vergoddelijkte
rede : wordt in het licht gesteld hoe de gevierde logika een wet van
den geest is maar geen wet van het leven. Onze rede is een toeschouwer,
een machteloos waarnemer, maar geen motorische kracht.
Deze zit verscholen in de ondergrondsche wortels der ziel. En in
de ziel is er een worsteling van twee elkaar tegenstrevende krachten :
een die streeft naar verpersoonlijking; een die streeft naar gemeenschap; een die streeft naar dood; een die streeft naar leven. Maar hier
moeten wij geraken tot het verbijsterend inzicht dat leven in alle
waarachtigheid dood is en dood Leven. Want leven is het verbonden
zijn, : het in harmonie zijn met het Alleven — of neen, schrijven we
het groote woord neer — met God en dood is het ons daarvan afzon125

deren in een hoogmoedig-optorende babelsche ikheid die instorten
zal door eigen innerlijke verwarring.
Want de activiteit van den mensch is een bedriegelijke zelfbegoocheling zoolang hij den nonsens niet heeft ingezien van zijn bedrijvigheid. — « De mensch heeft het streven naar een doe! lief, niet het
doe! zelf ».
Het doel dat de mensch zich stelt is maar een schijndoel dat hem
niet bevredigen kan en waaraan hij ten slotte toch niet gelooft, Het is
hem enkel een hulpmiddel om ite leven en de strooming van het
leven voert tot de dood. Maar dit is de strooming van de oppervlakte
waaruit de mensch zich niet redden kan tenzi.j... de mensch de mensch
overwinnend zich zinken laat in de diepten waar hij in de groote cosmische « strooming naar God » wordt opgenomen.
Of het leven wenscht enkel zich uit te leven en kent geen doel dan
zich zelf, of het leven is een streven naar God en krijgt door dit streven
reden en zin. Dan is voor den mensch het !even een noodzakeliik
purgatorium op den weg zijner verheerlijking. Dan zal hij sterven
aan het leven om te leven in de dood.
Maar daartoe behoeft de moed van een heilige en « ieder ordentelijk
mensch onzer eeuw is een lafaard en een slaaf en moet het zijn. Dat is
zijn normale toestand » (i).
De eeuwige tragedie van den mensch is ontstaan uit het zich los
maken van de Godsbeschouwing om de zelfbeschouwing: de oervraag
van de erfzonde. De eeuwige tragedie van den mensch is dat hij niet
de wetenschappelijke kennis verlangt, de eenige die zijn geest hem
geven kan en hem slechts zijn ondergang kan voorspellen, maar de
Waarheid.
En de Waarheid is slechts waarneembaar « voor wie gelijk zal geworden zijn aan deze kleine kinderen » naar Jezus' goddelijk woord.
Tot deze levensaanschouwing en dit inzicht schijnt Dostoievsky
gerijpt te zijn toen hij « Het donker » uitgaf. Alhoewel nergens zoo
systematisch uitgesproken als ik ze daarboven formuleerde toch heb
ik gemeend ze aldus te mogen verwoorden en lijkt ze mij des te duidelijker uit zijn werk toe te spreken naarmate de schrijver ouder werd.
Velen staan bevreemd voor den kultus van het lijden die zij in sommige
werken meenen te bespeuren, maar DostoIevsky kent al te goed de
(i) Het Donker ».
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groote louterende kracht van het lijden om het niet als een genademiddel tot zelfoverwinning te begroeten; om het niet te aanzien als
het groot verzoeningsmiddel dat zonde en misdaad uitwischt en de
heropstanding mogelijk maakt. Dostoievsky zal meet en meer donrdrongen geraken van de religieuze ideeen van zijn yolk; Hij wordt
meer en meer de groote dichter van de opstanding uit het rembranteske donker der zonden tot het eeuwige licht. Hij zal ons aantoonen
dat er geen diepte is waaruit we niet opstaan kunnen om te stijgen
tot den Vader...
In het « Uit het donker der Grootstad » wordt ons voor het eerst
crontzettend nuchtere, scherpzinnige geest van Dostoievsky veropenbaard. Meer en meer zal het ons Schijnen of de groote innerlijke tragedie van Dostoievsky's leven is geweest de strijd tusschen twijfel en
geloof; tusschen die machtige luciferisch al-durvende geest en die
groote God minnende ziel. Dostoievsky betrouwde op het leven; in
zijn diepste zelf, joist omdat hij vooral zulk volledig «mensch» was, kon
hij niet aarzelen tusschen den gang van den geest die in schijn wet
dieper boort, maar waar men al dadelijk aan gewaar wordt dat hij
boort op de wijze van een vijs die zot draait, en de groote stuwing
van de ziel naar God, van den tijd naar de eeuwigheid; van het leven
Haar de dood die het Leven is; de groote stuwing van de lief de naar
de Lief de.
« Hurrah het Leven » roepen de knapen uit de Karamazoffs en
dit is de blijde wekroep van Dostoevsky's wezen. Het heeft hem

gevoerd door de verschrikkingen van het bagno, zooals het hem zegevierend door al de beproevingen van zijn volgend leven zal heenhelpen,
zooals het hem voort helpt uit de moerassen van den twijfelgeest
tot den voetvasten bodem van het Geloof.
De overwinning van de ziel was de overwinning van den geest van
leven op den geest van Dood. De sterfelijke hersenen kunnen niet
weerhouden d'onsterfelijke ziel. Naast « Het donker » moet men
leggen « De droom van een belachelijk mensch » naast de denker in
« het donker » stellen de « man die de waarheid gezien had. »
(Wordt vervolgd.)
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Nagelaten verzen van Karel Van den Oever("
DE HALM
De halm verdraagt de zware aar,
ook de regen
en de vlam der zon.
Hij buigt gewillig de aarde tegen
onder de adem van God
bepaler van eenieders lot.
Als nu de lage wind
De aar-snor grijpt
dan buigt de halm, o braafgezind,
en dieper steeds
naar de korrel is gerijpt.
Hij breekt niet
want gelijkrnoedig
bij elke gril,
buigt hij zich goedig
waar God het wil.
0 halm die elke last verdraagt
uit u weet ieder mensch
hoe eigen zin
de Heer mishaagt.

......................■••■• ■■••■•■••••••••■■•■••••

(I) De nagelaten verzenbundel van K. Van den Oever : «Het Paviljoen » zal eerlang in prachtdruk worden uitgegeven door de N. V.
Leeslust, die ons welwillend toeliet dit gedicht to publiceeren.
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VERZEN.
LIED.

I.

door Andre Demedts,
a wil niet vragen waarom het gras vertrapt wordt voor niet,
6n waarom ons leven verwoest wordt in eenzaamheid en honger en
[in verdriet.
Vader, ik ben maar iemand die zijn handen als een spoorlijn strekt
[naar uw land
over alle vlakten en kimmen trekt me mijn heimwee — al zijn uw
[nachten hier van sterren doorbrand,
al zijn de bloernen en de mensen zo schoon als de zon opgaat
[ik heb hen lief en ik voel hoe de woeling der scharen deint in mijn
[bloed,
ik voel hoe ik met hen vergroeid ben en elke mens noem ik ka[meraad,
Maar zij kunnen mij niet helpen al zijn ze liefdevol en trouw en goed.
Ach niet in deze afgrond om nooit uw sterren meer te zien,
maar ik moet stijgen naar de bergen en nimmer bereiken mis[schien,
maar ik moet komen zonder te weten of baten zal dit zwerven en
[deze smart
Vader ik ben zo donker en zo zwak om op weg te gaan over het
[hoogland naar uw hart!
Ilc wil niet vragen of mijn leven ook nutteloos zal zijn, ik vraag niet
[naar de vreemde waarom
van zoveel ellende en zoveel verwachten : ik sta hier alleen met
[mijn tranen en mijn heimwee dat me nooit meer verlaat.
Maar spijts alles, door uw donkerste nachten, Vader, ik kom, ik kom
[tot ik eens geluksschreiend ineenkrimp onder uw dageraad.
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II.
1K DENK AAN DE VELEN.
a denk aan de velen die sterven deze zomernamiddag
met het voile geweld van de zon over hun dood :
ogen vol tranen die ik zag,
en het laatste blinde tasten der handen, moe en rood.
Wie weet waarheen nu keren hun gedachten
en wie weet de nederlagen van hun leven?
en hoe zij hebben gedragen door dagen en nachten
de honger van hun hart.
zij zijn tans de verwonnenen die sneven
en doordrenken met hun t rood bloed
wat lelik was en hard.
Er is de huiver der eeuwigheid
om hunne hoofden
er zijn nog hun ogen die hebben geschreid
en hun armen die zich strekken naar de dood als naar elkander, de
verloofden.
Ik voel in mijn hart de haast van hun hart
het bloed to stuwen de laatste maal;
vanavond als zij zijn ingegaan
denk ik maar altijd dat ik eenzamer
door de velden dwaal...
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SINTE CA,CILIA

(1)
door Jan Hammenecker.
VALERIANUS.

Caecilia, daareven is me dit kleen gedichtje van Guido Gezelle te
binnen gevallen
Hoe zoet is 't tusschen broederen twee
te wandelen, te wandelen,
bemint men van de twee den een,
den een gelijk den anderen ;
bemint men ze alle twee, en zij
beminnen ze ook malkanderen
gebroederlijk 't is zoet erbij
te wandelen, te wandelen.
Zoo waren er tijdens uw leven, te Rome, Caecilia, broederen twee,
die malkanderen gebroederlijk beminden, en 't ware me zoet geweest erbij
te wandelen, te wandelen algauw zou'k bemind hebben van de twee
den een, den een gelijk den anderen. Gij kent die twee, Caecilia, den
een : Valerianus, den anderen Tiburtius gij zijt met hen in den
hemel : zij door u zij moeten u Daarboven terdege liefhebben, die
broederen twee ; — u moet het in der eeuwigheid een groote bijvr eugde zijn, dat gij beiden hebt gebracht in het opperste Geluk.
Zij woonden Over-den-Tiber, Trastevere, dat was tamelijk verre
van t uwent. Uw Basilica staat nu, waar hun huis heeft gestaan.
Ik terwijl ik door Trastevere ga naar uw Basilica ginder ergens —
veel smalle straatjes langs en dwars door wirrelende kinderbenden, —
ik zoek werktuiglijk naar die broederen twee of ze daar niet ergens
wandelen naar hun thuis.,
1k heb me die twee jongelingen vroeger alree zoo levendig voorgesteld — onder 't nagaan van uw geschiedenis — dat ik menigmaal
de zinsbegoocheling had, tusschen die broederen twee, den Tiber
langs, te wandelen, te wandelen, gelijk Gezelle langs de Leie, gelijk
ik langs de Schelde tusschen Vlaamsche broederen twee, Herman en
Leo, om namen te noemen,
(I) Zie D, W. & B. VIII-IX, X-XI, XII 1926.
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zijn ze nu toch, Valerianus en Tiburtius, hier langs den Tiber,
naast me? Gij, te mijner rechter hier, zijt dan Valerianus. Gij zult
twintig jaar zijn, schat ik. Twintig jaar zijn is prachtig ! Weet gij dat,
Valerianus?... En gij, lief jongetje, Tiburtius, hier links van me, gij
zijt de Bloem van zestien jaar of nauwlijks zeventien?
jongelingen, ik denk dit niet dan bij mij zelf, en 'k zeg het u niet
luid-op : naar den lijve z; jt gij beiden beeldhouwkundig-schoone
knapen. Uw voeten treden met gave teenen en sierlijke wreven en
hamer-hielen kloek over den grond. Uw knieschijven bonken bevallig
regelmatig in den voorschoot van uw eendere rokken, purperen
tunicae. Voor zooveel ik academische dingen kan mooi vinden, (en ik
kan dat in vrij groote mate ; want de GriekscheRomeinsche Kultur
is me niet vreemd), bewonder ik u fel, jongelingen, broederen twee :
rompen als zullen ; schouderen als geschapen jukken vol draagkracht;
nekken vol pezen, spieren en jonkheid. Uw schuinbeziene gelaten —
(kin, mond, neus, oog- en wenkbrauw en 't voorhoofd) — zijn uiterst
regelmatig geteekend : Praxiteles' typen zijt gij, beiden even mooi.
Hoe moet ik het noemen 't genoegen om tusschen zulke broederen
twee, klassieke schoonheden, te wandelen, te wandelen !
Ai, Caecilia, 'k noem het liefst nog : pijnlijk : dat is het : zie, buiten
hun schoonheid van leest, bieden ze mij niet veel aan, dunkt me ! Die
twee fraaie gestalten bewegen ja, stappen flink door ; maar zij blijven
niet stilstaan om over iets, dat in hun gedachten leeft, te dubben of te
denken ; zij stappen ook niet plots iviugger onder den zweepslag van
een of ander geprikkeld-worden naar een ideaal, wat bij de jongelingen
uit Vlaanderen zoo'n schoone gejaagdheid brengt I
Valerianus, Tiburtius, hebt gij geen levensdoel?
Doch neen, jongelingen, 'k wil u niets vragen. De Voorzienigheid
zal de groote Vragen, die 'k u. stellen zou, op tijd en stond weten aan
te brengen : dan zult gij luisteren. Nu zijt gij beiden te moe gespeeld,
nu gaat gij slapen.
Ilt laat u gaan. Goeden avond, broederen twee !
Toch is dat pijnlijk te vermoeden, dat die twee jongelingen weinig
of geen zieleleven hebben. Et sta erover te dubben...
Gelooven in hun heidensche godenleer zullen zij denkelijk niet :
hun ouders, verlichte Romeinen, gaan hen daarin niet voor. Dood en
Hiernamaals vreezen zij niet : gezonde jongelingen denken niet aan
sterven, dat is goed voor later of voor nooit : naar 't geluk om een
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schim te worden in 't vale doodenrijk verlangt niemand, en zeker geen
jonkheid. Hopen, toekomende goederen verwachten in het Nadezen,
kwam nooit op in hun denken. Zij leven in het Heden. En dat juist,
o Caecilia, dat pijnigt me voor hen. Want zoo iets verdient te nauwernood den naam van leven, althans bij mij niet, die van huis uit christelijk denk.
Valerianus, Tiburtius, 'k zou u willen achterna-loopen om het u te
roepen, dat uw leven, zooals gij dat lijdt, niets beteekent. 'k Heb u
gezien, en ik heb u lief, en uw klassiek-Roomsch leven is de moeite
niet waard om geleden te worden. Gij zijt vermoeid, en gaat slapen.
Morgen ochtend zult gij terug opstaan en u met iets onledig houden,
maar nooit met iets ()tat boven het aardsche reikt. Gij kent niets dergelijks. Gij kunt aan niets denken tenzij misschien aan wat krijgslauweren ; maar onder uw nogal vredelievenden keizer, is 't vooruitzicht
op oorlogsroem ook al minder geworden.
Dan 't leven maar verder zonder zorg gesleten, versleten ! Gij zijt er
niet slechter aan toe dan uw medeburgeren van Rome, die 't leven
ook maar gelijk een greepje zand door de vingeren laten stroelen,
0, Caecilia, zoo leven die broederen twee.
En mijn oordeel over hen is dan nog opzettelijk niet ongunstig. Ilc
wil zelf niet denken, 'k wil ook anderen niet laten vemoeden dat er
iets bedorven is in die broederen twee. 1k laat beiden ongerepte
natuurkinderen zijn. Straks moeten beiden, eerst Valerianus, dan
Tiburtius naast u komen te staan, en ik kan het geen oogenblik dulden,
Caecilia, neen, niet een oogenblik, dat er nevens u, Lelie, lieden
zouden opdoemen, die, zelf bezoedeld, u zouden bezoedelen.
Die broederen twee zijn dan — 'k wil het zoo — twee gaaf gebleven
jongelingen — 'k wil het zoo, dewijl ik zooveel eerbied heb voor uw
niet te chenden maagdelijkheid.
De Goddelijke Voorzienigheid zal 't ook zoo gewild hebben en bewerkt om uwentwil, Caecilia, Gods uitverkoren Reine.
En 'k heb rede te gissen dat deze jongelingen nog niet ingezwolgen
waren door den heidenschen bedorven wereld : want zij beminden
elkander oprecht broederlijk, en dat zegeveel, Caecilia. Zoolang twee
broeders elkaar zoeken, moogt gij denken, dat er nog niet veel hapert
aan hun menschelijk deugen. Die gedachte juist maakt het zoet
tusschen broederen twee te wandelen, te wandelen.
Beminnen ze ook malkanderen gebroederlijk, 't is zoet erbij te
wandelen, te wandelen.
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't Is zoet beiden hand en hand nu te zien opstappen : daar, voor
ni,e.••,
Maar, wat is dat? Eensklaps blijft Valerianus staan. Gij zelf, Caecilia,
gij zelf treedt hem in 't gemoet, en hij, voelend in zijn hart gelijk een
plots in brand schieten, wordt rood, wordt bleek, wordt weerom rood,
en kan niet verder.
« Kom, Valerianus, zegt Tiburtius. Tiburtius, broeder, ik kan u
niet zeggen wat er in mijn hart omgaat.! Et wil naar dat meisje toe.
Kom, we gaan terug, haar volgen, en haar aanspreken.
Neen, neen, broeder, 1 aten we doorgaan : 't yolk beziet ons reeds
genoeg, dunkt me.
Tiburtius begrijpt als bij tooverslag wat er aan Vale- rianus gebeurt.
Hij ziet dat alwat zijn broeder is, o, Caecilia, naar u wordt geslagen
met de tyrannische zweep der liefde. Tevens wordt hij gewaar dat hij
niet meer is, noch ooit meerworden zal een van de vroeger malkanderen beminnende broederen twee. Dat slaat Tiburtius vol onuitsprekelijke treurnis. Staat-maken en steunen op de liefde van zijn
broeder en dien broeder dan zien vanwal steken naar een land van
andere liefde, dat is, geloof me, dat is niet alles. Daarom is Tiburtius
knorrig, en hij, die vroeger naar Valerianus luisterde,beveelt hem thans
krachtig kort : Kom : naar huis.!
En beiden gaan voort, maar Valerianus ziet menigmaal om naar u,
Caecilia.
Ach, wat komt gij zoo laat nog doen in deze schamele wijk?
Gij kwaamt aalmoezen uitdeelen, gis ik, want een slavin nevens u
draagt een korf, en veel kindertjes loopen met u mede : dat zijn
kindertjes van arme christenen; nietwaar, Caecilia, broedertjes en
zustertjes in Christus ! En 't is uw schuld niet dat Valerianus zich
naar u voelt getrokken ; want uw oogen hebben hem niet gezien, en
gij weet niets van wat die jongeling zoo plots voor u gevoelde. Toch
is 't spijtig, menschelijkerwijze gesproken, dat Valerianus u bemint ;
want noch voor u noch voor hem kan zijn liefde iets anders worden
als een bron van smart. Maar 't is uw schuld niet, Caecilia, dat bij
voorbeeld uw achteloos-bevallig knikken naar een kindje, 't hart van
een jongeling ontvonkt.
Ik ga daarop niet verder in : uw 'even zelf verbiedt het mij : waar
gij niet aandacht, daaraan hoef ik niet te denken, nietwaar?
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Maar hoe hebt ge dat aan boord gelegd om dien Valerianus niet
lang daarna te willen en niet te willen als echtgenoot?
Valerianus heeft zich vol ijver gevoeld, heeft naar u vernomen, is
te weten gekomen wie gij waart
Caecilia, ingenua, nobilis clarissima, (ook hij was ingenuus, nobilis
clarissimus) en heeft zijn vader naar uw vader gezonden om te vragen
of het goed was dat Valerianus u tot echtgenoote verkoor. En uw
vader handelend als een Romeinsch vader met de te voile volheid
van zijn vaderlijk gezag heeft ja gezeid. Dat gebeurde buiten uw weet.
0 Caecilia, gij waart aan tt bidden, gij gaaft uw hart voor de zooveelste
maal aan Jezus, uw trouwbeminden Bruidegom; niet dat gij 't Hem
ontnomen hadt, Caecilia, maar omdat gij wist dat menschen slechts
dat duurzaam geven, wat zij gedurig geven. Wij, die Jesus blijvend
willen liefhebben moeten gelijk de Danaiden zonder ophouden ons
hart in Zijn Hart uitstorten : steeds herbeginnen ! One Jesus, die
Zich in eene maal kon geven, en Zich feitelijk gaf, blijft immers ook,
o Die Goddelijke Nooit Vermoeide! zijn Danaiden-arbeid verrichten :
Hij blijft Misse doen. Hij gaat voort met in onze zielen Zijn Liefde te
gieten, heden en morgen en steeds aanhoudend op een nieuw. Hij
leert het ons door Zijn voorbeeld, hoe wij moeten beminnen : aanhoudend herbeginnen. Dat was de gedachte, die gij zacht-blijde nagingt al neurend, alsof het tot een lied in regel zou worden
Aanvaard dit hart, en tt uwe zij,
0 Jesu, ook gegeven mij...
Doch, 0 Caecilia, dat umu juist gebeuren moest wat op andere tijden
al zoo droevig is : maar nu recht benauwelijk+!
Plots ontvalt u dat levend zeker-zijn dat uw Jesus u nooit aan iemand
af wil staan. Gij geeft uw hart aan Jesus en vraagt Hem, dat Hij met u
verwisseling van liefde doe ; maar Hij schijnt u Zijn Hart niet te geven.
Ach.! Zijn Hart is een brandoven van liefde. Hij geeft Het u niet,
want gij beeft van inwendige koit, arme . Caecilia.1... Hij pleegt uw
hart en uw keel tot zingen te prarnen, en nu moet gij zuchten en uw
keel is toegeschroefd. o, Caecilia, 'k weet ook wat het is ; daareven
waren we sappige twijg op zwellenden tak : de blaren glimmen van
gezondheid, de bloemen ontvouwen hun kelken ; wat nog knop is,
bot open : wij willen levenslustig wippen op den adern van de lentewind : plots echter vouwen blaren en bloemen toe, de stuwing van
135

't leven viel stil en 't is dadelijk zoo koud, zoo koud in het takje, niet
waar, Caecilia, zoo koud in de ziel. Ai, neen, de levensstuwing, Jesusleven-in-ons mag niet achterwege schijnen te blijven.
Gebeurt het, — en ach ! 't Gebeurt.! — dan mogen we zeer angstig
zijn ; want onze flood om toch te leven en te voelen dat we leven, kon
ons ertoebrengen, o zoo gauw, om ons op een anderen stam als Jesus
te laten griffelen. o, Caecilia, 'k heb de zekerheid, dat gij Jesus niet om
een schijn-afwezigheid ontrouw zult worden : toch klopt mijn hart,
toch klopt mijn hart met schokken van angst : ik weet dat Jesus u niet
voelbaar terzijde staat, en gij moet nu maar alleen naar uw vader en
de Valerianus, vader en zoon. Moet ik niet meegaan om u desnoods te
beschutten en te beschermen?
Ai, gij zijt — ik bewonder u deswege, gij zijt toch echt heldhaftig.!
Gij stapt vlug naar vaders zaal : uitwendig zijt gij niets dan opgeruimdheid en leven. Caecilia, gij kunt dat ! Gij kunt leven met de dood in
het hart ! Ziet gij misschien toch Jesus, die naar Gethsemani stapt,
naar den alleen uit te vechten doodstrijd, en hij neurt nog voort aan
den hymnus, die 't Paaschmaal besloten heeft. Of ziet gij Jesus aan
't kruis hangen als den grooten Verlatene, en wordt gij versterkt doorzijn jammerende klacht :
Eli, Eli, lamma sabbactani !

Mij toch heeft 's Heeren verlatenheid menigmaal versterkt, was 't
dat ik me verlaten voelde. U dan ook, en beter dan mij. 'k tie, dat ge
trots uw zielsalleenheid, voor uw vader een oprecht lieve dochter zijt.
Hij zelf, hij zou 't niet kunnen loochenen, is fier op u. Hij mag wel,
al was 't maar om de lieftalligheid van uw aye, vader
Zedig groet gij de Valeriani : hun aanwezigheid laat u gissen wat
uw vader u zal bevelen : de jonge Valerianus straalt van liefde : zie
‘niet L.. Ach waarom ziet gij toch : Valerianus is haast zoo schoon als
uw engel met-het-zwaard : als uw columna nubis zelf. Toovert de
duivel hem zoo schoon?... Thans bid ik voor u...
Goddank, gij glimlacht gelijk een Nike, godin der Victorie.Gij beeft
niet van angst, gij staat fier gelijk iemand die reeds den palmtak der
zege tusschen de vingeren voelt. Io ! Vivat.! Leve Caecilia,! Zoo
juicht mijn hart.
Ik hoor uw vader met een zekere plechtigheid tot u zeggen :
Hier is, beminde dochter, hier is Valerianus met zijn oudsten
zoon, een puikjongeling, een puikjongeling, zooals gij ziet.
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Hem zult gij...
Gij laat uw vader niet uitspreken. Met een blos van opgetogenheid
op de wangen, met uw handen in geestdrift opgestoken — evenwel
niet naar Valerianus toe — roept gij met een stemgeluid, dat ik u niet
kende, Caecilia :
Dilectus meus mihi, et ego 11li.

Hem wil ik, Hem wil ik, en Hij mij, ja mij !
Caecilia, wat duet gij, roekelooze?
ziet gij misschien Jesus, en ziet gij den Vader van Jesus, niet uw
vader. Neen, gij ziet Jesus niet, noch zijn-en-uw Vader ; toch voelt
gij, dat uw ziel zich vastklampt aan Jesus, en Hem niet los zult laten,
ook al ziet gij den Geliefde niet, ook al voelt gij zeif niet op dit oogenblik, dat gij leeft.
co Caecilia, daar bestaat werkelijk een koude liefde. Jesus, mijn
Beminde ligt ontzield, of althans ik voel Hem koud als de dood : ik
zeif verstiit in koude van ijs. Ili denk dat ik Jesus omhels, en 't is een
koude delfstof, koud als een lijk. Ben ik zelf tot in de ziel versteven,
ben ik een doode ?Ik zoen Jesus zooals 't een lijk het andere zou kussen.
0 Die koude van lijken I Maar in die koude van lijken zingt nog de
sterkere dan de dood : de Lief de,
Zoo zijt gij thans : gij zeif zijt als een levenlooze, maar uw liefde
leeft en triomfeert in haar trouw sterker dan de dood I
Dilectus, juicht gij, Dilectus meus mihi ! Wei meent uw vader, dat
gij Valerianus bedoelt, en de jongeling zeif verrukt door uw liefdekreet
wil zijn verrukking op uw schouderen komen uitweenen ; maar uw
oogen glanzen gelijk afwerende zwaard.en : uw voorhoofd en uw wan gen zijn klam als van de rotsgeworden Niobe. En zie daar zijgt ge ten
gronde : uw handen liggen lijkwit en slok uitgestrekt als van een
stervende, uw voeten en uw wit kleed hebben 't uitzicht van gepolierd
marmer, uw hoofd draait op de wervels van den hals heel zijwaarts,
uw mond schijnt de lippen op den vloer te drukken zoo vast alsof gij
met den grond te vergroeien zocht. Zoo ligt gij dart als een wit marmeren beeld koud en kil ; maar dat marmer leeft, straalt alsof er 'k weet
niet welk licht in speelde klaarder dan de luister van de zon. Er trilt
in dat marmer meer dan het lied van uw maagdelijke schoonheid,
meer dan de jacht van een aardsche bewogenheid : uw liefde tot Jesus,
die liefde, die de ziel is van uw ziel, die is in geheel uw marmeren
maagdelijke schoonheid aan 't zingen : het marmer trilt ervan, zingt
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ervan, wordt ervan klaarblinkend als Jesus-Christus op den ochtend
der Verriizenis.
Alleluia !
Indien Valerianus jets afwist van zieleschoonheid, jets van de liefde
der lelie tot haar goddelijken Tuinier, hij zou gelijk ik omtrent U
nederknielen huiverend van eerbied voor uw van liefde doorzonger
marmeren maagdelijkheid, o Caecilia ! Hij zou tier zijn, omdat zijn
oogen op een lelie vielen, gelijk gij er eene zijt Caecilia ; hij zou die
bloem liefhebben, liefhebben, liefhebben, maar met een eerbied, dien
een heidensche jongeling niet hebben kan !—
Uw vader en de Valeriani staan als drie zwijgende palen nevens u
vastgeplant. Gij moet uit u zelf overeind komen. Gij staat recht, en
gaat heen als een opgetogene zingende zacht :
Dilectus meus mihi et ego illi !

Gij treedt plechtig door de zuilengangen van uws vaders woning :
niemand hoort het ; maar tot de wanden en de kolommen en de daken
toe schijnen het te voelen : uw heengaan is het langzaam altijd verder
zingen van een liefde, die den weg kent naar de Liefde. Gij treedt uw
kamer binnen ; daar kunt gij met uw lippen op de wonden van uw
Gekruisten Minnaar het volop uitschreien, dat gij de zijne zuit
blijven !...
Doch gelijk bij 't lammetje dat moegeloopen is : — de schaapherder
neemt het op de schoft, en 't snoetje sluimert zachtjes in — zoo komt
over u de zoete slaap, en het weten, dat gij Jesus liefhebt is u donziger dan het wolligste yacht...
OCHTENDWEELDE.
Caecilia, waar gaat gij zoo vroeg en zoo \dug heen?
—Ik kan u... ; mag ik u volgen? Mag ik?...
't Is zoo frisch in den ochtend I Een gezonde geur van rivierwater
prikkelt me den reuk, terwij1 ik ga door den reeds zongouden Tibernevel. Boven dien _neva staan de marmeren gebouwen te sidderen in
het aantrillend licht : gij streeft door dien nevel witter dan hij, 't blondhang hoofd blinkt in een wiel van nevel en dageraadsche klaarheid, en
eigen Caeciliaschen luister ! Naast u gaat even haastig, maar lang
niet zoo lenig noch zoo luchtig, uw slavin... Ga door, Caecilia : we
zijn de poorten van de stad uit, en zie toch even wat voor een heerlijkheld hier voor me ligt : een heirbaan rechtdoor klimmend tot aan de
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kim gelijk een kouter van glimmend brons ginder, links die populieren, die maagdekaarsen, die paarse prachten, bijna zwart op den
safraankleurigen dageraad rechts van me de deining van de velden,
die schijnen te zwemmen uit den nevel naar den ochtend als naar een
strand van licht.
Caecilia, huivert ook gij bij de pracht van dezen dageraad?
Is dat niet een eenig uur, als de zonne, — vanwaar bot ze zoo plotseling boven ? — daar straalt en praalt in een ondervind het onuitsprekelijke glorie I En van uit haar gouden mond : die wonderbare
diluvie van licht in de ruimte !
Welk land van licht is dat hier De keien zijn hier wegens het
licht geen keien, maar bloernen witte lelies, roode rozen. Ei ! Mijn
oogen schemeren en zien op louter blooten grond al de tinten van alle
bloemen. Die grond vol licht — mijn voeten baden erin, — dit uitspansel, boven me, zoo teer van kleur als een doorschijnende parel,
en ginder die zon die zwiert en zwaait met zich zelf een vlammende
viammenviag : 't is allemaal te schoon voor mij, Caecilia ! Durf niet
zooveel heerlijks te genieten. Denkt gij dat ook, en gaat gij daarom
zoo rasch, o vlugstappende ?...
Of is die schoonheid voor u te gering, voor u diepere kolken van
schoonheid inschouwende?
Gij zwijgt, en 'k dacht dat gij van lieverlede, bij zooveel schoons,
zoudt geworden zijn de leeuwerik boven deze velden
volg u met een angst-geworden nieuwsgierigheid. Wat is er
gebeurd, Caecilia, dat gij zwijgt, hier, op deze zangwekkende bane?
Gelijk een mos-bijtje, dat wat aarzelt, voor 't op zijn nestje valt,
zoo zie u wat omzien, en nog eens omzien, voor gij verdwijnt daar
links van den weg in 'k weet niet welke krocht.
Mag ik verder ?
0, We zijn in de catacomben ! Ik sidder
Kom, zegt ge ! Dan durf ik...
zie bisschop Urbanus. Recht naar hem toe gaat gij, voor hem
knielt gij, snikken hoor ik u met al uw tranen. 'k Had het wel gedacht,
Caecilia, dat gij weenen moest I
Urbanus, de bisschop, blijft kalm gezeten, alsof hij van te voren wist,
waaron gij weent.
Hij glimlacht even en murmelt
« Vlijtig Lammetje » !
Gij, Caecilia, staakt uw schreien, ziet vertrouwelijk op, gelijk een
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lammetje, naar uw Herder, en glimlacht ook, gelijk daarbuiten, de
lieve dageraad.
Urbanus zegent u, gelijk een vader zijn dochter, minzaam, eerbiedig,
en vraagt u dan, waarom gij zoo treurig zijt. Gij, Caecilia, mijn arm
lam, begint op een nieuw te kreunen, en gilt het uit :
« Vader, ach, vader Urbanus indien ik mijn Engel niet mag betrouwen, dan zal ik mijn Hemelschen Bruidegom niet kunnen behouden!
« Dien Engel, kind, fluistert Urbanus net innigheid, dien moet ge
betrouwen. a zelf, uw bisschop, uw herder, ook eenigszins uw engel,
ik zelf heb onderzocht of uw engel niet soms der duisternisse was, en
'k weet het : uw Engel is een geest van 't licht, het Licht zelf : uw Jesus,
uw Bruidegom ! »
Caecilia, waarom bloost gij nu niet ; waarom wordt gij zoo bleek ?
Ik toch, ik geloof Urbanus, een bisschop, een heilige, den rechterarm van den Paus van Rome I
a hoor u prevelen, gelijk iemand, die bezwijgen zou :
« Eerbiedwaardigste Vader, ik geloof u ; maar 'k verdien het niet :
Jesus : mijn Engel ! »
— « Hebt gij Jesus niet lief ? », fluistert Urbanus.
« Ja, zegt gij blij ontroerd,
-- Hebt gij Jesus lief, vraagt hij nogmaals, luider thans.
— « Ja, ja, ja, » bevestigt gij blozend allengs.
— « Hebt gij Jesus lief ?
« Ja! » weent gij; doch niet gij,Caecilia,maar uw liefde weent in u.
« Ja, gij weet, dat ik Hem liefheb. Hem alleen nam ik tot mijn
eeuwigen Bruidegom ! »
Zie, daar rijst Urbanus op en,spreekt tot u, Caecilia : ik spreek hem
eerbiedig na :
« Voorwaar, voorwaar : ik zeg het u : Christus heeft u lief ; Christus
is uw Bruidegom, Christus verdedigt u getrouw ! — Doe echter
steeds, wat ik u raden zal. De Vader der eeuwige Klaarheden heeft
mij nopens u, mijn schaapje, verlicht. »
— « Gij maakt me gelukkig, beste vader, hoor ik u tot Urbanus
zeggen. 'k Had het ook zoo noodig, dierbare, zoo noodig !
o 'k Heb zooveel geleden seders gister. Caecilius, mijn vader ontbood me, vroeg me wat ik dacht over — 'k durf het bijna niet uit te
spreken — over een jongeling, die daar was, geloof ik toch. 'k Hoorde
noch zag ; 'k dacht aan Jesus, en plots riep ik dat ik Hem beminde !
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'k Zag Jesus, docht me, niet in zijn glorie, maar in zijn lijden; en
mijn hart schoot naar Hem heen in een oppersten worp van liefde.
o Vader, de Minne zelf vlamde 't me ter keel uit : Hem heb ik lief I
Dezen nacht ben ik wakker gerild, en 't sloeg me gelijk een hamer
voor het hoofd, dat mijn vader 't zoo niet kan hebben verstaan. En
die jongeling zelf?...
« Vader Urbanus !...
Ili ben dan nog ingesluimerd. Hoe 't kon, begrijp ik niet. Toen
heb ik overvloedig geweend, o I niet over mij, Vader, maar over al
het wreede, dat ik zag toebrengen aan de Kerk van Christus, onzen
Heer. 't Veelhoofdig gedrocht, de Vervolging zag ik alom razend
rondbijten
Honderden en honderden schapen uit uw kudde, Herder Urbanus,
zag ik stuiptrekken in de gruwelijste folteringen. Zal dat gebeuren?
Zal dat gebeuren, vader? »
- « Eilaas I hoor ik Urbanus zuchten, en hij zelf weent- nu :
Dat zal gebeuren, Caecilia ! Ik wist het reeds, en nu komt gij,
Christus' bruid, het mij profeteeren, opdat ik nog minder zou twijfelen I Christe, eleison I Heer Christus, heb medelijden met ons
bewaak uw kudde, die rood ziet van uw goddelijk Bloed I »
- « En nu vrees ik, Vader Urbanus, dat ik te goed zal gevonden
worden door de menschen, te slecht voor God om mede den palmtak
der martelie te mogen plukken. 1k, die zoo verlang, o Vader, om gemarteld te worden en bij Christus te zijn !
Nu vooral, nu de strijd tegen mijn maagdelijkheid -werd ingeluid.
Gewis heeft mijn vader me versproken aan den jongen Valerianus.
En gewis ook heb ik betrouwen in mijn engel en in u, vader van mijn
ziel ; toch ben ik, ik weet niet hoe. Hoe zal dat geschieden? »
0, Caecilia, 'k begrijp uw gelegenheid. De beste vader bij de Romeinen is bekwaam om, een beul te worden, is 't dat zijn kinderen
hem durven weer te streven. En uw maagdelijkheid is u dierbaar
boven het leven. Arme 1 Arme I Urbanus ziet het ook.
't Is waar, zegt hij, 't is waar, kind ; uw betrouwen op uw hemelschen Gezel moet, natuurlijker wijze gesproken, vermetel heeten ;
doch, kind, ik beveel u zoo roekeloos te zijn ik uw herder, uw zielevader geef u dat bevel, dat Bevel I
« Huw Valerianus, en, 'k zeg erbij, huw hem met een zekere lief de.
Valerianus heeft een ziel, Caecilia,- een ziel, die gij moogt beminnen
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gelijk Jesus haar bemint. Jesus wil die ziel tot Zich trekken door u,
door de schoonheid van uw maagdelijke reinheid zelve.
« Spreek met Valerianus : zeg hem dat het huwelijk, waarvan hij
droomt, zoo gauw mogelijk door zou , gaan.
« Kind, 't is een zaak, die geen uitstel lijdt : die moet haar beslag
hebben gekregen nog voor de storm der vervolging volop aan 't woeden is.
« Caecilia, verheug u : gij zult met Valerianus in dien storm samenvaren, hij ten voorsteven, gij ten roere, Jesus, uw zuil van bescherming
gelijk mast en tuigage ten halve van uw schip ».
0 Caecilia, dat gij zoo varen moogt ter haven van het eeuwig heil,
dat schept u tot de 'gelukkigste van alle schipperinnen.
Urbanus ziet u reeds onder zeil op de zee der vervolging ; heldhaftig
kampt gij tegen den orkaan : uw bootje kapsijst in de branding maar
boven blijft de glorierijke Mast ; waaraan gij vastgeklampt den hemel
inzwemt.
Heil u, Caecilia, glorierijke schipperin !
Maar nu moet ik toch even zien van u weg, Caecilia, naar de christenen die de catacombe binnen zijn gekomen. Dat wordt een zeer
bonte schare : er zijn frissche jongelingen bij, frisch gelijk Tarcitius,
maar ook strompelige grijsaards met patriarchale Diirer's hoofden.
Jonge maagden en gedaagde matronen, slaven en slavinnen, krijgslieden en kooplui : een wel bonte mengeling van rnenschen. In het
half-donker van de catacombe kornt dat bonte zoo niet uit, te meer daar
op al de gelaten eenzelfde gevoelen staat uitgedrukt : een gevoelen van
angst. leder weet dat de Vervolging andermaal dreigt, ja, losgebroken
is. En, nietwaar, Caecilia, in den Winter hebben we geen schrik van
een onweer ; maar 's Zomers, wanneer de donder ratelt — en hij
slaat een jongeling dood L.+ dan huiveren we wat meer. En we kunnen
althans van verre verlangen naar de glorie der martelie ; maar komt de
beul, dan huivert het vleesch en stolt het bloed; 't Leven is zoet ook
voor heiligen I 't Leven- is zoo zoet, 't leven zoo lief, ik heb het eens
gezegd in een Poema, aan Jesus zelf op Golgotha, en Hij verliet het
noode !
Er is angst te lezen op de gezichten der christenen : daareven hebben
zij versch-aangeplakte berichten gelezen, waaruit blijkt dat de wetten
tegen de christenen terug in al hun gestrengheid zullen worden toegepast. Hoe is tt mogelijk, dat keizer Marcus Aurelius, de wijsgeer, de
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strenge stoicijn, ertoe kan overgaan am de christenen, oprecht bovennatuurlijke stoicijnen, naar het leven te staan? Gij, christenen in de
catacomben, denkt eenvoudig-christelijk, dat hij niet weet wat hij
doet, en gij vergeeft het hem. Daarbij dat is de kwestie niet. Qui stat
videat ne cadat, wie rechtstaat, zie toe dat hij niet valle. Dat is de
kwestie. Dat is trouwens 't eerste woord dat Urbanus tot de christene
vergadering spreekt Ziet toe, christenen, dat gij niet valt !
Kindertjes, gaat hij voort, ik zie dat ook gij reeds vernomen hebt
welke verschrikkingen ons boven het hoofd hangen. De Vervolging
met altijd iets van Nero's wreedheden staat op een losbreken. Indien
hier iemand schrik heeft, dan ben ik het, kinderen, mijn kinderen ; gij
voelt u sterk om voor Christus te getuigen tot voor den troon der
geweldenaars ; maar ik, wien 't leven misschien des te liever werd,
naarmate mijn haren vergrijsden, ik vrees, dat ik misschien den moed
van Eleazar niet hebben zal. Bidt voor mij, kindertjes, bidt voor mij,
opdat wanneer de wolf toespringt en bijt, ik geen huurling maar een
herder moge zijn, een herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen.
Mocht eens het geluk geschieden, dat ik alleen zou geroepen worden,
ik alleen voor u alien, dan wellicht zou 'k in mijn blijdschap om dit
alleen-sterven de kracht vinden om de dood te trotseeren : want ik heb
u lief, kindertjes, allerliefste Christus'kudde. En dan moest ik om niet
een onder u bekommerd zijn. Nu, vergeeft het mij, geliefden, nu ben
ik angstig. Qui stat videat ne cadat. Het vertrouwen op eigen kracht is
vermetelheid, is waanzin, kinderen. Is er iemand onder u, die meent
genoeg moed te hebben om voor geen dood achteruit te deinzen, voor
dien, broeders, voor dien vrees ik geweldig. Voor dien moeten we
meest bidden : dan zal hij wellicht het hoofd allerdeemoedigst buigen,
en alles kunnen in Jesus, die zijn kracht meedeelt, aan die nederig,
eigen zwakheid herkent
Caecilia, 'k zie, dat gij 't hoofd buigt diepst van alien. Dat hoeft gij
wel niet te doen, allesterkste, maar 'k zie toch graag, dat gij vanzelf
denkt « ik heb Jesus'hulp meest noodig. »
Maar hoe veel dieper dan diep moet ik me dan vernederen, o Caecilia!
Dat denk ik, terwijl Urbanus verder spreekt en zegt :
o Broeders, stelt uw betrouwen dus niet dan op Jesus, in wien we tot
alles bekwaam zijn ; gelijk de groote Paulus het leert.
Dan mag de beproeving komen 't ergste dat ons kan overkomen
zal slechts een oogenblik duren, en niet zwaar mogen heeten bij de
glorie die nooit vergaat, en eeuwig wegen zal.
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1k weet dat gij moedig zijt, en zulks te weten verwarmt het hart van
uw ouden herder. Er zijn er onder ons, die waarlijk hunkeren naar de
victorie. 1k denk dat Christus nog palmtakken heeft : wordt de tak u
toegereikt, welaan, grijpt toe ! »
Hoort gij dat, Caecilia? Dat is voor u ! Grijp toe. o, 'k Zie u recht
rijzen, en werkelijk toegrijpen met uw twee handen vol verlangen naar
uw Bruidegom in de Glorie. o Nobilis, ingenua, clarissima, alleredelste maagd, heldhaftige ziel I Maar, hoezeer ik u gun, wat gij begeert, bij Jesus te zijn, hoezeer ik dat voor me zelven verlang,ik mag u
niet bezien, of mijn hart loopt over van leed.
Gij zijt nog zeer jong, en ik ken de treurnis om in den knop gebroken bloemen.
Gij zijt zoo rein, te rein om door een beul aangeraakt te worden.
Waarom zoudt gij, lelie, niet hier beneden, waar zoo weinig pracht is,
lang mogen bloeien?
Hoor niet wat ik zeg, Caecilia, het is te laag bij den grond : lang niet
edel genoeg voor u, nobilis clarissima.
Urbanus begon aka de Misse : wii zijn aan 't Gloria en dat is uw
zang, nu vooral. Gij moogt het voorzingen : onmiddellijk zijt gij met
uw geest en uw hart tot boven de starren bij God in-den-allerhoogste
en uw stem meegaande met uw verlangen naar God heeft den klaren
kristalgalm van een zingenden engel.Gij waart daareven niet de leeuwerk
boven Rome's velden ; maar 'k hoor het thans de leeuwerik der catacomben zijt gij voorwaar. Om zoo geestdriftig en toch zoo niets gejaagd, zoo vredig te zijn, moet ge wel in 't diepste van uw hart een
brandende liefde voelen tot God en den vrede die Christus' alleen
geven kan, en geeft ook, als Bezel van de liefde.
Iic hoor het, gij bemint den Vader, den Zoon en den H. Geest. Met
din vietigelslag stijgt gij tot den troon van den Vader, uw Vader.
DAnkl?aarheid trilt in uw stem : gaf de Vader u niet tot Bruidegom
zijn eigen Glorie, dat is, zijn Zoon ! zijn eeuwige-schoone Zoon ! Wat
kan een Vader toch goed zijn, nietwaar, Caecilia, althans de Vader,
eerste Persoon der H. Drievuldigheid ! En de Zoon I Hoe lief moet Hij
zijn braid hebben, dat Hij mensch wordt om U te kunnen verwerven
ten prijze van zijn kostelijk Bip ed! En zie : niet Hij zal u verwijten, dat Hij
voor u. alles deed en gij voor Hem niets : gij zult Hem ter eere mogen
vergieten uw maagdelijk bloed. Uw bruidscl , ,‘. zal Hij niet misprijzen,
Caecilia, gij zult mogen inbrengen uw kosteilik bloed. Voor den Vader
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neergeknield zal Jesus zeggen : Vader, pier knielen voor Uw voeten
neer twee gelieven, die voor elkanderen, 1k voor haar, zij voor mij
gegeven hebben hun bloed. En de derde Persoon, de H. Geest, bindt
u met Jesus samen voor eeuwig. En gij zijt met den noon door den
H. Geest in de glorie des Vaders !
Dat, o Caecilia,dat zingt uw hart, en de doffe catacomben trillen tot
in de verste gangen van uw galmende vervoering I
— Nu rust gij, terwijl het Heilig Sacrificie vordert...
Wat denkt gij thans ? Niet veel wellicht : gij wacht.
... Uw oogen zijn als de nette ruiten van een feestverwachtend huis :
uw mond reisjes open : een losse deurklink los voor den aankomenden
gast : uw blonde haren glimmen vredig-vriendelijk als een liefelijk
versch strooien dak : uw handen steken uit als ver-vooruit gezonden
boden den verwachte te gemoet : gij zit en wacht aan den gloeienden
haard van uw hart.
Hij gaat komen : ecce sponsus venit : sta op, ga uit Hem te gemoet !
Neen, gij staat niet op : gij wacht en lacht : gij weet, dat Hij komt !
En een bruid, die weet, dat hij niet weg zal blijven, hij namelijk, haar
bruidegom ! kan verduldig zijn en lachende wachten.
Hij kwam reeds op het Altaar, uw Bruidegom,, Caecilia I « Gezegend,
die kwam, in den naam des Heeren » : hosanna ! Uw boden, uw bleeke
bevende handen, naderen reeds om het u te verkonden : zij kloppen
op uw borst : ecce sponsus venit I Een oogenblik voelt gij de schichtigheid van een hinde, die vluchten wil : Hij, die komt, is God ! Maar
God is de Liefde : Hij die komt is de Liefde.
Gij zet uw wezen open : open voor de Liefde : gij zet de deuren
open, en daar treedt in de Koning der Glorie, de Liefde-Koning
Jesus-Christus !
En meteen voelt gij dat gij schoon zijt gelijk de zon : schooner dan
de /man : want het licht in uw ziel is geen weerkaatsing van het zonnelicht, maar het licht van de Zon, Jesus-Christus zelf ; doorluchtiger
dan de starren ; want de koning der sterren is in u, der zonnen zon.
En gij bloost feller dan de dageraad, want de groote Zon der zonnen
is ten Oosten uitgeklommen
bezoekende zijn koninkrijk,
de Zomer is gekommen.
God is in u : gij zijt zijn koninkrijk, zijn tent vol licht en luister I
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En gij zijt ge voelt het — sterk als een Leger in slagorde. Wie zal
u wederstaan Indien ooit eens uw engel u niet terzijde stond, dan
zoudt gij door de kracht van God-in-U zelf uw engel zijn en zelf u
verdedigen
En Caecilia, wat ik nu zie, verheugt me zeer, verheugt me zeer
Urbanus laat u den God-rriensch onder sacramenteele gedaante meedragen naar huis, om u tot H. Teerspijs te dienen, mocht gij songs
schielijk ter martelie worden gesleurd. Zijt gij nu niet oprecht tevreden,nu gij Jesus zelf aan uw hart moogt drukken?Ga nu blijde naar,
huis al sprekende tot uw hemelschen Bruidegom de zoete taal der
liefde I
0 Caecilia, zoo te gaan met Jesus-Christus op het hart is waarlijk
eenig ik mag het zoo dikwijis doen, als ik Hem naar de zieken draag.
Hoe zoet is 't tusschen broederen twee
te wandelen, te wandelen...
neen, neen, ik misspreek me te zeer 't moet zijn
Hoe zoet is 't met den Lieven Heer
gebroederlijk te wandelen
Dan, nietwaar, Caecilia, dan gaat het hart vanzelf open ; omdat het
zoo gewaar wordt, dat onze God eenig ongenaakbaar is, dat onze Jesus
zich heel en gansch op ons verlaat, zich aan ons toevertrouwt. Dan
hebben we toch aan niemand jets te benijden : had de zoo benijdbare Sint- Jan op 't Laatst Avondmaal jets of jets beter dan wij?
Stap dan welgezind naar huis, en hebt gij raad noodig in de moeilijke
dagen, die nu komende zijn, ga knielen vas& uw God in het Allerheiligste Sacrament : ga vreugde scheppen uit de bronnen van uw Heiland
en uw hart zal overvloeien van zaligheid.
Ga, Caecilia, Christusdragende, 'k ga naast u met eindeloozen
eerbied gij draagt Christus, mijn Heer en mijn God. Ik bid met u
Jesus aan :
« Laten we steeds meer geloof hebben in U, Jesus, en meer hoop,
en meer liefde, vooral dat meer liefde
« Laten we weldra bij 't zien van uw niet langer gesluierd Gelaat
onze zaligheid hebben in 't aanschouwen van uw glorie » 1...
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NAAR DE BRUILOFT ALLENGS.
Caecilia, wel u, dat gij Jesus te uwent moogt bewaren; want anders
zou leven thuis u schier ondragelijk zijn. Er wordt daar immers niet
meer dan over uw aanstaande bruiloft met Valerianus gesproken. Gij
moet toch een stalen wil hebben, dat ge niet sedert lang luide geroepen
hebt 'k heb een anderen oneindig beteren Bruidegom! Hoe kunt ge
dat zwijgen?
Hoe kunt ge dat zwijgen?
Een geluk hebt gij ge kunt eenig belang stellen in het kiezen en
't maken van een bruiloftstooi 't is u zoo niet een aangenarne, dan
toch een verstrooiende bezigheid. Gij zijt echter zeer op uw hoede,
dat gij niets doet uit zucht om te pronken. Vergeef me, zeer heilige,
dat ik het woord pronken durf uit te spreken, wanneer ik weet dat gij
Zelf de gedachte daaraan uit uw geest hebt verbannen, en dat gij niets
doet tenzij wat gij welvoeglijkheidshalve volstrekt niet laten kunt.
En moet gij tegen wil en dank u voegen naar de geplogenheden van uw
stand in de Romeinsche maatschappij, gij doet het uitwendig naar den
eisch Bier geplogenheden, maar inwendig voor uw hemelschen Bruidegom Jesus-Christus. Gij zijt blij dat uw bruidskleed naar de Romeinsche zeden wit hoeft te zijn : voegt er iets beter dan een leliewit
kleed aan een maagd, een bruid, een lelie van Christus ! Met zulk
gewaad, zinnebeeld van uw zielezuiverheid. past het u v6Or Jesus'
oogen te wandelen ! Draag daarboven, Martelares, 't flammeum,
de vuurroode faulie, voor 't heidendom, een zinnebeeld van aardsche,
voor 't christendom van hemelsche Minne, van bloedende martelaarsminne. Zoo zal Jesus u gaarne zien wit en rood, maagd en martelares.
En, Caecilia, wat Jesus gaarne ziet, is ook mij lief : wit en rood ! In
dat opzicht moogt gij wel vlijtig aan uw bruiloftskleederen werken.
Zij nochtans voorzichtig ; gij zijt het. Wat zou ik over u moeten denken, heilige Caecilia, indien er iets in uw heilig doen en laten kon,
al was 't ook nog van zooverre, zweemen naar ijdel gedoe.
Zij Jesus' schoone veldanemone in haar eenvoudig bloeme-zijn
luisterrijker aangekleed dan Salomon in al zijn heerlijkheid ; maar weet
het niet Luister niet naar de vleiende stem van uw slavinnen, wanneer zij voor u komen staan en zeggen, dat nooit een bruid zoo mooi
kon zijn als Caecilia, de dochter van Caecilius. Jesus, uw Bruidegom
is ook allerminst een pronker, gij weet het, 't is de Man met den bloe147

digen Mantel, den rieten staf, de Doornenkroon, de Wonden en het
Bloed ! Houd uw oogen op Hem, niet op eigen mooie kleederen
gevest. Zoo doet gij gewis : bijwijlen begint gij te weenen, en niemand
begrijpt hoe dat mogelijk is : gij, benijdenswaardige, zult weldra den
flinksten jongeling van Rome tot echtgenoot hebben, en gij weent I
Wie kan dat begrijpen I Maar uw tranen zijn voor den grooten Lijder,
wiens oogen naar u staren en u smeeken ons medelijden, en nog medelijden, nietwaar, Caecilia I En of en toe verneemt gij dat Christus lijdt
en stertt in zijn ledematen : de christenen, die ginder op het markplein
door de rechters der ongerechtigheid aan de beulen worden overgeleverd. Gij middelerwijl houdt u gedwongen bezig met het voorbereiden van een heidensch huwelijk, gij, die zoo graag voor de rechters
uw geloof zoudt belijden en bezegelen met uw bloed I En de lijken der
martelaars blijven onbegraven liggen, en gij moogt hun Been eerbiedige grafstede bezorgen. Zijt gij daarom christen, daarom Caecilia,
daarom Christus' bruid I o Neen, Caecilia, mij verwondert het niet,
dat gij soms begint te snikken : uw Christus lijdt !
En u werd gezegd, dat gij Valerianus lief moet hebben, en u jegens
hem vriendelijk moet vertoonen I Ach ! al uw -pogingen daartoe gaan
niet aan : uw lippen spreken woorden, die niet komen uit uw hart, en,
0 neen, dat gaat niet aan ! 'fie liegen durft gij niet, de naakte waarheid
uit te spreken, evenmin. En die jongeling, blind van liefde, raadt van
uit de verste verte niet, dat gij voor hem, gelijk hij zich thans vertoont,
niets kunt gevoelen dan een onverkwikkelijk mengsel van afkeer en
deernis en ongemakkelijke verduldigheid !... Caecilia, 'k vind het ook
akelig, dat hij zoo niets gevoelt van wat hij toch zou moeten tasten :
ja : dat gijniet zoo kinderachtig blijde zijt als hij. Wat voor een kind
is hij toch, dat hij zoo gestadig voelt, en niets anders voelt dan vreugde!
Wat voor een grout-kind, dat morgen een pop of een paardje krijgt,
aan niets anders meer droomt dan aan dat popje, dan aan dat
paardje ! Wat een oppervlakkigheid is dan toch dees heidensche ziel :
zij kent niet het grootsche van ons treuren tot in 't midden van ons
hoogste verheugen. Ja, gewis, Caecilia, dat is ons grootste geluk hier
op aarde, dat wij bewust weemoedig blijven tot in onze grootste blijschap! Wee ons, indien we, bedwelmd door aardsch geluk, in het
diepste van ons hart den christelijken weemoed niet wakker meer
vinden ! Ons hart moet ontevreden zijn, of 't staat erg geschapen met
de tevredenheid, die we later in God hopen te vinden ! Zulke gedach148

ten zijn in Valerianus' hart nog niet gekomen: u verlangt hij : boven u
verlangt hij niets ! Gij zijt zijn met weemoed niet vermengde geluk !
Dat is het noodlottigst in het heidendom altijd geweest, dat het vreugde gaf aan de menschen: vreugde, maar bij die vreugde geen ontevreden- en toch-vredig haken naar de Vreugde der vreugden, God zelf !
0 Caecilia, wanneer gij Valerianus ziet : zoo naar niets hakend dan
naar u, dan ziet gij wat het heidendom wezenlijk is : een ontzettende
poging van den duivel om, de menschen te paaien met hemelverwaarloozende vreugde, met louter aardsche genoegens en genot. Zie
nu, Caecilia, wat dien Valerianus naar' t gewone leven van een heiden
zou geschieden; indien hij zijn leven naast u slijten mocht : hij zou,
bedwelmd door uw goedheid en uw schoonheid, oppervlakkig, zelfs
nogal diep gelukkig zijn, en later eerst, te laat, eilaas ! ondervinden, dat
zijn hart toch ongerust is, en 't niet weet waar het rust en vrede zoeken
moet. Hij zou God wet hebben kunnen vinden, (want het plompste
tasten komt op Hem uit 0, maar hij zou tot het einde toe bijna, totdat
het te laat was, bedwelmd zijn geweest door u I Gij zoudt de wolk
geweest zijn, die 't licht der eeuwige Zon voor zijn oogen verdoken
zoudt hebben gehouden I Caecilia, 't bangste voor een schepsel is,
dat het bewust of onbewust bekwaam is om een ander schepsel van
zijn eindbestemming, van zijn God of te houden ! Denk eens, Caecilia,
waart gij niets dan een heidensche dochter van den heiden (Caecilius,
gij zoudt kunnen oorzaak ervan zijn, dat Valerianus pas op het einde
van zijn leven, — te laat I — ontdekt, dat hij gedoold heeft I Denk
eens, Caecilia, waart gij niets dan een halve christinne, gij zoudt dien
schoonen jongeling hartstochtelijk beminnen, het betreuren, dat hij
geen christen is, hem toch huwen, 't beste : zijn bekeering verhopen,
't slechtste, 't allerslechtste bekomen : uw eigen ondergang in het
ongeloof ! Heilige Caecilia, ik herhaal het graag ! 't bangste voor een
schepsel is, dunkt me, dat het bewust of onbewust oorzaak ervan kan
wezen, dat een ander zijn eindbestemming niet bereikt+ Is dat niet
inderdaad zeer erg, Caecilia ? Indien gij niet Caecilia waart, dan
zoudt gij Valerianus van God verre kunnen verwijderd houden; gij
zoudt hem kunnen verblinden, ja, totdat zijn oogen voor altijd zouden
toegaan. totdat het te laat zoude zijn om te zien en Godewaarts te
spoeien ! Maar gij zijt Caecilia ! 't is uw roeping 't verheugendste
te zijn wat een schepsel wezen kan : een aanleiding voor andere schepselen, voor Valerianus allereerst, om tot hun eindbestemming tot
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God te geraken. Gij weet het, heilige Caecilia. Daarom, zijt gij jegens
Valerianus niet zonder een zekere minzaarnheid.
En, Goddank, voor alsnog is Valerianus' lief de tot u niet van zulken
aard, dat gij seffens het ergste zoudt hebben te vreezen. Zeker, gij
vervult geheel zijn denken ; zijn eenig geluk zijt gij, ja, vast ! Ja :
van zijn lippen is een prevelen, een, — indien gij wilt, zeer kinderachtig spellen en herspellen van uw inderdaad lieven naam Caecilia.
Valerianus dweept met u misschien een tikje te dweepzuchtig ;
doch hij voelt met den dag dat hij kalmer wordt en ernstiger, omdat hij
langs om meer zich naar u getrokken voelt als naar een mysterie.
Had hij nooit hooren gewagen over de ziel, hij zou die vanzelf hebben
gevonden in u : zoo klaar begint hij te zien, dat uw maagdelijke leest
als een tempel is waarin een onstoffelijk principium, veel edeler dan
uw uiterlijke schoonheid aanwezig moet zijn. Dagelijks ervaart hij,
dat zijn trek naar u meer om meer gaat naar dat geheimzinnig onstoffelijk schoon dat ziel wordt genoemd. Hij vermoedt zelfs dat uw ziel
als door een tweede nog buitengewonere werkelijkheid wordt versierd, iets onnoembaars, dat als de ziel is van uw ziel. Woont er een
godheid in u, Caecilia? Valerianus denkt het : vandaar dat hij meer
om meer eerbied voor u gevoelt.
. Hij weet niets of van de schoonheid der heiligmakende gratie;
maar hij kan niet loochenen, dat uw ziel een onuitsprekelijk schoone
bovennatuurlijke ziel moet zijn, vermits uw leven zelf zoo bovennatuurlijk openplooit als de veropenbaring van uw inwendige glorie.
Uw voetstappen zijn wonderen, dunkt hem, van langzame lenigheid, van bevallige bedachtzaamheid; uw vingeren hebben bijwijlen
de trillingen van duivenvlerken, en 't zou Valerianus niet verwonderen,
indien uw handen en uw mouwen plots begeven werden met de zwingen van 'n hemelschen bode. — zijn de zangen uit uw nachtegaalrijken gorgel niet oprecht gevleugelde galmen, zangen van een gezwingden vogel of engel? — En uw oogen, die zoo graag turen in
de verte gaan zoo dikwijls van lieverlede toe, als ontwaarden zij,
geloken, nog veel diepere dan onze geschapen horizonten !
0 ja, Caecilia, gij zijt voor Valerianus in al de klaarheid van uw uiterlijk verschijnen een mysterie van inwendig verborgen ondoorgronden
maar zeker-aanwezigen luister. En staande voor dat mysterie, wordt
Valerianus, die voorheen niets dan vreugde kende, zoo langer zoo
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banger, dat gij, mysterie zijnde, vroeg of laat hem zult ontsnappen
weggevoerd naar wie weet waar de mysterien wonen !
Hij weet het zelf niet; maar zijn liefde tot u mag niet langer louter
natuurlijk heeten; want zij gaat hoe langer hoe meer naar 't onbegrijpelijke, 't onbegrijpelijke, 't mysterie, dat hem naar u trekt met de
wondere lokkracht die 't mysterie bezit.
Heb wat deernis met dien jongeling. 't Wordt hem immers een
foltering, dat er in u diepten zijn, afgronden, die gewis nooit door
zijn liefde vervuld kunnen worden : dat 'raadt hij ! En dat is voor hem
een ontgoocheling zonder weerga : zijn geestdrift was, dat hij meende
door zijn liefde gansch uw wezen en al uw wenschen te kunnen paaien.
Thans ondervindt hij dat niet gij, maar wel hij gepaaid hoeft te worden,
hij die zich een armen schooier voelt naast u, die rijk zijt aan schatten,
waarvan hij slechts weet, dat zij bestaan, en ontzaglijk moeten zijn !
Heb deernis met hem, die, dobberende thans op zijn eigen eigen
armoe-gevoelen, 't anker van zijn hoop schier wanhopig werpt in den
houdenden bodem uwer ziel. Houd hem voor anker, Caecilia, zoo
niet, zal hij misschien terecht komen en schipbreuk lijden op de
klippen der vertwijfeling.
Zij voor een poos zijn geloof, zijn hoop en zijn liefde. Zij voor een
poos zijn m,orgenster en dageraad, o gij, die weet, dat het voile Licht,
Jesus hem niet zal verschijnen, dan na den dageraad, die gij zijt, o
Caecilia ! zij voor hem zusterlijk goed : straks wordt hij dan uw
broeder-in-Christus, straks wordt hij dan, nog eer dan gij, Christus
athleet en palmwinnende kampioen ! Heb dank voor uw deernis,
Caecilia ! Want deernis hebt gij met Valerianus oprecht 1
DE1BRUILOFT.
Hoe zal ik dezen dag met u kunnen meeleven, Caecilia ? Gij zult
Sinte Caecilia zijn gelijk steeds opgetogen in God. Wat zullen mijn
oogen zien, wat zullen mijn hooren ooren ? Ili, zal u navolgen in
't geen gij plan hebt te doen : ik zal een verdrag sluiten met mijn
oogen : dat zij niets euvels bezien, en met mijn ooren : dat zij niets
euvels vernemen, en met mijn hart, dat het geen lust schept in ijdelheid van ijdelheden. Onwillekeurig heb ik medelijden met u; die
vandaag uw grooten slag moet slaan. Gij zult — daarvan ben ik zeker —
schitterend overwinnen, en toch beef ik; ik kan 't niet verhelpen I151

Dezen avond. zal Valerianus met zijn bruigomsknechten u komea
afhalen, en als zijn echtgenoot u naar zijn huffs in Trastevere leiden.
zijt gij thans niet zenuwachtig en gejaagd, voorwaar dan zijt gij wel
degelijk heldhaftig ! a zelf durf er niet op te roemen, dat ik heel en
gansch zonder zenuwachtigheid ben ! Ik zou willen heel ver op
wandel gaan den Tiber langs tot aan Ostia; maar 'k zou, geloof ik,
al te weemoedig worden ginder bij de veelstemmige klotseresse : de
zee. 'k zou willen dezen dag verslijten in 't Klooster der Geraamten,
bij den griezel der geraamten, of... op den Pincio, waarbeneden Rome
gelijk een reusachtigen pauwstaart openwaaiert; maar peen; 'k wil
zijn waar gij zijt, nu zeker, nu gij toonen zult wat gij zijt : eerst de
schuchtere, de voorzichtige; dan, wanneer 't erop aankomt, de verschrikkelijk schoone durfster, de vermetele christen-heldin, Caecilia.
'k Wil dan zijn, waar gij zijt.
Eerst gaat gij knielen voor Jesus : Hem aanbidden als uw oneindig
verheven God, gelijk Esther dus, voordat zij naar Assuerus ging. Het
is altijd goed Jesus'oneindige majesteit zeer nederig te belijden, doch
vooral, wanneer we zijn hulp te stoerderen kamp noodig hebben. En
zal uw strijd er niet een zijn op leven en dood? Gij zult met Valerianus
van wal steken en pas in de boot hem hebben te zeggen : « terug aan
wal ! met u vaar ik geen riemslag ver » ! zie 'k hem niet woedend
rechtspringen, u naar de keel, en u verwurgen met zijn razende yingeren .1 Zijn liefde zal verkeeren in haat.
Buig diep neer voor Hem, wiens Almacht u moet terzijde staan,
indien ooit, dan nu I o Caecilia, 'k ben blij, dat gij Maria's eigen woorden spreekt : « zie, de dienstm,aagd des Heeren, mij geschiede naar uw
woord ! » U zal geschieden naar mijn woord, omdat gij zoo nederig,
zoo Godsmoederachtig nederig zijt ! Gij weet het : wie zich vernedert,
zal verheven worden.
Zeg nu nog even zeer hartelijk aan Jesus, dat gij Zijn bruid wilt
blijven, hem getrouw tot in der dood !
Zeg het, zing het, zweer het :
Getrouw wil ik u blijven
tot in der dood !
Zeg het, zing het, zweer het :
getrouw tot in den dood !...
Gij vreest niet; ik zie 't wel ! Gij weet te goed, dat Jesus u niet
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teleur zal stellen, neen : dat zal Hij niet, in der eeuwigheid niet ! Dat
wetende zijt gij terecht bedaard.
Gelijk een hoog omheinde tuin is uw ziel : laten daarbuiten pijlen
snorren, slangen fijfelen, u zal geen onheil genaken. Uw hart zal
blijven onbevlekt, 't zal Jesus beminnen : 't zal door Jesus worden
bemind straks gelijk nu. Eva ! Caecilia, schep moed ! Wil Jesus met
u zijn, en Hij wil ! Evoe ! Wie zal u dan weerstaan ! Ai, Caecilia, gij
zijt toch een gelukkige : wij strijden altijd vol angst, bang van de
lichtste schermutseling : gij zegelacht alreeds, omdat gij, zooveel
inniger dan wij, gelooft, dat gij met Jesus alles vermoogt. Gezellinne
van mijn Roomsche reis, gij weet dat ik oprecht geloof : credo !
Maar-A «adauge fidem », nog meer geloof, in den zin van vertroi.wen
in Jesus, heb ik nog niet volleerd : meer zulk geloof in Hem die versterkt, kom, ik hier halen, Caecilia. Uw zulkdanig geloof moge 't mijn
verkloeken. a vraag het u vriendelijk, heilige I
* Nu gij bovenmate sterk staat in Hem die versterkt, wilt gij nog
eens het vaderhuis doorloopen : straks moet ge 't verlaten, en dat is
pijnlijk een huis te moeten verlaten, waarin men heeft bemind. En
hier hebt gij Jesus bemind zoo vast en zoo trouw ! Er is geen steen,
die niet getrild heeft van uw minnende Adoro te's !... Dit heidensch
gebouw hebt gij door uw gebeden en boetplegingen gewijd tot het
Huis van God en de deur des hemels ! 't Is u lief, nietwaar, Caecilia !
Loop nog even de perken langs, waarop uw zusters, de bloemen
staan te geuren God en, ja, ook u ter eere.
Teeken nog eens met uw duim op al de zuilen den naam van uw
Bruidegom XP, Christus ! Ga nog eens even uw voorvaderen groeten,
en zeg hun, dat gij naar hun voorbeeld wilt blijven ingenua, nobilis,
clarissima, doch gij : vOOr Christus. Ga nog eens bij Caecilius, uw vader:
herken zijn gezag, en betuig hem uw onderdanigheid tot op het einde
toe. Weet hem dank om zijn wel heidensche maar toch zeer schoone
vaderlijke liefde I
Denk nog eens aan uw moeder : waar is zij ? Waar is zij ? Waar is
zij? Oh!... Moeder! Moeder!
Ween niet zoo, Caecilia; want uw moeder was goed en God is
barmhartig .!
Speel nog eens op uw harp, en zing uw vaarwel aan dit huis en aan
uw jeugd.
Gij doet het. Hoe staat gij zoo trotsch ? Voer plots de geest over u
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der fiere Caecilia, Caecilia? Ja, gij voelt zelfs dat gij veel edeler zijt
dan uw voorvaderen : gij zijt imniers Jesus' ingenua, nobilis, clarissima !
Zing uw trotsch, uw christenen trotsch, (dien heb ik met u gemeen 1)
Caecilia, v6Or uw vadereti uit
wil zingen thans, wat ik sedert enkele weken binnens— Ja,
harten neurie.
Dat antwoordt gij me, Caecilia. 'k Luister eerbiedig.
- « Welaan
Huis van Caecilius, vaarwel L..
Vaartwel, Caecilii, Vaderen
Nooit heb ik uw dochter, U kunnen naderen
uit ganscher hart : doch 'k minde U wel,
u, doolaards in 't heidendom, arme Vaderen I »
Ilc huiver, Heilige ! Gij zingt in een toon, dien ik niet verwachtte
dieper als van een « De Profundis ». Ach, wie weet hoeveel stemmen
van heidensch gestorven Caecilii erin uw keel nu zuchten ! Bijwijlen,
zou men zeggen, bijwijlen weeklaagt in 't gemoed van een schuldeloozen nazaat het gezamenlijk berouw van heel een schuldig voorgeslacht. Gij zingt « vaarwel I » met uw eigen ontroering, en daarin den
doffen snik van uw heidensche- voorvaderen, die gedoold hebben
ergo erravimus I— En misschien was onder die doolaards uw moeder,
uw eigen moeder; maar zij was uw moeder, en zij was goed 1 Verman
u, Caecilia gij kunt dat is uw roem I — gij kunt u vermannen
Caecilia zijn 1
Uw hoofd leunt een lange wijl tegen uw harp. Uw Vaderen hebben
gewandeld in de duisternis, werden opgeslorpt door den tartarus,
vielen in den eeuwigen Nacht !... « Somber gepeins D. Heeft de vaanderig Michael dan niemand gebracht in het heilige Licht?
fief het hoofd op, Caecilia. Hoop, kind. Hopen tegen de hoop in,
is nog hopen, is nog troostelijk, en wie weet? Is:Gods barmhartigheid
niet oneindig?
Gij beurt het hoofd op bij de gedachte, dat, ja dat God oneindig
goed is, en dat uw voorvaderen niet z65 slecht waren geweest !
Daarom, kunt ge nog verder, weemoedig toch nog : o, zoo weemoedig I
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« Hadt gij, Caecilii, gekend
Jesum : Hem hadt gij beleden :
en fier voor zijn eer en glorie gestreden INooit zijt gij, Vaderen, naar uw tent
tenware gelauwerd teruggereden !
Nu : profetisch : over uw bruiloft, gebeurtenis van ea dag — ziet
gij klaar uw grooten kamp voor Jesus opdoemen :
'k Erfde,
juicht gij :
'k Erfde : ik : uw dochter uw moed !
'k Zal, Caecilii, Vaderen, niet beven !
'k Zal moedig voor Jesus, mijn Koning sneven !
Aan Hem mijn bloed : uw heldenbloed.
Ai, mag ik, Caecilia voor beulen beven?
'k Zal een Caecilia zijn :
Caecilia Christi, o Vaderen !
Uw edele bloed, dat ik voer in mijn aderen
erlangt Martelie's glorieschijn !
Ik, ik word uw grootste luister, o Vaderen I
Dat wordt gij, ja, Caecilia ! Maar daarom moet gij taai volharden
in uw getrouwheid aan Hem, die de kroon van den onvergankelijken
luister op uw hoofd moet zetten, den Koning der eeuwige glorie,
jesus-Christus. Daarom hoor ik u graag nog verder zingen :
'k Heb uit me zelve geen kracht.
Maar ik heb Jesus omgord en
zoo ben ik alkunnend geworden I
'k heb meer van zijn dan- uw geslacht :
mijn adeldom is van een goddelijke Orden !
ja, 1 verneem graag dien kreet van christelijken trots, die dan
toch gelijk staat met een verlangen naar christelijke vernedering. Gij
wilt voelen gelijk Christus, die God zijnde nochtans met zijn Godzijn niet pochte; maar veeleer zijn menschzijn naar voren bracht.
En tot overmaat van vernedering liet hij zich dat menschzijn nog
ontnemen, alsof dat mensch-zijn voor Hem nog te goed en te schoon
was ! Denk even wat het voor Jesus is geweest : dat armtierig mensche155

lijk leventje, die slavenplunje werd Hem nog afgerukt, alsof Hij die,
door ze te dragen, onteerde Den Schepper van het leven ontzei
men 't recht om te leven. De Gey er werd behandeld als de dief ! En
wat hij schiep : het leven werd hem ontnomen, alsof hij 't gestolen
had, of anderszins onrechtvaardig behield ! De dood, de dood op het
kruis, die kwam Hem toe, die werd hem geschonken. Dat is de beteekenis van Jesus' Dood dat men 't Leven zelf niet waardig achtte te
leven, zoo luttel waardig dat men het Hem met afschuwelijke wreedheid
ontnam. En Jesus wilde zoo diep een vernedering ! En gij, Christus'
bruid, zoekt niets anders de beulen mogen komen en u toesnauwen,
dat gij niet waardig zijt te 'even, gij zult die vernedering verduwen
al juichend in uw hart : niet waardig te leven? Hosanna 1 Dat zei men
ook over Jesus : hij verdient niet te leven : reus est mortis : hij verdient
te sterven. Ik gelijk Hem dus 1 Hosanna !...
Caecilia, gedacht zooals gij ze denkt, is de marteldood waarlijk de
vernedering der vernederingen; maar ook de gelijkenis der gelijkenissen met Jesus-Christus. Caecilia, veel vernederingen zijn me welkom, bij de gedachte, dat ik weinig kans heb op de martelie, die vernedering der vernederingen, die gelijkenis der gelijkenissen
Caecilia, 'k zou daarover nog lang nadenken; in uw gezelschap is
veel te leeren, heilige; m,aar 'k word verstrooid door steeds naderkomend geschuifel op schalmeien. Gij zelf zijt ernaar aan 't luisteren,
me dunkt, en gij verbleekt. Caecilia, die schalmeien?... Mag ik zien
door het venster ?
O ! Daar komt een stoet recht op dit huis aan. Voorop de mannen
met die schrille riethalmen. Ai, wenschte, dat die schuifelaars
ergens bij Vergilius' Tityrus lagen te spelen sub tegmine fagi : in schaduw van den breeden beukenboom (i); dan kwamen ze niet herwaarts:
nu naderen zij vast : nun muziek striem,t reeds tegen den gevel, fijfelt
in de zuilengangen : nu zal Valerianus met zijn bruigomsknechten
binnen zijn getreden... Caecilia, vlucht gij niet weg? Of verhuivert gij
niet tot een kolom van schrik ? o, Maagd, wat doet gij, wat -doet gij ?
Loopt ge nu, weg-van-Jesus, den heidenschen bruidegom te gemoet?
Hoe kunt ge z66 schier vliegen uw kamer uit, en neerstrijken als een
lichtzinnige pijpeling ten halve van een kamp grijplustige kiampers?
(I) Verg. Eclog. Telog. I,
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Ili roep u terug ! Hoort gij me niet to midden van 't gejuich, dat
losbarst van als ge verschijnt? Caecilia, 'k roep u terug ! Wat baat het!
tie tenminste niet naar de vast heidensche voeren, die nu worden
uitgehaald : er wordt een offerande van wijn en van melk geplengd :
dat is heidensch en afgodisch ! Caecilia, maagd ! Caecilia, braid van
Christus ! Doet gij nu merle, met al dat heidensch yolk, aan afgoderij ?
(Wordt voortgezet.)
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Een Bekeeringsproces
door M. E. Belpaire.

Een bekeeringsproces is het boeiendste kunstwerk dat men in zijn
wording kan nagaan, want God zelf is er de kunstenaar van en de verwerkte stof is het kostelijkste bezit op aarde : een menschenziel.
Tusschen de menigvuldige verhalen van dien aard, ken ik er weinige
zoo aantrekkelijk als het boek van Leopold Levaux : « Quand Dieu.
pale ». (I) « Een der merkwaardigste schrijvers en critici van het Belgische Katholicisme », noemt hem Jacques Maritain, in de voorrede.
Alwie het boek in handen nam, zal met dit oordeel instemmen. Hier is
alles aanwezig : vloeiendheid van stijl, helderheid der gedachten, vooral
warmte van geest en hart. Bijzonderen nadruk legt de schrijver op de
beteekenis der Schoonheid, waar het gelds de waarheid te vinden. God
is een, en zoo zijn al zijne uitstralingen : waarheid, schoonheid, liefde,
innig verbonden. Door schoonheid wordt het hart gewonnen. Dat
ondervindt Levaux gedurig — waar hij in tranen smilt bij 't hooren
van Beethovens edele klanken, hem noemt : « l'ame a la fois la plus
virginale et la plus passionnee ». Maar nevens die gevoeligheid voor de
sublieme taal der kunst, welk een fijnheid van ontleding tegenover de
innigste roerselen der ziel I Welk een helderheid in het onderscheiden
tusschen waarheid en dwaling ! Een metaphysicus, een wijsgeer is die
denker, zelfs voor hij door het Christendom, de voile waarheid bezit.
Trouwens, sinds zijn eerste jaren, wordt hij door de genade vervolgd
en bezocht, zooals de suggestieve titel het zeer joist aangeeft.In het
binnenste zijns harten heeft God onophoudend tot hem gesproken.
Zooals hij ieder van ons aanspreekt. Maar niet alien luisteren naar die
stem, leert ons Thomas a Kempis.
Dit heeft Leopold Levaux wel gedaan, en zijn boek is van aard om
velen te helpen op den weg van waarheid en geluk. Op de gelukkigste
wijze karakteriseert hij, in enkele bladzijden soms, op de meest heldere
(I) « Quand Dieu park », par Leopold Levaux. -- Bloud et Gay.
Paris.
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wijze, philosophische stelsels — zooals bijvoorbeeld, in zijn brief aan
zekeren Maurice, op blz. ng — Niet dor, niet afgetrokken is zijn stijl.
Met hem wandelt men niet alleen het rijk der gedachten rond, maar
de tocht gaat ook over deze stoffelijke wereld, van het verre Rusland —
wat kleurvolle descripties daar ! — tot aan het modder van den Yzer.
Want tot onze dapperen behoorde deze Luikenaar — zooals ook die
betreurde Louis Boumal, — en in De Panne had degene die deze
woorden pent, de eer hem te ontmoeten. Hebben Gent en Luik niet
uitgemunt in gloeiend patriotisme, tijdens den oorlog ? La Cite ardente
zou niet ten achter blijven, wanneer het er op aankwam het land te
verdedigen. Had zij Godefroid Kurth niet gedoopt met die vlammeziel
die alles meesleepte ? Een delicater geest is Leopold Levaux, en het
eenige dat ik mij bij hem niet kan verklaren, is zijn dwepen — door de
meeste jongeren gedeeld — met Leon Bloy.
Nu, contrasten trekken, Het fijne in Levaux schijnt niet gekwetst
door de outrance van den Franschen schrijver ; en het voornaamste is
dat beiden in hetzelfde geloof licht en troost vinden,
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Gedachtenis aan Karel Van den Oever
Men zal zichzelven dikwijls betrappen op de meest uiteenloopende
opinies over Karel Van Den Oever en zijn werk. En men zal er zich
over verwonderen dat men in dat leven en in het werk telkens genoeg
gegevens vindt om die verschillende opvattingen een reden te geven.
Vloeit dit dan voort uit de dubbelheid van ons begrijpen en van ons
meevoelen tegenover Karel Van Den Oever ? Vloeit het voort, eenerzijds uit ons katholicisme, dat naar een radicale figuur als hij, sans
peur, niet altijd sans reproche, moet opzien met een trilling van bewondering en sympathie ? Want, niet waar, hij die elken dag in het winkelhuis onder vechtlustige vaandels met kubistische en andere strijd- of
schreeuwleeuwen doorging, ging door Antwerpen en ging door het
leven alsof voortdurend boven hem oorlog lawaaide en de aangevochten
banier Christi in gevaar was. Ook in de dagen van « 't Inwendig leven
van Paul » stond zijn aandacht scherp en straf gekeerd en hanteerde
hij het onvoorzichtig lemmet van zijn pen tegen weer vijanden dan er
eigenlijk in werkelijkheid waren. Maar kom, zooals hij dan onverschrokken voor Christus vocht, reeds van in een tijd toen de beide
literaire Nederlanden zich van Christus weinig of niets aaritrokken,
zoo deed en zoo dierf het geen ander. In deden jongen tijd, die gaarne
wat hij mist aan literair fatsoen, prijs geeft voor die flinke preutschheid van een houding te hebben in het leven en te durven bidden in
een gedicht, is dat iets dat nog wel buiten de literaire waardeering
staat, maar toch ook er verre boven. Als Karel Van Den Oever in zijn
zwakste verzen zonderlingheden schreef die ons volstrekt niet deden
opveeren, hij was dan toch altijd een koen soldaat Christi en de
gemartelde oprechtheid van zijn geloof, de harde belijdenis die hij van
morgen tot avond herhaalde, als was ze hem een obsessie geworden,
dwong eerbied af. Hij had daarin iets van de arduinen hardnekkigheid,
waarmee die groote romeinsche wijsgeer en senator keer om keer
zijn redevoeringen Het eindigen op het : ceterum, censeo carthaginem
esse delendam. Naast de literatuur, boven de literatuur stond zijn
geloof, begin en einde van elk gedicht, van elk innerlijk literait pleit.
Ceterum censeo...
Komaan, ja, hij was niet gelukkig. En men onderschat al te gauw
de tragische beteekenis van deze feiten : een vroom man met een diep
gemoed 'die intens christelijk leefde, veel bad en dagelijks com,m,uniceerde en toch niet gelukkig was. Hoe rijmt gij dat te saam, als ge niet
ergens in zoo 'n leven een verzwegen geniis of een groot verborgen
verdriet, een ellende waar geen hell voor was aanneemt?
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Ziekte, zenuwziekte, friesche afkomst? Jawel ! Maar O. L. Deer
heeft ook voor de Friezen geleefd en geleden. Ook hen gaf Hij redenen
en middelen om gelukkig te ,,ziin. Ook zenuwziekten krijgen genaden,
meer dan zij strikt genomen verdienen, en genoeg om door alle levenssnikken en tranen heen den onverroerbaren glimlach te vertoonen die
alleen van het geloof, de hoop en de liefde komt. Neen, laat ons een
deel op aktief van ziekte en afkomst schrijven, maar toch niet die verklaring integraal aanvaarden al valt zij 't ejerst onder de hand. Laat
ons ruimte laten voor Hooger Hand die ook in dat leven haren vinger
heeft gehad met een bedoeling die wij en misschien de dichter zelf ook
niet kenden, maar die een wil was hard en onverbiddelijk. Laat ons
in elk leven erkennen factoren en drijfveeren die we niet kennen. Harde
menschen als we zijn, wat we kennen be- en '7roordeelen we. Laat
ons dan in elk leven een open ruimte laten waar ions liefdeloos oordeel
niet brekend over heen slaat, maar waar we eerbiedig voor het onbekende zwijgen en niets anders te geven hebben dan een stifle, bescheiden deernis.
Het komt u dan ten slotte voor dat een schoon, vroom sterven toch
heel gauw een andere beteekenis geeft aan het literair werk en de
temperament-details van een persoonlijkheid en sommige betwistbare
vormen. Wat heeft het ten slotte toch luttel te beduiden, al dat zeer
speciaal geprinciep waarvoor we bloed en leven veil hebben zoolang
we, jong en gezond, niet moe kunnen warden aan de schrijftafel. Hoe
mild wordt een mensch als de dood aan de deurklink staat. Hoe sereen
wordt het bitterste, snibbigste werk van een man die gestorven is. Hoe
schoon recht loopt de levensweg als men hem overziet van aan het
graf.
Nu dat Karel Van Den Oever al een paar maanden te Onzen Heere
is, denkt men aan hem met een innigheid, ja met een warmte waarmee
men geen blijf hadde geweten, staande in levenden lijve tegenover
zijn strak-sm,artelijk gelaat en van man tot man. Nu is het een goede
verblijdenis te weten dat, waar hij nu is, van al den ballast niets is
overgeschoten dan zijn grooten goeden wil dien God genegen is met
dubbelmaat te meten. En voor de rest honderdvoudigen troost voor
al het lijden. Intellektualiteit, artistieke gewildheid, renaissancisme,
expressionisme, och wat al woorden om niets te zeggen , er blijft
daar niets meer van over dan een konsekwent uitvoerig literair ce uvre
dat ten slotte en over heel de lijn de smartelijke hijging was van een
vurige ziel die zich hier niet thuis voelde en snakte naar de eeuwigheid.
G. W.
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Varia
EEN PRUISISCHE AKADEMIE.
Naar het model der « Academie francaise » werd er onlangs te Berlijn, een « Pruisische Akademie van letterkunde » opgericht. Onder de
eerste leden bevinden zich ook twee zeer bekende schrijfsters : Clara
Viebig en Ricarda Huch.
Het ministerie van onderwijs heeft ter beschikking van deze vereeniging een som gesteld ter waarde van ongeveer 25.000 frank, om door
inaar, bij wijze van prijs geschonken te worden aan het beste letterkundig werk in den loop van het jaar verschenen.
Dit lichaam dat de eerste erkende vertegenwoordiger is van den
Staat in zoover het zal moeten letten op de belangen der literatuur,
zal zich ook bezig houden met de auteursrechten, zal geldelijken steun
bezorgen aan behoeftige schrijvers, kandidaten aanduiden voor den
Nobelprijs, en een wetsontwerp gereed maken over de censuur.
RAINER MARIA RILKE.
Den voorlaatsten dag van het vervlogen jaar stierf deze eenzame
Oostenrijksche dichter. In Frankrijk, waar hij vele jaren van zijn
leven heeft doorgebracht, was hij heel wat meer bekend dan bij ons ;
toch is hij heel zeker een der grootste dichters, met Europeesche beteekenis. Eenige bijzonderheden over zijn leven en zijn werk mogen hier
een plaats vinden. In Praag, waar hij op 4 December 1875 ter wereld
kwam, bracht hij zijn jeugd door en begon hij zijn studies, die hij
verder zette te Munchen en te Berlijn doch nooit afmaakte. Zijn verblijf in Rusland, in 1899 en 1900 noemt hij zelf « een over zijn leven
beslissende gebeurtenis ». In 1902 kwam hij in Parijs wonen, waar hij
de sekretaris en de vriend werd van den beeldhouwer Rodin, dien
hij, tot in Juli 1914 nog enkel verliet om tamelijk veel reizen te ondernemen in Italie, SkandinaviE, Algiers, Tunis, Egypte en Spanje waar
hij zich zelf blijvend wilde vestigen.
De eerste dichtbundel : Leben und Lieder dien Rilke, pas 18 jaar
oud, in 1894 uitgaf, is zeer weinig gekend, evenals Zangen aan het
volk gewijd die het volgend jaar verschen-en. Robert Muiz Hygrodt,
die een paar jaren geleden te Breisgau een zeer belangrijke studie :
« Die Lyrik Rainer Maria Rilke » over den dichter in 't licht gaf,
bespreekt deze twee bundels wijd en breed, en wijst vooral op hun
belang over wat de genesis van Rilke's poetiek aangaat. In die werken,
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blijft de toekomstige meester der Tchekische impressionnistische
school nog onder den invloed van Goethe en Heine, de twee groote
lyrici die de heele ige eeuw in Duitschland beheerschen. Toch doet
hij er zich reeds kennen door sommige trekken van oorspronkelijkheid
en van onafhankelijkheid en door een bezorgdheid om den vorm
haast gelijk aan die der Parnassiens.
Zijn gedichten van twintig jaar Larenopfer zijn brooze liederen, in
't halfduister geneuried, waarin men, door hem de herinneringen aan
Bohemen, een toon van melankolieke droomerij waarneemt, die steeds
aan Heine doet denken. Evenmin nieuwe vormen of geluiden in de
volgende bundels TraumgekrOnt (1897), Advent (1898) en Mir
zur Feier (Igoo).
Maar Die Weise von Liebe und Tod des Cornet Christoph Rilke,
korte stukjes proza, scherpe aanteekeningen vol ernotie (geschreven
in 1899 doch pas in 1907 uitgegeven), kondigen het ontwaken aan
van een rijkere gevoeligheid. En het Buch der Bader (1902) en het
Stundenbuch in 1906 doen een schrijver kennen die den yorm, volkomen
meester is. De eerste bundel is meer verlokkend meer schitterend van
beelden, staat dichter bij de natuur en het leven, is welriekend als een
woud na regen t is breed en zacht als een maannacht in een tooversprookje. In den tweeden, luisterend naar zijn diepe ziel, spreekt ons
de dichter met een hartroerender, een aandoenlijker mysticisme over
het monnikkenleven, over onzen pelgrirnstocht, over de liefde en over
den dood. Rilke staat hier onder den invloed van den grooten Deen
Jens-Peter Jacobsen ; van daar het plastische in zijn gedichten, en
ook in zijn prozawerken Am Leben hin en Geschichten vom Lieben
Gott.

Zijn laatste bundels Neue Gedichte, Marien leben en vooral de
verleden jaar te Leipzig verschenen Sonnette an Orpheus (die een
rouwmonument zijn voor een overleden vriendin) geven de voile
maat van zijn dichterlijk kunnen.
Rilke heeft ook een drama geschreven : Das teigliche Leben, drie
bundels sprookjes, een boekje over Rodin, en de Aufzeichnungen des
Malte Laurids Brigge een auto-biographische stemmingsroman in
twee deelen. Hij bezorgde duitsche vertalingen van Retour de l'Enfant
prodigue van A. Gide ; van Centaure van Maurice de Guirin, van de
Lettres van Maria Alcoforado ; en van werken van Paul Valery en
Mallarme. Rilke heeft ergens van zich zelf het volgend portret geteekend « In den boog zijner oogen de starheid van den ouden add —
in den blik, de angst nog en het blauwe van dien van een kind, —
deemoed hier en daar, niet die van een knecht, — maar van een dienaar en van een vrouw ; — groote en preciese mond, — niet overtuigend, maar oprechtheid uitdrukkend, — voorhoofd zonder boosaardigheid en zich vermeiend in de schaduw van een stifle contemplatie...
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AR1VIAND RECLUS.
De bekende ontdekkingsreiziger en aardrijkskundige A. Reclus
stierf, eenige weken geleden, 83 jaar oud ; zijn dood is voor de fransche
wetenschap een groot verlies. Arm. Reclus was inderdaad een lid van
die families die in een enkele generatie s vijf groote geleerden aan de
wereld schonk : Elie, Elizee, Onesime s Paul en Arm. Reclus. De naam,
van dezen laatste zal altijd vernoemd worden waar er gesproken
wordt over dat waarlijk giganten-werk, dat de doorgraving van de
landengte van Panama geweest is. Hij toch maakte in 1879, na lange
studies, het ontwerp van het kanaal en deed het voorstel aanemen dat
later door de Amerikanen werd uitgevoerd. Als ordonnans-officier
van admiraal Jaur6guiberry exploreerde hij een der eersten, centraal
Amerika, wat voor gevolg had dat Bonaparte Wyse hem later de studies toevertrouwde die het graven van het Panamakanaal moesten
voorafgaan.
Arm. Reclus was een man van buitengewone werkkracht ; in 1885
verliet hij den dienst s en bestuurde dan in Tunis een zeer belangrijke
landbouwuitbating.
Het zoo voorname werk dat hij in Panama ten uitvoer bracht, werd
door het publiek niet gekend zooals men dat zou gewenscht hebben,
ter oorzake van de bescheidenheid van Reclus zelf. Toch hebben zijn
opvolgers er aan gehouden hem hulde te brengen door zijn portret te
plaatsen naast die van Ferd. de Lesseps en van Bonaparte Wyse , op
het herinneringsmonument dat onlangs in Panama werd onthuld.
Arm. Reclus heeft eenige werken geschreven, waarvan de voornaamste zijn : Le Canal interoceanique et les explorations de l'isthme americain;
— Panama et Darien.
AD. VAN BEVER,
die jaren lang leed aan een ongeneeslijke kwaal, is vijf en vijftig jaar
oud, op 8 Januari 1.1, overleden te Grosrouvre (Seine-et-Oise) waar
hij ook begraven werd. Een zeer sympathieke figuur van geleerde en
van bibliophiel is met hem verdwenen. Hij leefde te midden van zeer
schoone boeken en voor de boeken. Bij de uitgeversfirma Cres bestuurde hij de Collection des Mitres du livre die bij de boekenvrienden
een zoo groot en zoo rechtmatig succes kende. Niemand kende beter
dan Van Bever de dichters van den voorbijen en van den tegenwoordigen tijd ; met hem samen, publiceerde Paul Leautauct s de merkwaardiges reeds klassieke bloemlezing : Poetes d'aujourd'hui. Ook was hij
een der voornaamste samenstellers van de vier deelen der Pates du
Terroir, die kostelijke schat voor de snuffelaars. Hij gaf uit de wonderbare Journaux intimes, van Baudelaire ; hij bezorgde de onberispelijke
uitgaven van de Concessions van Rousseau, van Faublas,van Louvet de
Couvret, van de Liaisons dangereuses, van Laclos, van de Memoires
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secrets, van Bachaurnont, van de Fleurs du Mal en Spleen de Paris,
van Baudelaire, enz. ; — hij verzamelde de Contes et Faceties galantes
du XVIII. siecle, de Euvres galantes des conteurs italiens (met medewerking van Ed. Sansot-Orland), — de Poesies satyriques des XVI. et
XVlle sigcles, — de Rondeaux galants et satyriques du XVII. siècle, enz.
— Van of zijn jeugdjaren stond hij volop in de letterkundige en tooneelbeweging ; met Lugne Poe nam, hij deel aan den eersten strijd van
l'euvre, waar hij twee jaar lang algem,een sekretaris van was, en dat hij
enkel verliet om dezelfde functie to gaan waarnemen bij le Mercure de
France, waar hij ze vijf en twintig jaar lang vervuld heeft. In 1896,
debuteerde hij als schrijver met een uitmuntende Meditation sentimentale sur Desbordes- Valmore, die thans nog met veel belangstelling
geleden wordt. In 1897 gaf hij een bundel bekoorlijke Contes de poupees
Voor de jongeren die hem om raad vroegen en steun, toonde hij zich
steeds een zeer welwillende en dienstvaardige broer. Hij laat de
herinnering na van een even bescheiden als gedienstig en grootmoedig geleerde.
BULOZ.
Half Januari was het vijftig jaren geleden dat ten grave ging Buloz,
bestuurder van de Revue des Deux-Mondes en gewezen beheerder van
de Com,edie-Francaise, « zijn » Revue was alles voor hem. Hij had er
zijn leven aan geofferd, .en zelfs zijn dierbaarste genegenheden. De
dood ontnam, hem zijn zoon Louis, die weer speciaal belast was met
het verbeteren der drukproeven en de pagineering van het tijdschrift.
In de maand, volgend op Louis' dood, doorbladerde Buloz het laatste
nummer van de Revue en er een drukfout van belang ontdekkend
riep hij : Die vervl... Louis ! Wat 'n knoeiwerk !... Louis ! Louis ! ik
had je toch gezegd... « Plots herinnerde hij zich dat zijn zoon er niet
meer was. Met een sprong was hij recht, en schreiend liep hij de
deur uit.
Mme SAINTE-MARIE PERRIN.
Te Lyon overleed begin Januari, tamelijk plots en nog zeer jong en
in de voile kracht van haar scheppenden geest, de fransche schrijfster
Mme Sainte-Marie Perrin, dochter van Penh Bazin en schoonzuster
van P. Claudel. Door haar is een groot deel van het werk van den
Amerikaanschen dichter H. Van Dycke in Frankrijk bekend geworden,
0. a. : Le Genie de 1' Amerique, — la Gardienne de la lumiere, Henry
van Dycke et l'idealisme americain. Ook heeft ze vertaald : Mains
pleines, roman van Mrs. Wilfrid Ward en die verschenen is in de
« Echo de Paris » ; een drama van Rob. Browning : Une Cache au
blason, in de Nouvelle Revue francaise, — terwijl ze in de Revue des
Deux-Mondes een meesterlijk essai liet afdrukken over den vreemden
romanschrijver Jack London, den Californischen Gorki. Ook gaf ze
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in de zelfde Revue, ten tijde dat Claudel daar nog niet goed gezien
was, een der beste en flinkste studies over den dichter van « Partage
de Midi ». Haar goed geregeld hart brandde van een groot, zuiver
lyrisme. Een warme helderheid schittert door haar rnooie boek met
den vleienden en toch bitteren titel : Quand le plaisir etait fait d'illusion.
Eens vroeg haar de overste der Clarissen een levensbeschrijving van
de franciskaansche hervormster ; en uit liefde wordt Mme Sainte-Marie
Perrin, hagiograaf en haar Sainte Colette de Corbie is waarlijk een
rneesterstuk. Thans staat leeg haar kleine werkkam,ertje, zoo rustig
gelegen rondom, in de stilte en uitziend op de kalme Swine, waar deze
jonge vrouw een te kortstondig maar toch schatten-rijk leven van
arbeid en studie heeft doorgebracht.
PATER PISTELLI.
Te Florence stierf in den leeftijd van 65 jaren de Zeer Eerw. Pater
prof. E. Pistelli, van de orde der Piaristen, Professor aan de Universiteit van Florence, groot schrijver en groot geleerde en groot folklorist.
De overledene was een der eersten die de nationalistische beweging
steunde en ging met de nationalisten na den marcia su Roma over tot
't fascisme. Hij was ook geruimen tijd fascistisch wethouder van onderwijs te Florence, totdat het benoemen van een podestaat ook te
Florence een einde m,aakte aan zijn bestuurlijke loopbaan. Pater
Pistelli was bekend, als een der geleerden van het tegenwoordig Italie.
EEN MONUMENT VOOR DEN MAKER VAN
« STILLE NACHT, HEILIGE NACHT ».
Te Oberndorf in Beieren, zal een monument worden opgericht voor
den priester Frans Jozef Mohr, die honderd jaar geleden aldaar den
tekst en de melodie schreef van het bekende Kerstlied : Stille Nacht,
Heilige Nacht.
DE LAATSTE DER BEROEMDE
OORLOGSCORRESPONDENTEN.
Te Londen is op 57 jarigen leeftijd overleden Marin Henry Donohoe
de « deken van de Engelsche pers in Frankrijk », die drie en twintig
jaar correspondent van de « Daily Chronicle » te Parijs is geweest.
Donohoe, die te Parijs was opgevoed, begon zijn journalistieke loopbaan in Australie, te Sydney. In r8gg kwam hij bij de « Daily Chronicle » volgde voor dit blad den Boerenoorlog, den Russisch- Japanschen oorlog en de beide Balkanoorlogen. In den grooten oorlog was
Donohoe als officier bij den inlichtingendienst ingelijfd en deed
dienst in Griekenland, RoemeniE, Rusland en Frankrijk. Ook heeft
hij als officier van speciale diensten aan de Noord-Perzische expeditie
van 1918—'19 deelgenornen.
Donohoe verwierf zich naam doordat hij de eerste was die het
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nieuws van de gevechten in de Portugeesche revolutie van 1910 wereldkundig maakte. Hij was alle andere oorlogscorrespondenten voor
met zijn verslag van den slag bij Loele Boergas en den terugtocht der
Turken op Tsjatalsja. Zijn verslagen waren steeds boeiende lectuur en
hij placht zich aan de feiten te houden.
Dr. LUIGI CEREBOTANI.
Dr. Luigi Cerebotani, de bekende uitvinder op het gebied van
Telegrafie en draadlooze telefonie is den elfden Januari tachtig jaar
geworden.
Hij werd geboren te Lonata bij Verona en is sinds vele jaren als
priester te Mavele werkzaam,.
De H. Vader benoemde hem tot lid van de Pauselijke Academie
van wetenschappen.
EEN REMBRANDT ONTDEKT?
In het museum te Boedapest, aldus bericht de « Deutsche Allg.
Zeit » hing sedert lang bij een menigte werken van geringe waarde
een mansportret van een onbekenden meester. Bij onderzoek bleek,
dat het sterk overgeschilderd was, zoodat men besloot het van de later
opgebrachte verf te ontdoen. Voor den dag kwam niet minder dan een
echte Rembrandt, — echt altijd volgens de plaatselijke deskundigen, —
die het werk, een eigen portret van den meester, meenden te moeten
dateeren van ongeveer 1639. Men zal het oordeel vragen van gezaghebbende Rembrandtkenners, inzonderheid van dr. Bode.
Een bericht uit de « N. Fr. Presse », meldt nog de herkomst van het
stuk, n. 1. uit de staatseigendom geworden collectie Esterhazy. De
restaurateur van het Museum, Jozef Beer, vond het in het &IDOL
Het is 18 x 64 cm. groot en vertoont de signatuur van den meester.
IN ROME,
had vroeger jaren in de kerk van den H. Antonius Abt op den Esquiliin waar het instituut voor Oostersche wetenschappen, het Archeologisch instituut, het Russisch college, enz. enz. zullen verrijzen, de
zegening plaats voor de paarden, muilezels en ezels. De prinsen en
patriciers van Rome maakten gebruik van de gelegenheid om hunne
prachtige paarden en spannen te laten bewonderen door de Romeinen.
Nu nog is onder het yolk bekend een zekere Ghetanino, genoemd « de
prins der koetsiers » die op dezen dag een negenspan van de Prins van
Piombino geheel alleen naar de kerk bracht. Ook de Pausen deden de
paarden van het Vaticaan naar de kerk brengen, gelijk ook de artillerie
met groot feestvertoon de paarden deed zegenen. Geheel Rome liep
dezen dag uit om de mooie spannen en paarden te zien.
Voor een tiental jaren geleden kwamen er nog naar Sant Antonio
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eenige spannen, o. a. die van Prins Lancellotti en andere bezitters en
dan de paarden van sommige huurkoetsiers. Op 't oogenblik komt
nog de baas van een eenzamen m,uilezel of grauwtje het dier laten
zegenen. Sic transit gloria mundi.
I'4aast de kerk was vroeger een hospitaal waar bijzonder verpleegd
werden diegenen, die aan brandwonden of iets dergelijks leden. In dit
hospitaal vond Sint Franciscus gedurende een oponthoud te Rome
verblijf met eenige zijner leerlingen.
HACHETTE.
De beroemde uitgeverszaak Hachette & Ci e te Parijs heeft, enkele
weken geleden, den 'ow verjaardag gevierd van haar stichting, door
een groot galafeest in den Trocadero, waaraan ook de ministerpresident evenals de minister van onderwijs hebben deelgenomen. Deze
firma immers werd gesticht door Hachette, Louis Christophe die, den
5e. Mei 1800 te Rethel (Ardennen) geboren, van 1819 tot 1823 de
normaalschool te Parijs volgde om zich aan het onderwijs te wijden.
Toen deze inrichting in 1823 werd opgeheven, studeerde hij eenige
jaren in de rechten, doch stichtte in 1826 een, eerst heel bescheiden
doch weldra zich fel uitbreidenden boekhandel in Parijs, terwijl hij
tevens door de uitgave van hand- en leerboeken de volksontwikkeling
trachtte te bevorderen. Zoo gaf hij o. a. uit, klassieke schrijvers met
aanteekeningen van geleerden, en sedert 1863 het groote woordenboek
van Liar& Sedert 185o gaf hij, gesteund door zijn schoonzoon Breton
die in 1883 en Templier die in 1891 overleed, en sedert 1863 door zijn
zoon Jean George, ook letterkundige werken uit, zooals Bibliotheque
variee ; Bibliotheque des meilleurs romans strangers ; Bibliotheque des
chemins de fer ; Bibliotheque populaire ; Collection de guides ifineraires ;
Tour du Monde ; Bibliotheque rose illustrêe, enz. Met Lahire deed hij in
1855 het Journal pour tous, in het licht verschijnen. Ook was hij werkzaam als lid van het Comptoir d'escompte, van de Kamer van Koophandel enz. en hij heeft zich veel m,oeite gegeven om het recht der
auteurs algemeen te doen erkennen. Hij overleed den 3i e Juli 1864.
Sinds den dood van zijn zoon Jean George in 1872, staat de firma op
naam van verschillende eigenaars. Nog altijd vormen werken op het
gebied van opvoeding en onderwijs, en geschriften voor de jeugd het
voornaamste terrein waarop de firma zich beweegt ; doch daarnaast
ook vertalingen van Duitsche en Fransche schrijvers en typografische
prachtwerken, zooals ; Les Saints Evangiles, uitgaven van Dante ; La
Fontaine ; de Don Quichotte, enz. Bekend zijn ook de Almanach
Hachette ; La mode pratique en La Quinzaine musicale. Ook zal de firma
Hachette de eer hebben, binnen kort de negende uitgave te drukken
van den Dictionnaire de 1' Academie francaise. Men mag gerust zeggen
dat ze een der schoonste scheppingen is geweest van den franschen
nijverheidsgeest in de negentiende eeuw.
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Ovèrzicht van Tijdschriften
DE NIEUWE GIDS ( Januari) : De komende revolutie : A. E.
Thienen Ph. D. — De Pas-taal : S. F. Kleinbentink — In memoriam
Prof. Jhr. Mr. Jan Six Lodewijk van Deyssel. — De eerste periode
van Offenbach's Operetten Dr M. B. Mendes Da Costa, — Zeevlam
A. H. v. d. Feen. — Binnengedachten : Willem Kloos.
Verzen
Dr H. Gerversman. — Sonnetten : H. Swarth. — Gedichten Willem
de Merode. — Brieven van Mevr. Anne Busken Huet aan Mej, Sophie
Potgieter : Dr J. Berg.
Brieven van Bilderdyk aan Catharina
Wilhelmina Schweickhardt Everard E. Gewin. — Een modern
dichter op zijn allerbest
Kloos. — Buitenlandsch overzicht :
Maurits Wagevoort.
Feiten en Fantasian : Jeanne KloosReyneke van Stuwe.

DE STEM (Januari) : Waarheen gaan wij ? : Redactie. — De
donkere Poort J. P. Zoomers-Vermeer. — Verzen : Theun de
Vries. — De Moderne Houtsnee en Joris Minne Just Havelaar
Russische Boeren Helene Moerschelmann. — Jaaroverzicht van
« De Stem » Dirk Coster. — Meditaties over schoonheid en Leven :
Mussche.
Tooneel : Dop Bles.
BOEKZAAL (1 Januari)
Enrica von Handel-Mazetti :
Bernard Verhoeven. Mijnheer Pastoor bij de Rijken. Geen
andere Goden : M. v. M. — Dichters in hun kabinet : H. Rongen. —
De halve wereld rond G. de Ridder Van der Schueren. — Potemkin
en Faust : Hertog van Merlet. — Mr en Mrs Chesterton P. Quirinus,
O. Cap. — Het krekeltje bij den Haard Willem Nieuwenhuis. — In
memoriam Karel van Den Oever: Wies Moens — Kroniek der Fransche literatuur : Fr. redacteur. — Dostojewski's vrouw : H. H. —
Straatleven in China : Albert Heiman.
VerUit boek en blad,
scheidenheden.
Correspondentie.
BOEKZAAL (15 Januari) Boekbesprekingen.
DE DIETSCHE GEDACHTE (Januari) : In memoriam Dr.
Josson.— Europeesch denken en onnederlandsch handelen : Mr P. W.
de Koning. — Een kleinood der Dietsche Beschaving : Mr. W. J. V.
Van Es, — Rubriek voor de Jongeren. Komaan ! W. J. den Niil. —
Geestelijke handweer (II) : Dr P. Vrijrandt.
Boekbespreking.
Beheer.
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BOEKENGIDS ( December ) : Aan Onze Lezers : De Redactie. —
Gustaaf Seger : AL Walgrave. — Boekbesprekingen.
DE VLAA1VISCHE GIDS ( Januari) : Bernard Shaw : Dr Franz
De Backer. — Naar den Afgrond (slot): — Anna Germonprez. —
Sociale Cultuur : Jozef Peeters. — De drie jaarlijksche Tentoonstelling te Antwerpen : W. H. — Vlaamsche Kroniek : Lode Monteyne. —
Onderwijs en opvoeding : H. van Tichelen. — Boekbeschouwing :
Dr P. De Keyser. — Tijdschriftenkroniek.
WIL EN WEG ( December ) : Kerstliedt : Vondel. — Groot
Britannia en Ierland tijdens de Restauratie (1815-1830) : Dr P.
Klinkendag. — Oer-christendom en Godsdienstgeschiedenis : Prof.
Dr Karl Holt — Bewoonde Werelden : Dr. G. C. A. Walewink. —
Drie Boeken van Leven en Dood : V. S. — Boekbespreking. — Het
onderwerp in de schilderkunst : Herman Hana, — De Ornement-les :
Herman Hana, — Wondergenezingen en de ontwikkeling der geestehike geneesmethoden : Dr S. Zeehandelaar.
LES LETTRES (1 janvier ) : Quelques mots sur Les Lettres :
Gaetan Bernoville, — La Nef et la Semaine des Ecrivains catholiques.
— La Semaine des Ecrivains catholiques. — Baudelaire est-il Ai a
Chateauroux ? : Rene Johannet. — Les arts et le plaisir : Andre
Lamande. — Les catholiques e t la paix : Gaston Tessier. — Les
entretiens de Don Juan sur l'ame des bates : Evan Marvier. — Feerie
nocturne : Jacques Normand. — Les Idies, Les Faits, Les Hommes.
— Les chroniques. — Notes et Documents. — Les livres.
HOCHLAND ( Jantiari) : Wirtschaft und Diktatur : Eugen M.
Kogon. — Rasse und Volk : Prof. Dr Pater Wilhelm Schmidt. —
Nachtwache : F. H. Federmans. — Leibniz und Prinz Eugen :
Dr K. Meiszinger. — Probleme und Abrustung : Graf 1Viontgelas. —
Traumerwachen : H. Federmann. — Charles IVIaurras : Hermann
Bahr, — Kritik : Dr Fr, Fuchs. — Goethegesellschaft und Auftrug
der Proletarier Kinder : Dr W. Hartnacke. — Die ungleichen Kinder
Eve : Prof. Dr J. Nadler. — Bucher zur Dramaturgie : Dr J. Spengler.
— Rundschau, — Neues vom Bfichertisch. — Unsere Kunstbeilagen.
THE MONTH ( December ) : The knowledge of Things Distant :
Herbert Thurston. — Carols for Christmas : Don. Attwater, — A
Leper Settlement. — Impressions of America III : the Editor. —
Cancale : Russell L. Sedgwich. — Giosue Borsi : H. Hugles. —
Brother Thomas of Aquino — Writer : W. Carey. — The Little
Baroness : A. Raybould. — Miscellanca : Critical and Historical notes.
—. Topics of the Month. — Notes on the month, — Notes of the
Press. — Reviews. — Short Notices. — Books Received.
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Boekbespreking
FR. CUTHBERT 0. F. M. C. Het Leven van Sint-Franciscus
van Assisie, uit het Engelsch door P. Eleutheer van Lichtervelde.
Mind.-Cap. Uitgave K. Beyaert, Brugge, 497 biz, Pr. 25 fr.
Over het merkwaardig — in vele talen vertaalde — werk van pater
Cuthbert, hoeven we geen recensie of kritiek te schriiven. Het is
wellicht het beste wetenschappelijk werk dat over den heilige van
Assisie wend geschreven. Maar over de vertaling zou er wel wat te
zeggen zijn...In een begeleidend prospectus wordt inderdaad door den
uitgever gezegd dat dit door den engelschen kapucijn Cuthbert geschreven en door den vlaamschen kapucijn Eleutheer vertaald werk
in beide talen een meesterwerk is. Bedoelt de uitgever hiermee dat
Cuthbert' werk ondanks de vertaling een meesterwerk gebleven is,
dan is dat een waarheid als een koe. Maar bedoelt hij dat ook de vlaamsche kapucijn een meesterwerk van vertaling heeft geleverd, dan is
dat voor pater Eleutheer die zich niet in zulke mate over zijn talent
vergissen kan, beschamend, doch vanwege den uitgever onbeD. W.
schaamd.
■

Jaarlijksche Boekenschouw 1926. Uitgave Het Nederlandsche
Boekhuis, Tilburg, Pr, fl, 2.4o.
Dit is de zevende boekenschouw. Weer een zwaar boekdeel van
35o paginas. Circa 2000 recensies met inleiding artikels over het
letterkundige leven in de verschillende landen : Nederland, Vlaanderen, Frankrijk, Duitschland, Engeland, Hongarije, Italie, SovjetRusland, Emigranten-Rusland, Denemarken, Zweden, Noorwegen
Polen, Tsjecho-Slowakije, Zwitseriand, Spanje en Portugal, Men
bedenke even wat dit vertegenwoordigt aan arbeid en organisatie.
Sommige recensies zijn wellicht te bondig, wijl onvolledig karakteeriseerencLIVIaar dat is nauwelijks te verhelpen in een werk als dit.
In moreel opzicht een veilige en volstrekt onmisbare gids voor
D. W.
bibliotheken.
G. BLACHON. Waarom ik Vlaanderen liefheb, vertaald door
Stijn Streuvels-Lannoo, te Thielt.
Met « Vlaanderen » wordt bedoeld Fransch Vlaanderen. zou de
fransche ambtenaar G. Blachon dat yolk wel heel goed kennen zooals
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het is, niet zooals het schijnt of was in de geschiedenis ? Het gamingantisme is ten onzent een uitgediepte kwestie. Blachon's beschouwingen zijn oppervlakkig.
Keurbladen Hugo Verriest, twee deelen. Vlaamsche Boekenhalle,
Leuven.
Keurbladen van Hugo Verriest ! Vat kan dat al veel worden als
men uit de luttele boeken nog een keur moet doen. 1Viaar deze verzam,elaars is het blijkbaar niet om die literaire keur te doen geweest.
Zij wilden twee lijvige boeken uitgeven. Maar dan vinden we 't beter
vlakaf te beginnen met de verzamelde werken van Hugo Verriest.
FONS VAN DE MAELE : Verzekens, voor ons yolk. Vierde
bundel. Uitg. De Standaard, Brussel. Pr, 6 fr.
Pons Van de Maele, dicht maar door. Dit is dus de vierde bundel
met een voorwoord van Door Van Tichelen. Door heeft er van genoten ; wij ook. Deze versjes zijn wat ze zijn ; en Van de Maele reikt
niet verder dan hij schieten kan. 't Is frisch en volksch ; vlug en vroolijk ; hartelijk, goedig en geestig. Vier reeksen gedichtjes : Hulde aan
moeder, — poezie van den haard, — Open lucht, — Deuntjes allerhande. Maar de Openlucht — reeks is de beste. 't Is een lustig spel
van rythme en klank. Zoo begint een versje op De Nachtegaal :
Hoe wordt er nu gewiedewaald,
Gemeescht, gevinkt, gemergeld,
Van 's morgens, tot de tonne daalt,
In heel de vogelwereld.
en zoo spreekt hij meester koekoek aan :
Koekoek, kerel, ik zou zwijgen
Kon ik er geen klank uit krijgen
die een beetje mooier slaat ;
Vast wat op een lied zou trekken,
't Is maar waard om te begekken
't Vooisje dat ge hooren laat.
Een arbeider-volksdichter die in dezen tijd nog over den last van
zijn arbeid en de zorg voor zijn talrijk gezin de losse vreugde dansen
laat van zijn deuntjes, 't is een wonder en een zegen.
C. V. A.
JOHN GALSWORTHY. De witte aap, veil. door J. C. De Cock.
Bruno en Zonen, Utrecht,
Galsworthy, de hartstochtelijke hater van het conservatisme der
engelsche begoede burgerij. Zelf uit dien stand gekornen, kent hij
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door en door wat hij haat. Hij is onverbiddelijk in het bloot snijden
van de verborgenste kankerbuilen. De Forsyte Saga, een trilogie
waarbij deze « Witte aap » behoort, is het epos van de moderne engelsche bekrompen burgerij die niets meer heeft dan wat conventies
d. w. z. een schijn. Fortuin eerlijkheid en je zin kunnen doen is alles
en godsdienst een smoking, een kleed van fatsoen. Niet om de gedurfde scenes maar om het menschelijke en magistrale van dit verhaal
W.
zouden we 't boek graag aanbevelen.
HAROLD AVERY. Ku Klux Klan, Humoristische avonturenroman. Illustr. van H. Moerkerk. Uitg. Het Nederl. Boekhuis,
Tilburg.
John James is een echte stumperd. zijn er inderdaad erger zieken
dan ingebeelde zieken? Maar John heeft een oom, een beste kerel,
die samen met zijn nichtje een plan beramen om. John een voor altijd
to genezen. Een probaat middel, dat alle droogstoppels, zuurkijkers
en galbrouwers in Vlaanderen en elders eens moesten probeeren.
W.
Hoe dit eigenlijk is toegegaan moet u zelf m,aar lezen.
HENRY CAUVAIN. Rosse Bandiet. Een avontuurlijke speurdersgeschiedenis in Frankrijk van 1845. Geillustreerd door Herman
Moerkerk. — Uitg. Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg.
Giftmengers, oplichters, boemelaars, boeven, valschspelers, dieven
in gentlemankleeren, geparfumeerde en licht-levende dames en tusschen heel dit Joodje een onschuldige die verdacht wordt van moord.
Wie van een huiverend ontspanningsverhaal houdt, die heeft er
K.
hier een.
ERNEST CLAES. De Witte, 6e druk, 1 9 e duizendtal. — Uitg.
De Wereldbibliotheek.
De Witte heeft alle records geklopt ! Negentien duizend exemplaren
in vijf jaar tijds. Dit zou op zichzelf al verbazend zijn, maar het wordt
nog verbazender wanneer men bedenkt dat er intusschen duizenden
exemplaren zijn verkocht van Claes' Oorlogsnovellen, zes duizend
van Sichemsche novellen, dat Namen 1914 aan zijn vierde druk is,
Bei uns in Deutschland aan zijn derde, « Charelke Dop » en « Herman
Coene » aan hun tweede en dat er in minder dan een jaar zes duizend
exemplaren van Kiki werden verkocht.
W.
E. Claes is een zegen voor ons yolk,
AUGUST HEYTING : Groot Liederboek. Uitg. Electrische
drukkerij Luctor et Emergo, Den Haag.
Nee, laat ik het titelblad volledig overschrijven dan weten de
lezers meteen wat hier voor me ligt : « Groot liederboek, ruim
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700 gedichten, benevens een beschouwing voor toondichters : over
tekststudie, door August Heyting, met een woord vooraf door de
toondichters J. H. Garm,s, Arnold Spoel, Adr, Van Tetterode, Dr
Johan Wagenaar, J. P. J. Brents, B. Van den Sigtenhors t Meyer,
Dina Appeldoorn, C. D. Oberstadt, F. E. Koeberg, en eenige vertalingen in het Fransch, Duits en Engels, door Madame Sophie HaeperMonnier, Madne M. Tyken, Dr K. W. G. De Jong, Delherry en
Leonard Charles van Noppen ; Band en Boekversiering door Chris
Lebeau, 4o vers-verluchtingen door Prof. Dr Hanm. Eibl, buitengewoon hoogleeraar a /d Hoogeschool te Weenen ; een symboliese
verbeelding door J. Cossaar, Vignet door Georges Hogerwaard..... »
Oef Dat ik na dit dreunend titelblad dat nog vergat te verm,e1den : een tweede stuk over tekststudie, achter in het boek ; een serie
« Aanteekeningen », en specimens van dichtelijke correcties, behalve
van tien bladzijden rencensies over het werk van A. Heyting dat ik
daarna, zeg ik, het boek niet onopengesneden heb ter zij gelegd, getuigt voor den gewetensvollen ernst waarm,ede ik de rnij toegezonden
boeken recenseer. Maar ik beweer niet dat ik m,eer dan vijftig van de
700 gedichten heb gelezen. Het is mogelijk dat er in dezen bundel
hier en daar een echt vers is te vinden ; maar dan moet het tusschen
de 650 ongelezen gedichten te zoeken zijn. Wat natuurlijk niet onmogelijk is.
D. W.
tn Verloren prent en 'n verloren handschrift van Vonders
gedichten.
Bij de grootse nieuwe uitgaaf van Vondel's werken ondernomen
door de Wereldbibliotheek te Amsterdam, rnissen we 'n paar belangrijke stukken. Vooreerst 'n album waarin de alleroudste gedichten van
Vondel geschreven staan. Jacob van Lennep heeft in dat album twee
gedichten van Vondel gevonden, en wel zijn allereerste Schriftuerlijck Bruylofts Reffereyn van 1605 en Nieuw-jaars Liedt van 1607. Dit
album was afkomstig van de famielie Haesbaert uit de i7e eeuw, en
in de jaren 1850-1860 in 't bezit van Jhr. Mr. F. A. Ridder van Rappard, Sekretaris-Generaal bij 't ministerie van oorlog.
Waar is dat album nu? Alle nasporingen zijn tot nu toe vergeefs
geweest.
Ten tweede. Vondel's gedicht Hymnus ofte Lof-Gesangh over de
Wijd-beroemde Scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden van 1613,
is gemaakt bij 'n grote prent 's Lans Welvaren, uitgegeven door
Abraham de Koning in 't begin van de 17e eeuw Deze prent is door
Mr. A. D. -de Vries beschreven in Oud-Holland .1 (jaargang 1883)
biz. 113-118, en was toen in 't bezit van de Heer Aug. Coster te
Brussel.
Ook hier moeten we vragen waar is die plaat nu?

Ten derde : wie kan aanwijzen :
De Clifferinge van Willem Bartjens in ouder uitgaaf dan van 1632.
In dit rekenboek staat Lof-Zangh op Willem Bartjens van Vondel.

Ondergeteekende vraagt dringend inlichtingen of aanwijzingen
over deze dingen zoo belangrijk voor de uitgave van Vondel's werken.
Tilburg.

H. MOLLER.

JOZEF SIMONS. In Spanje. Davidsfonds.
Een der weinige goede reisbeschrijvingen die wij hebben. leder
die 't werk van Simons kent weet dat zijn speciale kracht is : zijn
twee guitige, scherpe, allesziende literaire oogen en een benijdenswaardige vaardigheid om zoo vlot en rap te schrijven als die oogen
opmerken. Daardoor is Simons een geboren reisbeschrijver ; wat niet
weinig is !
Moge 't boek weldra zijn tweede uitgaaf beleven.
JOZEF SIMONS. Kanonnier, tweede vermeerderde druk. Excelsior, Brugge.
Men kent goed genoeg de verhalen van een kanonnier. En nu is
er een zooveelste bij gevoegd dat de aanklacht tegen den oorlog en
het militarische opdrijft tot bijna iets episch. Het heet « zijn derde
ster » : Goed heil aan dell kanonnier in zijn tweede uniform !
T. W. DRIJVER. Schetsen en Beelden. P. Noordhoff, Gronningen.
Van alles wat. Zelden zoo verscheiden schetsen bij elkaar gezien.
't Lijken dagblad-artikeltjes ; hooger dan op journalistisch peil
staan ze niet.
PATER LACOMBE S. J. Mahadeva Ayer. Vlaarnsche Boekenhalle, Leuven.
Levensbeschrijving van een vooraanstaand Brahmaarr die zich tot
het katholicisme bekeerde. Zijn strijd met zich zelven, familie, stam.
't Boek is een schitterend traktaat over het probleem van het hoe
der katholicisatie in het Brahmaansche Oosten,
JEF CRICK. Toen moeder heenging. De Standaard, boekhandel.
Toen moeder heenging viel het gezin uit elkaar en als moeders
gedachtenis weer sereener begon te leven in de gemoederen, kwamen
de kinderen weer tot elkaar. De zelfde stof over ioo in plaats van 200
bladzijden uitgewerkt zou een verhaal vormen dat solieder aandoet.
Wat veel rornantisme, wat sentimentaliteit en te veel « stijl ! »
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PR. RONSE, Pr. Fees gegroet. Geschiedenis en dogmatische verhandeling. Uitg. K. Beyaert, Brugge.
Eenvoudig, zakelijk en systematisch. Met het oog op de aanstaande
Meimaand zou dit werk onder ons vrome yolk ruime verspreiding
W. D.
verdienen.
SOFOKLES. Koning Oidipoes. In Nederlandsche verzen overgebracht door P. C. Boutens, Uitg. Maatsch. voor goede en goedk.
lectuur. Ing. fl. o,05.
De vertaling is buitengewoon mooi. Ze heeft jets van de zuivere
koele schoonheid van grieksch mariner.
W. D.
HEINRICH FEDERER. Der heilige Ilabenichts (St-Franciscus).
Uitg. Ars Sacra. J. Mailer, Munchen, Pr. 8o Pfenn.
Als inhoud degelijk ; als uitgave een juweeltje. Misschien schrikt
de acme van Assisi van zooveel weelde ; maar wij, die het in volrnaaktheid nog niet zoover getracht hebben, zijn nog ijdel genoeg om
ons te verheugen over deze allerfijnste gave van de firma Milner.
D.
PETER LIPPERT, S. J. Ein Kind ist tins geboren. 32 Seiten,
9 Bild der in Kupfertiefdruch. Ars Sacra, H. Muller, Munchen.
8o Pfenn.
De naam, van Peter Lippert is een leuze en een program. P. Lippert
is een beminnelijke apostel van het woord.Daar is telkens jets zoo echt,
zoo warm-menschelijk in al wat hij schrijft. Hij stelt het geloof zoo
midden in het leven en het leven zoo midden in de kern van ons geloof.
Dit is een keurboekje over het kerstekindje en het kerstfeest. Wie
geeft ons daarvan een vlaamsche uitgave, maar dan zoo fijn, zoo
keurig als het duitsche.
D. W.
SYLVIO PELLICO. Mijn gevangenissen, vertaald en bewerkt
door V. De Byser en R. Buckinx. Excelsior, Brugge.
Wij betwijfelen of deze zooveelste vertaling wel zoo goed is als het
idee de gevangenissen weer eens uit te geven. « In een kalmer daglicht
gezien lijkt die zaak mij totaal anders ineen ». Dit is ons oordeel en
een voorbeeld van mislukte vertaling te vinden op blz. 64.
Het tweak bedrijf van c Hemelsche Banden D verschijnt in het
Maartnum,nier.

DRUKKERIJ ERASMUS, GENT.
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Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift
waarin regelmatig door deskundigen besproken
wordt al wat er merkwaardigs verschijnt aan
litteraire en andere Nederlandsche werken.

200 medewerkers
BOEKENGIDS telt
behoorende tot het puik
onzer Vlaamsche krachten op verscheiden gebied;
verschijnt iedere maand;
bespreekt jaarlijks een duizendtal boeken;
is een vertrouwbare gids, ook op zedelijk gebied.
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China tegen Europa
Sedert het begin dezer nog jonge eeuw, vloeit onze westersche
beschaving over miljarden schepen en vliegtuigen voorgoed over
naar het verre Oosten. Wij vragen ons niet af ot Europa zooveel te
missen heeft dat het kan meedeelen, omdat zich eerst de vraag stelt
of Europa wezenlijk jets heeft. One beruchte oorlog heeft dat
namelijk niet bewezen. Intusschen betreurde men het hier terecht
dat het verre Oosten de schoone eigenaardigheid van zijn persoonlijkheid en leven moest prijsgeven voor wat machienen, korte vrouwenharen en -rokken en dandyplunjes. Maar ook dat is nu al de vraag
niet meer. Laat een rijkgeworden boer gaan rentenieren naar
Brussel, hij moet er kwijnen en voor zijn tijd sterven; dat is ten slotte
alleen jammer voor hemzelf ; maar dien een groot aziatisch yolk
europeesche kultuurinspuitsels toe en het maakt revolutie en oorlog;
misschien is- dat jammer voor dat yolk zelf, maar wat gaat dat ons
egolsten van het Westen aan Doch het is ook jammer voor ons zelf,
want om de Chineesche kwestie, waar de bladen nu van vol staan,
goed te begrijpen, moet men ze niet opvatten als een onderwerp voor
interessante feuilletons, zooals weleer in deze laffe landen de strijd
van de Transvaalsche boeren werd gevolgd, maar als een reusachtig
conflikt tusschen een wereld en een andere, conflikt van zoo'n beteekenis dat het in het eerstkomende morgen der wereldgeschiedenis
over ons bestaan zelf zal beslissen.
Dit is de zooveelste editie van het vertelselken : de hebzucht die de
wijsheid verschalkL. Sedert meer dan twee eeuwen, of liever vier, had
Europa kunnen voorzien waarop zijn drieste explooten mettertijd
moesten uitloopen, maar de behoefte, of misschien wel noodzaak,
aan expansie, was het koloniseerende Europa te sterk af. De Portugeezen die in 1498 Macao in Zuid-China bereikten, wat later de Spanjaarden als mededingers kregen, terwijl de Hollanders er in het begin
der 17e eeuw verschenen, ondervonden duidelijk en hardhandig
genoeg dat het Chineesche miljoenenrijk aan zichzelf genoeg en voor
al wat vreemd was afkeer had. « Het zijn zwart- of rosharige volkeren ;
zij hebben groote neuzen en hun manieren zijn zeer woest ». Dit
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lijkt een tekst van Europeanen over een of anderen wilden stam in
Nieuw Guinea, maar het is een geschreven oordeel door Chineezen
geveld over de eerst herauten onzer beschaving. Heden blijkt dat
onze beschavers zich nooit moeten bekommerd hebben om wat China
over hen dacht : zij hebben het er nooit minder bont gemaakt.
Wij kunnen ook de voile maat onzer bewondering behouden voor
de heldhaftigheid en het reuzenwerk onzer missionarissen en tegelijk
erkennen uitzonderlijke gebreken aan takt, gebreken die zeker beter
opgemerkt werden dan de zelfopoffering van dic duizenden priestess.
Als daarenboven sores het europeesche vaderland hun wedervaren
benuttigde als voorwendsel tot militair optreden (zooals in 1898,
Duitschlands represaille te Kiantsjoe naar aanleiding van een moord
op twee duitsche zendelingen) dan was dit niet hun schuld .zij hadden
het overigens zwaar. Aan het begin van hun apostolaat stond noodzakelijkerwijze de actie tegen den kultus der voorouders en dit was een
integreerend deel der staatsidee. In 1724 werd de christelijke godsdienst dan ook reeds officieel verboden. China vreesde dat achter de
geloofspropaganda ook politieke motieven stonden.
In de 19e eeuw « aan den eenen kant jonge, groeiende volken met een
steeds volmaakter wordende beheersching over technische hulpmiddelen, vol ondernemingslust, en aan den anderen kant een reusachtig
rijk van een respectabele geestelijke beschaving weliswaar, maar van
een structuur door en door middeleeuwsch, en met idealen die op het
verleden in plaats van op de toekomst gericht waren. Daarnaast echter
met een zeer sterk zelfgevoel, het bewustzijn de moeder te zijn van alle
Oost-Aziatische beschavingen, en met een verleden dat bij duizenden
van jaren werd geteld. Was het wonder, dat China de Westersche barbaren gering achtte en door hen niet wenschte te worden lastig gevallen ' Men wantrouwde hen; de -ervaring, die men in den zendelingenstrijd over de quaestie van den voorouderdienst had opgedaan,
had het hof schichtig gemaakt; men vonci, ze ruw en ongemanierd en
men wilde liefst zoo weinig mogelijk met ze te maken hebben )) (I).
Het Westen moest zich echter kunnen ontplooien en gebruikte geweld
voor recht om zich een weg naar de chineesche markt te banen.
Oorlogen gingen niet meer van de lucht en het is noodgedwongen,
na een strafexpeditie die 't paleis van den keizer in asch legde, (1859)
(I) J. J. L. Duyventack in het Januarinummer van « China ».
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dat China vreemde gezanten te Peking toeliet. Tegen de chineesche
staatsopvatting in, volgens dewelke alle buitenlanders door het feit
zelf vazallen van den keizer zijn, moesten die gezanten behandeld
worden op voet van gelijkheid.
Het Westen brak aldus ongevraagd China binnen, met geen andere
bedoelingen dan winstbejag, maar het wilde in ruil dan toch zijn eigen
beschaving geven. Maar die Chinees was zoo « achterlijk » dat hij
onze telegrafen en spoorwegen wel heel knap vond maar heelemaal
niet begeerenswaard. Hij keek er naar gelijk wij naar goochelaars,
meer niet. Voor hem is kultuur wijsheid en wijsheid is deugd en die
wijsheid staat in de oude klassieke boeken. En wie dan iets wilde
worden in den staat, deed eerst een literaire oefenschool, geen technische studien, geen wetenschappelijke. Zoo stond China met zijn
verouderd ideaal machteloos tegenover het knappe en hebzuchtige
Westen, dat vooral in de tweede helft der 19e eeuw steeds brutaler
zijn eischen stelde om zijn koopmanschap te vieren. Toen kwam de
nog ruwere les der nederlaag tegen Japan in 1894-95, waarna de
Westerlingen weer nog stouter werden. China is ten einde raad : wil
het niet ondergaan, dan moet het zich moderniseeren.
In 19o5 wordt de hervorming aangepakt die den ouden geest in den
wortel aantastte : de verwestersching van het onderwijs. In plaats
van literaten vormt men vakmenschen. De oude zedelijke en kultureele
idealen worden vervangen met..+ ja, wat heeft Europa daarvoor eigenlijk in de plaats te geven Nu gaat de ontbinding vlug. Het nationalisme ontstaat. In 1912 wordt de republiek gesticht. Het almachtig
ontzag, dat tot nu toe den keizer, den « zoon des heiels » in het
midden der aanbidding en vereering van miljoenen solidaire Chineezen had gehouden, brak opeens. Het hemelsch rijk scheurde in
twee, Rond Peking groepeerde zich het Noorden, het Zuiden rond
Canton. Was in het begin dezer eeuw de opstand der Boxers de eerste
uitbraak geweest van de verwoede Xenophobie, dat was toch een
louter nationaal verschijnsel gebleven. Nu mengt zich het SovjetRusland, dat imperialistischer is dan het oude Tsarisme en in Engeland zijn doodsvijand ziet, zich dadelijk in de veete tusschen Noord
en Zuid, het Zuiden opzettend tegen Peking.
Canton en zijn aanhang dat is de vrucht van onze europeesche kultuur in China, dat is het leger van het jonge China, de eenige honderduizenden Chineezen die onze moderne princiepen hebben opgeraapt
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tijdens hun verblijf aan onze europeesche universiteiten, in pratestantsche missies, in Amerika en Japan. Onze onverteerbare ideologie
over recht der nationaliteiten enz. heeft hen van streek gebracht.
Tijdens den oorlog voerde Rusland er ten koste van miljoenen en
miljoenen roebels een grootscheepsche bolsjevistische propaganda. Kon
het anders of dit moest als een zomersche woudbrand direct doen oplaaien 't verbitterd gemoed van een yolk, dat zijn heilige-der-heiligen,
zijn keizerstroon had zien ineen storten en overigens sinds eeuwen de
prooi was van een pauperisme zoo nijpend en zoo tragisch als wij
hier in Europa ons niet eens kunnen voorstellen. Verhongerde kudde
in een overbevolkt land, levend in ontzettende ellende, was dat yolk
nog altijd overgeleverd aan wreedheid en mishandelingen van mai.taire overheden en had het eigen gezag leeren haten, even woest
als het den buitenlandschen uitbuiter haatte.
Onder zoo'n hoop yolks is het goed ruzie stoken, revolutie preeken
en bolsjevistische beloften voorspiegelen. Omdat het niets heeft,
wil het alles verwagen, voor gedane beloften vraagt het geen waarborg,
omdat het zoo ellendig is dat het moet kunnen gelooven en hopen. De
europeesche zuurdeesem, van de eenige honderdduizenden vermoderniseerde Chineezen doet het heele yolk gisten neven het hevig gestook
van Soviet.
Daarnaast staat de wil van de trots alles nog talrijke rechtgeaarde
Chineezen machteloos. Deze zijn de werkelijke dragers van China's
economisch leven. Zij waardeeren den steun dien de Europeaan hun
geweest is in de vreedzame ontwikkeling van hun land. Zij zien in
dat China nog steeds niet op eigen beenen kan staan en dus de help
van het Westen nog noodig heeft. Zij zijn er niet blind voor dat in
China de buitenlanders in vele opzichten aangenamer en beter konden
leven dan de Chineezen zelf, maar zij vergeten ook niet dat China's
eigen onmacht am een goed bestuur to organiseeren, daaraan de voornaamste schuld draagt. De met de mogendheden gesloten verdragen
werden geteekend toen China nog geen begrip had van internationaal
recht. China had zich aldus verbonden tot dingen waarvan het pas nu
de draagwijdte overziet. Het nationalisme is een nieuwe leuze als voor
een vijftien jaren de Republiek er een was. Zij beseffen zeer goed dat
verandering m,oet komen, maar zij zijn het niet eens met de gewelddadige manier.
Er zijn er die maar steeds bluffers over de lenigheid van de Engelsche
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politiek. Van al de Eupopeesche mogendheden is Engeland zeker het
rijk dat zich nog altijd met den meesten zwier en het grootste ontzag
over de wereld beweegt, maar men moet niet vergeten dat in dezen
tijd het politieke schaakspel dat over de wereld beslist, op verre na
niet uitsluitelijk door Europa in Europa wordt gespeeld. Dit schaakspel heeft plaats, overheen onze verzwakte Westersche landen tusschen
Engeland, de eenige groote koloniale mogendheid van Europa,
Amerika, Japan en Rusland. Japan dat op dit oogenblik onder groote
economische rampen zucht, houdt zich naar buiten uit koest. Amerika
in Mexico en Nicaragua, Rusland in China en overigens in gansch
Europa, mogen met veel minder lenigheid hun actie voeren, hun
politiek is anderzijds toch een agressieve, een politiek van macht
of geweld. Moreele waardeeringen over onrechtvaardigheid, list,
kuiperij enz. kunnen dat niet declasseeren. Politiek is nu eenmaal
een strijd om belangen die niet door het goed recht, maar door het
recht van den sterkste beslist wordt. De toekomst is niet aan de lenigheid, maar aan de macht en als Engeland die zoo geprezen lenige
politiek voert, dan is dat geen bewijs van zijn edelmoedigheid, maar
een bekentenis van onmacht. De bewondering die men daarvoor
voelen kan, is die welke men voelt voor den paradeheld Cyrano omdat
hij met een sierlijk gebaar gentlemanlike weet te sterven. De man had
dan ook veel gelijk die onlangs na een voordracht van Wikham Steed
te Berlijn, het woord vroeg en door de zaal riep « Het Britsche Rijk,
maar dat bestaat niet meer. Het groote bloc dat het vierde der menschheid groepeerde, en bedekte een vierde van 't oppervlak der wereld,
is uiteengebrokkeld. Het britsche rijk is nog enkel een vreemd maar
broos mozaiek van bevrijde staten. De eenheid is er uit. Groot-Bretanje is zelfs geen United Kingdom meer. Een enkel eiland. Drie
kleine staten. Dat rijk kan noch de Europeesche, noch de wereldpolitiek blijven beheerschen». Dit is zeker in zooverre overdreven dat
het de kijk is van een geleerde die enkel de binnenwaartsche krachten,
de inwendige leefkracht der dingen ziet. Het is eigenlijk een onfaalbare profetie van wat nog gebeuren moet, cl,+ w. z. dat intusschen
voor de practische politiek Engeland nog geruimen tijd de sterke
factor zal wezen dien hij reeds zoo lang is.
Deze algemeene schets wordt typiek bewaarheid door Engelands
houding tegenover China. Engeland, dat in het hemelsch rijk meest
belangen heeft te verdedigen (verleden zomer schatten zij er hun
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goederen op 30o miljoen pond sterling) (I) speelde begrijpelijkerwijze
de hoofdrol in het conflikt. Het is niet alleen te wijten aan de bolsjewisten, die zich in China willen wreken over hun mislukking van de
groote engelsche werkstaking, dat China het vooral tegen de Britten
schijnt te hebben gemunt. Dit is vanwege China een kwestie van taktiek. Beter een voor een de vijanden aan te pakken, (2) dan alien
tegelijk. Amerika en Japan hebben zoo goed begrepen dat het maar
taktiek was, dat zij rnede troepen hebben gezonden om hun landgenooten te beschermen.
Na door zijn berucht memorandum, dat door de andere mogendheden of ontwijkend, of koeltjes, of afkeurend werd bejegend, zich eerst
vereenzaamd te hebben, heeft zich Engeland van heel het zaakje niet
veel te beloven gehad. Met zooveel toegevingen als daar al in stonden
las men toch tusschen de regels dat het niet bereid was de cantoneesche
regeering als wettig-te erkennen, en Canton, dat met heimelijke vreugde
las hoe tam hun dreigementen den Brit reeds hadden gemaakt, zocht
in die miskenning een voorwendsel om nog woester te keer te gaan.
Zij deden dat en hun kansen tegen Peking keerden op 't gunstigste•
Nu zien wij Engeland onderhandelen met de Cantoneezen. Die
onderhandelingen met Tsjen, den Cantoneeschen minister van buitenlandsche zaken, een fanatieke vereuropeeschte die s de Europeeers
haat en veracht, legden het groote Groot-Bretanje de eene vernedering
na de andere op. Zoo moet ooit datzelfde Engeland gesold hebben
met zijn kolonies gelijk nu die Chinees met Engeland solde, nu eens
(I) De belangen van Europa in China : 78 opene havens. Naast
de nederzettingen als die van Haunkeau, Tientsin enz., waar de
openbare macht uitgeoefend wordt door een consul of door een
gekozen of benoemden municipalen raad, bestaan er ook andere
typen van overeenkomsten. Zoo b+ v. de settlements van Shangai,
waar de Europeanen van Peking oorlof hebben gekregen om een
municipaal gouvernement in te richten. Ook de europeesche com,muniteiten die ofwel spontaan gevormd werden, ofwel op verlangen
en aanwijzing van de chineesche regeering. Zoo verder nog het
gepriviligieerd terrein te Peking, waar de mogendheden soldaten
onderhouden, de spoorweg van Peking naar Moukden, die tot ShanKai-Ki-ran door Europeesche troepen bezet wordt, enz. enz. (zie
Hooger Leven, 23-1-27).
(a) Het begon met Balgie om te zien welken indruk het zou maken
op Europa. Dank aan minister Vandevelde viel hun dat nogal mee.
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de onderhandelingen afbrak, ze dan weer aanknoopte en een paar uren
voor de definitieve onderteekening der over eenkomst liet weten dat
alles af was. En Engeland gaf maar toe. De openbare opinie vond het
zoo vernederend, dat men ten bewijze van Bretanje's onverschrokkenheid troepen zond naar Shangai. Dit was de eenige energieke daad,
maar dadelijk werden er excuses over gemaakt, te laat echter om een
protestnota, nog wel van Peking uit, nog wel ongeschreven te laten.
Men was er na aan toe of Peking en Canton, de bloedvijanden,
spanden samen tegen den Britschen vreemdeling.
In—heofdzaak is het duidelijk hoe dit zal afloopen. Dit is de eerste
groote breuk met de vreemdelingen. De « lenige » politiek van Engeland zal er wellicht nog wat op vinden om 't genot van zijn commercieele voordeelen nog wat langer te rekken, maar wat heeft dat veel
te beteekenen ? Wat beteekenen tien, twintig jaren in de evolutie van
een miljoenenvolk Het zal dan te zien vallen of China na 't voorbijgaande roes van Bolsjevisme zich modern en degelijk zal weten in te
richten. Dan zal het tusschen Japan en Rusland een wedijver worderi
om het bondgenootschap met het hemelsche rijk. Voor Europa heeft
het dan geen belang hoe die strijd uitvalt. In elke der twee gevallen
wordt aldus de macht gevormd die zoowel de Vereenigde Staten als
Engeland en gansch Europa op haar duizend gemakken zal. overrompelen. Wat dan te zeggen als het de driebond China- japanRusland wordt. Niet alleen de beschaving verlaat Europa, ook de,
politieke wereldheerschappij wordt ons geleidelijk door de Aziatische
rassen ontfutseld. En een conclusie die van heden af geldig intreedt
Europa is niet langer weer 't belangrijkste deel van de wereld.
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SINTE CAN,CILIA

(I)

door Jan Hammenecker.

(Vervo1g).
1k weet niet, hoe 'k me thans gevoel? 'k Wilde, dat gij zelf begont
te roepen, dat gij niet meedoet aan deze goddelooze ceremonieen; of
zal ik het roepen?... Of moet ik u navolgen, en, naar uw voo-ibeeld,
zwijgen? Er is een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken : gij
zwijgt nu, nu gij zeker nood voelt om te spreken en te zeggen, dat gij
van Jesus zijt ! Wel sterk moet uw vertrouwen zijn in Hem, die 't al
bestuurt, daar ge nu zwijgen kunt en schijnbaar genoegen neemt met
al wat hier gebeurt : gij, Caecilia, gij, gij zelf trouwt met Valerianus !
Gij, christene ,trouwt op zijn heidensch met een heiden. Zie, gij
neemt uw stuk van 't gebak, dat u wordt aangeboden als het brood-des-,
verbonds tusschen bruid en bruidegom. Bitter moet uw beet in dat
huwelijksbrood u smaken, bruid van Christus 1 Hoe kunt gij van dat
brood den kruimel doorzwelgen : 't beduidt immers uw vereeniging
met een heiden; met het heidendom, een soort sameneten-en-eenworden met een heidenschen echtgenoot ! Arme Caecilia, gij kauwt
om, zoo te zeggen het heidendom binnen, gij, die zoo dikwijls genut
hebt met het voile besef van haar bediedenis de Spijs van het Christendom, het Voedsel der vereeniging met Christus en het christendom :
Jesus zelf in de Communie .I Waar is nu 't Brood der engelen? Waar
is nu 't Brood uit den hemel, dat alie smakelijkheden in zich heeft, dat
gij dag voor dag ontvangen mocht als een versterking van uw huwelijk
met Christus. Hunkeren moet gij nu naar 't Heilig Gastmaal, waarop
Christus wordt genut .I doch niets hebt gij thans buiten de gedachtenis
van Jesus en zijn Lijden : wat gij nu doorstaat : dat moeten meedoen
aan zooveel hatelijk heidensch-doen; dat moeten hirwen : gij maagd,
met een man, zoodanig dat gij voor de menschen zult doorgaan als een
heusch getrouwde vrouw, en daarenboven zult vernoemd worden als
een matrona, wier echtgenoot een volkomen heiden is; o ja, dat
moet u zoo doen lijden, dat gij vanzelf denkt aan 's Heeren bittere
passie. In de vlucht zie 'k uw oogen mijwaarts blikken. o, Caecilia,
'k zie, dat gij verdriet he bt veel meer dan uw oogen blauwe meren
van droefenis kunnen uitgulpen : zie van me weg, Caecilia, 1 ben
(I) Zie D. W. & B. VIII-IX, X-XI, XII 1926 II 1927.
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met u te meedoogend om te kunnen harden, dat gij treurende
zijt I — o Caecilia, schep moed ! Laten de Romeinen een tijdje
denken, dat uw maagdelijkheid werd verpand; alle geslachten
zullen U zalig prijzen als maagd en martelaresse ! Laat een blos van
blijdschap op uw wangen komen en een vuur van geestdrift uit uw
oogen gensteren : zij fier y want terwijl uw hand in Valerianus' hand.
wordt gelegd, voelt gij, dat Jesus uw ziel omklemt als van zijn welbeminde. Jesus laat u niet los, Jesus geeft u niet weg, en ook gii geeft
u niet weg, niet weg aan Valerianus, den man, niet weg aan
Valerianus, den heiden.
Gij neemt hem slechts gevangen als een buit voor Christus. God
wil het, God wil het, gij voelt het : Valerianus moet gij gebonden
naar boven voeren als uw bruidschat voor Jesus. Daarom is uw
hand koud, koud als 't platte van een degen. Valerianus rut bij 't omklemmen van uw hand koud als een klomp ijs; maar door dat ijs schiet
een heete schok, een schok, die bedwelmt en neervelt en gebonden
legt. Hij wil zijn hand terug trekken uit uw hand, uit die koude,
lijkkille klamheid van uw pols en palm en vingeren. Maar hij kan niet,
hij bemint u, us of vuur, dood of leven, zoolang gij Caecilia zijt, o
Caecilia, leven of lijk ! Hij voelt dat hij gebonden wordt aan iemand,
die gestorven leeft, en daarom ook gestorven, bemind kan worden
— eeuwig !
Heeft hij geen gelijk,Caecilia? Hebt gij niet een ziel, die niet sterven
kan? Zal uw sterven uw ziel niet bevrijden van kerker en keten, en
laten opvlinderen naar de boogaarden der onsterfelijkheid? En wiekt
hij mee met u — nog weet hij dat niet, maar hij kan niet gissen, wat
hem zulks toch profeteert — wiekt hij nu met u, dan kan hij,
door geen tijden gestoord, stoeien ; alover de beemden van den
onvergankelijksten Zomer !
Gelijk een zwemmer is uw Valerianus, Caecilia ! hij duikt onder
in het kille water, en is benauwd, maar hij krijgt een schok en bot
boven en is de golven meester en ziet ginder om erheen te zwemmen,
de lokkende stranden der eeuwigheid. Een mensch is wonder, Caecilia,
niets gaat dat wonder te boven; vooral niet, wanneer we den mensch
beschouwen onder de knedende vuisten der genade : waarlijk dan
is wonder de mensch, of liever dan is wonder de Genade. Zie toch,
hoe ver zij Valerianus buiten zijn weten reeds heeft gebracht ! Wat
bemint die jongeling in u? Reeds 't onsterfelijke : de ziel; straks de
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kristene ziel; straks Christus-in-u, straks Christus, en u-in-Christus;
daarom echter niet minder, neen, Caecilia, niet minder, niet minder;
neen, neen I Eindeloos weer 1
Nu zie ik, dat hij met zijn hand in uw hand wil opstappen om het
even waar naartoe, ware 't dan ook naar ongeluk en ondergang en
dood.
Gij, Caecilia, gij denkt aan Jesus, en al uw onhoorbaar geprevelde
woorden zijn beloften van getrouwheid aan uw eigenlijken Bruidegom
Christus, den zoon van Maria. Jesus' engelen komen — ach, waarom
onzichtbaar ? — zingen en spelen en reidansen rondom u, ts Heeren
geliefde. 0 Caecilia, is er wel jets heerlijker denkbaar dan dat koor
van engelen rondom, uw Hemelschen Bruidegom en u, Caecilia,
zijn bruid, dus hun koningin I
Doch aan liefelijkheden rondom, u geeft gij thans uw aandacht niet:
kracht hebt gij noodig : kracht van hierboven, genadekracht om te
betrouwen op uw engel; of hij waakt en gereed staat om u te verdedigen
straks. Zal hij 't doen? Hij zal het doen;... maar zal hij 't doen? De
twijfel is een arglistig iets, dat als een slang binnensluipt in het meest
omheinde gemoed : daarom bidt gij voortdurend om grooter betrouwen.
En daarenboven zijt gij bang van u zelve, want de verstorvenste
zinnen zijn nog niet te betrouwen, deze dooden kunnen ' elk oogenblik
verrijzen. De duivel zal rondom u brieschend rondloopen : kon hij
slechts u, Caecilia, ten vat brengen : hoe zou, die slechterik, victorie
kraaien I Ook bidt gij gestadig binnensmonds : Heer, laat mijn hart
onbezoedeld blijven... Gij bidt vuriger om vuriger alnaar gij bemerkt,
dat het avond wordt en de tocht naar het huis van uw echtgenoot
aan zal vangen...
Fakkels worden aangestoken : gij staat te midden hun rosse gloed
klaar als een kaars uit den hemel, en uw flammeum is ervan de
roode vlam, : zoo zult gij door den avond gaan de straten langs van
dezen naar genen Tiberkant.
Ga nu : ga nu met neergeslagen oogen : mij dunkt altijd dat de-sterren maar durven te blinken omdat zij van ons zoo heel verre zijn :
moeten zij wandelen onder ons, zij zouden hun oogen luiken : gij,
sterre, zijt nu te dicht bij te vranke lieden : schitter niet voor hen,
sterre van Jesus I Laat uw schoonheid zorgvuldig verdoken; trouwens
uw schoonste schoonheid is inwendig : immers uw begenadigde ziel.
Gij treedt nu voort naast Valerianus. Uw hand bevoelt het evangelie,
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dat gij draagt op uw boezem : indien het nu gebeurde wat er zoo schoon
in beschreven staat ! « Te middernacht klonk het : Zie de Bruidegom
is in aantocht : gaat uit Hem te gemoet ! »
Ja : dat zou nu moeten zijn en Jesus zou moeten komen, is 't niet
Caecilia, komen in die boot die daar donkert op den Tiber : gij zoudt
zoo vlug aan boord zijn — ik noemde u schipperin — en varen met
den goddelijken Schipper aaar het eeuwig Overzee ! Ach, en- er niets,
buiten uw hart, dat van Jesus gewaagt of aan Hem ook maar herinnert ! Toch wel : nu en dan ontwaart gij bekende gezichten : meer
dan een bedelaar, dien gij geholpen hebt, roept u : goedheil; maar
dan nog met een stem die bijna verwijtend klinkt : « waarom blijft
gij niet hun Caecilia? » Waarom verlaat gij Jesus' ledematen? En
menig christen meisje, dat uw voornemen om maagd te blijven,kent,
staat te weenen, omdat gij niet getrouw blijft aan Jesus ! Waarom
verwerpt gij de kroon der maagden : Jesus ? a zeif, indien ik u niet
beter kende, zou u dat allemaal allerbitterst verwijten. Wil ik het
zeggen aan de bedelaars en de christene maagden : Caecilia blijft
Caecilia I Twijfelt aan Caecilia niet ! Zij kent geen trouweloosheid :
Caecilia !...
Zoudt gij niet,getrouw zijnde,durven op de straat te komen? Neen,
neen, Caecilia, getrouwe !
Nu stapt gij de brug op den Tiber over. De fakkelgloed kermist op
het water spookachtig, het stappende yolk wordt door de grilligrimpelende baren wemelig teruggekaatst : gij alleen staat onveriimpeld teruggeteekend als een droomerige waterlelie. Droomt gij
werkelijk? Een poos toch : Op dezen stroom te varen naar den hemel
met uw Bruidegom. Jesus, o Caecilia, dat is uw verlangen. Gij
zijt als ik : ik kan geen rivier zien vlieten, of ik r:droom van de blije
vaart met Jesus.
Blijf niet langer staan; wantValerianus denkt, dat gij droomt aan uw
eerst hem-tegenkomen :... dat was hier ergens.
« Ja, zegt hij met hartstocht, hier zag ik u den eersten keer, en
'k had u lief ! Weet ge 't nog?))
« Hier? » stamelt gij; « Hier ! » En plots gaat gij door, zenuwachtig...
Deze brug roept u geen Valerianus te binnen, geen ontmoeting
met iemand dan, ja, met veel arm yolk, dat hier wachtte naar een
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aalmoes uit uw christen hand. Zie : daar aan den overkant staat dat
arm yolk terug, en 't roept u welkom, welkom in Trastevere ! En
't volgt u., 't volgt u getrouw door al de steegjes van hun wijk tot aan
het huis van Valerianus.
Dat is een prachtig landgoed. Ge gaat erhenen langs een dreef
ranke populieren : ginder te midden een weelde van palmen een rustige
voorgevel nog schoon okergeel in den avond : van achter dien gevel
stijgt de roode gloed van vermoedelijk zeer veel toortsen.
Zie : de poort slaat open, en een feestelijke stoet komt u tegen :
rechts mannen in 't rood, links vrouwen in 't wit : zij laten u doorgaan,
en volgen u dan terwijl zij luide zingen Hymen ter eere. Nu wordt gij
plechtstatig door Valerianus gevraagd : Wie zijt gij ?
Uw antwoord luidt naar oude geplogenheid :
« Waar gij Calus zijt, zal ik Cala zijn ».
Caia-zijn beduidde bij de Romeinen een voorbeeld zijn van een
echtgenoote. En gij, Caecilia, zult Valerianus het geluk des hemels
aanbrengen, en dat kon een heidensche Cala niet : gij zijt meer dan
Cab., gij zijt Caecilia !
Treed dan binnen in dit huis, uw engel zweeft u terzij : vrees niet
voor u.; zij blij voor Valerianus, wiens eeuwig geluk meekomt met u.
1k, Caecilia, wil, terwijl daarbinnen het bruiloftmaal wordt opgediend, hierbuiten bidden zoo niet voor u, dan voor mij. Om hulp
gaan smeeken, opdat ik het zou kunnen uitstaan, dat gij daar- als een
niet-christene moet aanleunen voor een heidensch aangerichten bruiloftdisch. Maar ik kan niet bidden thans : ik ben zoo benieuwd om te
weten, wat gij doet daarbinnen... Oho, ik kan niet bidden, zeg ik, en
'k zie van u, dat gij wel bidden kunt; uw oogen bidden en uw lippen
bidden : uw blozen is bidden en uw verbleeken.
Ik kan ook bidden, als gij dat kunt, Caecilia,
a geloof dat wij 't zelfde denken.
Daarbinnen wordt Valerianus geprezen om zijn jonkheid : wij
denken, dat Valerianus' jeugd niet meer is dan het raschverwelkend
gras : 's ochtends groen : 's avonds dor !
— Christus echter, uw Opper-bruidegom was gister, is heden, is
eeuwig : Hem zij liefde i
Valerianus, zingt men daarbinnen, zal 't Keizerrijk helpen stutten
met krachtigen schouder.
— Uw Jesus heeft hemel en aarde gemaakt; en al wat erin is; en
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al wat erin is, vindt stut en steun bij zijn Kracht en zijn Macht en
zijn Alver =gen.
Valerianus, bluft men, is goed en edel van inborst;
Zou 't waar zijn? Misschien?
— Maar onze Jesus IS goed. Hij zei 't tot den rijken Jongeling :
en slechts is goed : God l den : Jesus.
Een gaf zijn Bloed;
een, en schamel en bloot
stierf hij de dood.
Valerianus zal u gelukkig maken, beweert men daarbinnen; maar
dat is de gemeenplaatsige leugen van elke bruiloft : malkanderen gelukkig maken : indien de menschen dat konden; dan hadden ze 't ver
gebracht I
— Een kan het : Jesus ! Hij kan het hier : niemand dan wie 't ondervond, kan gelooven, hoe zoet het is Jesus te beminnen !
Hij doet het zeker Hierboven.
Indien God ons Hierboven niet gelukkig maakt ; dan is 't dat hij
niet kan; dat hij zelf het geluk niet heeft, niet is de gelukzalige zelf.
God !
Caecilia, gij zijt daarbinnen en gij ziet niet het heerlijk uitspansel,
dat ik aanschouw. o, Wat een aantal starren daar blinken : er waren er
gister, me dunkt, niet half zooveel : zijn er nu meer, dan zijn dat,
zoo- droom ik, er zooveel meer van Jesus' wege voor u : zijn bruid I
Want dit is toch zeker : dat uw Bruidegom van Hierboven uitkijkt
naar u, wetend ; maar toch willende zien ook, dat gij de Zijne blijft.
Hij zelf wil 't u dezen eigensten avond laten voelen, dat Hij, en niet
een heiden u gelukkig kan maken !
1k verbeeld me zoo goed hoe gij daarbinnen vaart, 't is rondom u
licht van veel fakkels : slaven pal als palen houden die vast : Valerianus
is in dat licht van fakkels prachtig van tint:rood bruin met weerschijnen van groen en van goud : een wingerd in fakkellicht. Gij zijt wit,
zilver wit, wit gelijk een lelie 's avonds bij lam,plicht : bij zulk licht
worden de lelien fletsch : minder lelie. Maar uw oogen staan niet
flauw : uw oogen glingteren als andere, geen aardsche flambeeuwen,
hebben hun eigen licht : weerga van de sterren, of van nog hoogere
zuiverheid. Van nog hoogere, ja, Caecilia ! Jesus, niet alleen de starrenklare, maar der starren klaarte, het Licht zelf, Piths, Lumen de
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Lumine, straalt in uw ziel; en gij zijt er u zoo van bewust, dat uw
oogen ervan glanzen als diamanten sterren, die voor geen afsplintering
vatbaar zijn. Ach, Caecilia, zóó doorstraald ben ik niet van binnen,
dat mijn oogen nooit ontglanzen; me dunkt soms dat zij nooit meer
zullen glanzen zoo donker is 't in me soms ! Gij, Goddank, zijt een
glanzend wezen en is het wezen glanzend, hoe dan niet uw oogen
En .uw ooren tuiten, Caecilia, niet van de snaartuigen der speellieden, die ginder op ' een verhoog zitten en tokkelen en tokkelen,
maar van 't orgelen van Jesus, den goddelijken Nachtegaal, Jesus,
in de bosschagien uwer ziel; Caecilia ! en al de vezelen van uw wezen
schuifelen mei-nachtelijk blijde rnede. o Caecilia, gij dobbert op een
zee van zang, een zee van zang en van licht. Dobber, Caecilia, dobber
in dat licht en in dien zang op de zee van 's Heeren liefde. Zie u
varen op die zee, Caecilia, in dat licht en dus omzongen ! Ligt hier
nergens een boot om te varen, een boot voor mij om erin te springen
en van wal te steken en de roeispanen uit te slaan over die zee van liefde
vol licht en zang. Ginder ligt als een drijvende baak, als een roode boei
Jesus' Hart, middenpunt aller harten. Daar wil ik heen, Caecilia, tieg
me, tieg me daarheen t Ai, ik vaar, en ik vaar en ik roei me moe
't is nog altijd tegen tij voor mij; maar 'k zal riemen en blijven riemen,
blaren op mijn handen, tweet op ' aangezicht, verm,oeidheid in
mijn schorende beenen — zoolang ik water heb 1 Naar Jesus !
Gij voelt Hem, daar Hij gelijk een harpenaar uw ziel bespeelt. En
uw ziel geeft allerzuiversten klank.Gij zelf weet niet wat uw ziele zingt.
Is 't een lied zonder of met woorden? Gij zelve luistert naar u zelve
gelijk een harpe doet, die daar ook, terwijl zij wordt bespeeld, staat te
luisteren, zou men zeggen, of haar zang wel degelijk harpzang is. Als
een harpklank ons lang reeds heeft voldaan, klinkt hij nog lang voort,
omdat de harp zelf blijft luisteren of gaaf is haar geluid. Gij,Caecilia
gij zijt ontzaglijle omdat uw ziel met of zonder woorden, zoo
goed zonder als met woorden altijd het zelfde zingt :dat zij m,aagdelijk is en wil zijn gelijk een harp harp is, en harpe blijven wil.
En er is geen snaar in u, die niet zingt beati mundo corde Zalig
die met een zuiver hart !
Mijn hart moet vlekkeloos zijn ! Fiat immaculatum COT meum 1
En dat bewonder ik terdege, Reine Caecilia, dat uw ziel, die zang is,
om zoo te zeggen, dat de musica dus, 't zelfde doet als hij de bloemen
de lelie de Zuiverheid roem,en beati mundo corde.
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Zang en lelie doen 't zelfde : loven de zuiverheid door de zuiverheid
van hun wezen, door hun maagdelijkheid zelve. Kon de lelie zingen :
't zou luiden Beati mundo corde. Werd de zang een bloem : hij werd
een lelie.
Dat is geen spelen met woorden, Caecilia, dat is eer het wezen der
dingen benaderen : zang is zuiverheid, en zuiverheid is zang, onzuivere
zang is ontwijding en die niet zuiver is, o Caecilia,die niet zuiver is,
kan niet zingen, mag niet zingen
Wat doe ik, Caecilia? Ach niets dan denken aan u, die zuiver zijt
en zingt, ook al was het slechts doordien gij zuiver zijt ! - Want niet
om, uw kunst eigenlijk in het zingen, verdient gij de patrones van den
zang te zijn; maar door wat gij zijt en verlangt te zijn en inwendig
in zang des harten neurt : « zuiver van harte moge 'lc wezen. »
Maagdelijkheid is Magnificat ! Ben ik ver mis, o Caecilia, wanneer
ik Maagdelijkheid en Zang in 't puurste van hun wezen aanvoel als
een en zelfde verrukkelijkheid ?
In ieder geval denkt al wat in me denkt, dat het storten van maagdelijkheid in onmaagdelijkheid een ineenstorten is van al wat magnificat
zong en Zang was in een chaos van wanklank en helsch getier. Heilige
Caecilia, m,aagd, wat voor een gruwel en afgrijselijkheid en onmuziek
en ondenkbaarheid ware 't niet, indien uw wezen niet meer was zang,
maar onzang en onmaagdelijkheid I
Gij nu, Caecilia, zegt tot Valerianus — de deurstijl waartegen gij
leunt,houdt u nauwelijks overeind, en de lamp zwijmelt in uw handen;
Valerianus ziet naar u bang; want gij zijt tevens verbijsterd helder
en vervaarlijk donker; gij zijt als een zwaard dat bliksemt in den nacht:
gij zijt een lelie gewapend met het machtigste wapen : den onverzettelijken wil om, te zijn wat gij zijt : lelie,
Gij nu zegt tot Valerianus — heel vertrouwelijk murrnelen uw lippen; maar uw wil flitst in uw oogen onverbiddelijk « Valerianus,
'k heb een geheirn ».
Hij kan, dunkt hem, bijna luisteren; want zijn hart herbegint te
kloppen bij't hooren van uw stem; 't is hem zoo groot een verlichting,
dat gij spreekt, gij,voor hem zoo lang zoo meer een sfinks: een mysterie.
Nu valt het hem op dat gij steeds een geheim zijt geweest voor hem,,
en dat hij van u niet weg kon, omdat gij de lokkracht hadt van 't geheirnzinnige, 't mysterie. 't Mysterie lokt aan, is weg, komt terug, en
't leven van den mensch, dunkt hem, wordt beslingerd en in gang
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gehouden door 't mysterie, dat trekt en wegstoot en wegstoot en aantrekt. De sfinks, de lokkende sfinks, de niets-oplossende maar dan nog
lokkende sfinks beheerscht het leven. Onze ontmoetingen alle zijn
evenzooveel vragen : 't Mysterie ? Kent gij 't Mysterie ? Sfinks, spreek
en los het Raadsel op. Caecilia, we weten 't we!, dat we moeten wachten, totdat we God zien in 't ontsluierd Aangezicht : dan zal geen
sfinks ons langer plagen; maar we zijn kinderen en hopen uit al wat
eenigszins mysterieus aandoet 't Mysterie zelf vOOr den dag en in
't openbaar op te zien treen.
Daarvandaan luistert Valerianus. Een geheim?...
Een heiden vernam ook graag 't Geheim, de Veropenbaring der
Veropenbaringen, bij slot van rekening : God.
Spreek dan. Caecilia ! Ziet gij niet, dat gij spreken moet : Valerianus
« uw dienaar luistert. »
Hij luistert
« 'k Heb een geheim, », zegt ge.
— « Ja 't welk ? 't Welk ! »
— « Zweer me, dat gij 't niet zult uitbrengen, vriend ! »
— « Neen, neen, nooit, liefste 1 'k Zweer het ! »
Zie, Valerianus, 1 heb ik een engel tot vriend;
...Tot vriend?
, die me gadeslaat, en hij slaat die me raakt« Kunt ge mij zuiverlijk beminnen,kunt ge mij mijn maagdelijkheid
niets in den weg leggen, me laten gelijk ik ben; dan zal die vriend u
beminnen, gelijk hij mij bemint, en u met zijn goede gunstigheden
overladen. »
Ai, Caecilia, moet gij dat zeggen aan een heiden?
« 'k Heb een engel-van-God tot vriend? » 't Kan niet zijn, denkt
hij, dan een mensch bier of daar, dien gij Van-God-gezondene noemt:
angelum Dei. Is dat uw mysterie ? Hebt gij geen ander geheim, geen
ander als dat ?
Hij trekt zijn zwaard en zoekt met haat in zijn oogen naar den man,
waar of die verdoken zit, den man, dien gij tot vriend hebt, gij, Caecilia.
Zal hij... wat houdt hem tegen? — u niet treffen?
U, veinster, die met een argeloos-oprechten jongeling tech niet
straffeloos zult hebben gespot !
Vlucht, Caecilia.
Sla niet toe, jongeling ! Et zal u beschermen, Caecilia ! Dat zwaard
in de scheede, Valerianus I
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Ai .f De bliksem van zijn wapen staat hem zelf blind. God lof ! Zijn
vuist flapt, gelijk een springende veer, open, en op de plavuizen valt
het zwaard aan scherven. Had hij de vuisten van Heracleus en een
wapen van diam,ant : nog zou de jongeling niets vermogen tegen u,
die naar hem ziet met de betooverende strakheid van een Medusa.
Ik zelf bemerk dat niemand u tegen Valerianus of wien dan ook hoeft
te verdedigen. Wie zijt gij ? Caecilia, nu zijt gij waarlijk Mysterie !
Uw glimlach — want gij glimlacht — lokt en weert af : uw lippen
staan misprijzend en prijzend; uw oogen glinsteren achter hun dofheid. Wie zijt gij, levenlooze maagd, levende roerloosheid, meedoogende nietmeedoogendheid?
En Valerianus, van lieverlede neer gaan hurken en aan 't weenen
gegaan van eindelooze droefenis, wat is hij ?
Ach, Caecilia, moeten we jegens hem wreed zijn, geen medelijden
hoegenaamd willen koesteren?
Gij, Caecilia, slingert hem in een donkere grot, in 't mysterie, dat
hij nooit verm,oedde : zijn eigen hij : 't mysterie van 't leven in hem
zelf.Hij ziet in zich met al de scherpte van zijn oplettendheid; maar
wie, wie ziet in het donker ? Is hij Valerianus nog?
Was er niet een zekere Caecilia, voor wie zijn hart, toen zijn hart
nog klopte, klopte?
Wat had hij toen lief in die Caecilia ? Dat, wat zij was uitwendig ?
Haar stap of haar stem? Thans verneemt hij noch stap noch stem, en
voor zijn oogen wandelt geen dochter van Caecilius, geen Romeinsche
rijke, rijkbegaafde, rijkgekleede benijdbare voornaamheid. En toch
bemint hij nog ! Wat dan toch? Hij ziet niet in zich zelf : een al te
blinde krocht, waarin hij tastende rondkruipt. En, Caecilia, geen
glimpje licht heeft die dompelaar tenzij, misschien, misschien, ja?
dat hij beminde, Caecilia, 't goddelijke dat gij zelf zijt, of dat in u
woont, en dat gij noemt « uw vriend. »
't Wordt klaarder nu binnen in zijn hart.
Valerianus heeft u lief : dat staat vast : ook al werdt gij voorzijn
oogen verpulverd, hij zou dat voelt hij, blijven beminnen het allervluchtigste laatst allerlaatste, dat nog « Caecilia » kan worden genoemd:
want dat; dat is eigenlijk 't geen hij bemint : U, Caecilia, Psuche, Ziel,
en, of, in u, dien Engel, dien God, dien — (niet hij, maar gij kunt hem
noemen !) — dien Jesus, dien Vriend, door Wien en voor Wien gij
zijt wat gij zijt : Caecilia : virgo : maagd ! Lelie voor eeuwig !
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DOSTOIEVSKY
door Dirk Vansina.
(Vervolg).

XI,
Na een langen winter deelde Dostoievsky aan zijn vrienden het
afsterven mee van zijn vrouw. «Enkel kunt u dit weten dat, alhoewel
heel ongelukkig samen, en dit door haar vreemd karakter (zwaarmoedig
en ziekelijk fantastisch) wij niet konden ophouden elkaar lief te hebben,
zelfs hoe meer we ongelukkig waren, hoe meer we van elkaar gingen
houden » (I).
Hij keert terug naar Petersburg met zijn stiefzoon maar Brie maanden
later sterft daar ook zijn broer Michael.
« En zie; met een slag stond ik alleen en ik heb vrees gevoeld. Het
is verschrikkelijk. Mijn leven in twee gebroken. Langs een kant het
verleden met alles waarvoor ik geleefd heb, aan de andere zijde het
onbekende zonder een enkel hart om de droev eafgestorvenen te
vervangen. »
IVIaar de weduwe en kinderen van Michael verkeerden in een
wanhopigen toestand. Immers de afgestorvene liet niets dan schulden
na. « Mijn broer liet 30o roebels en 25.00o roebels schulden na. »
Dostoievsky aarzelde niet. Hij beloofde aan zijn schoonzuster voor
haar en haar kinderen te zorgen en, omdat hij de nagedachtenis van
zijn broer onbesmet wou, nam, hij de schulden op zich. Hij zette zich
vol cooed aan den arbeid om, de Epoha alleen voort uit te geven,
gelukte er in daartoe eenig geld te vinden, kreeg van zijn oude erftante
1 o.000 roebel op zijn erfdeel, maar de censuur talmde zoolang met
de onontbeerlijke goedkeuring, dat het Juninummer enkel in Oogst
kon afgeleverd warden. Wat erger was, hij mocht zijn naam noch als
uitgever, noch als hoofdredacteur op het tijdschrift vermelden.
« Heel alleen stond ik voor alles in, las de proeven, stand in verbinding
■

(I )- Briefwisseling.
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met schrijvers en censuur, verbeterde bijdragen, liep om, geld, ston
aan 't werk tot 6 uur 's morgens, sliep maar vijf uren ».
Het kon niet baten. Met nieuwjaar als gevolg van de algemeene crisis
in het tijdschriftwezen vielen de abonnementen van 3000 op 1.300. Hij
moest het opgeven en « faillite provisoire » verklaren met 15.000 roebels schuld. « 0 mijn Vriend, ik wou wel voor evenveel jar ,-en naar het
bagno terug, als daarmee maar de schulden vereffend waren en ik
mij volkomen vrij kon gevoelen ». Hoe wanhopig hij zich ook gevoelt,
hoe ontredderd « ontsteltenis, bitterheid, de meest abnormale toestand voor mij » toch schrijft hij deze vreemde bekentenis aan zijn
vriend
« Toch lijkt het mij steeds of ik mij maar gereed maak om, te leven.
Het is belachelijk niet waar. De vitaliteit van een kat I»
De schuldeischers lieten hem niet met rust. In den zomer kreeg hij
van een hunner een sommatie om binnen de tien a twaalf dagen te
betalen. Toen kwam hij bij Stellowsky terecht, een uitgever met
woekeraarsmanieren, die hem voorstelde het recht om een volledige
uitgave van zijn tot dan toe verschenen werken, af te koopen voor
een bedrag van drie duiz nd roebels, op voorwaarde dat daar een
onuitgegeven roman zou aan toegevoegd worden, die op een bepaalden
datum moest klaar zijn. Werd die niet op tijd afgeleverd, zoo moest
Dostoievsky niet alleenlijk zijn honorarium terug betalen, maar
daarbij zou Stellowsky voor goed het eigendomsrecht op de verschenen
werken behouden. Door zijn schuldeischers gedwongen teekende
Dostoievsky dit schandalig kontrakt. En toen hij het geteekend had
kreeg hij enkel 35o roebels, want nu kwam, het uit dat Stellowsky
wissels had opgekocht en nu ook zelf als schuldeischer optrad.
Met dit beetje geld in handen was Dostoievsky wel verplicht
voort te sukkelen tot hij zijn verbintenissen had nageleefd een nieuwe
roman voor Stellowsky schrijven en zijn Raskolnikoff (Schuld en,
boete) afwerken, op welk werk hij reeds vroeger van een tijdschriftuitgever een voorschot had ontvangen. In deze verlegenheid kw_am
de bekoring van het roulettespel hem weer verontrusten; met een
slag -kon hij daar immers zijn vrijheid en onafhankelijkheid terug
winnen. Ook zijn vroegere liefde voor Polina liet hem niet Hij
vertrok naar Wiesbaden waar hij de jonge geliefde terug vond. Maar
van den mooien droom kwam, niet veel terecht. Hij verspeelt al wat hij
heeft en met zijn laatste centen betaalt hij Polina's terugreis naar
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Parijs. Dit was het einde van de idylle. Aileen met de schulden achtergebleven schrijft hij aan zijn vrienden ; aan Wrangel, m,aar die was
met verlof en de brief bereikte hem niet tijdig; aan Herzen, maar die
had een uitstap in de Zwitsersche bergen ondernomen en vond het
schrijven maar bij zijn terugkeer te Geneve; aan Katkoff die zijn
brief wel ontving maar wiens tending aan Dostoievsky nooit terecht
kwam.
Deze kreeg intusschen, door zijn geldgebrek, de meest brutale vernederingen te verduren. Zijn hotelbaas verklaart hem rondweg dat hij
niet hoeft te eten indien hij zijn kost niet verdienen kan en gedurende
twee dagen krijgt de dwaze vreemdeling enkel wat warm theewater. Zijn schoenen worden natuurlijk niet weer gepoetst en het
personeel lacht hem uit. Om zijn schande voor de gasten, die in het
hotel verblijf hielden, te verbergen, gaat hij heele dagen wandelen
maar helaas, hij ondervindt weldra dat dit regiem hem des te hongeriger maakt, zoodat hij er de voorkeur aan geven moet zich in zijn
kamer op te sluiten. Eindelijk na een tweeden brief aan baron Wrangel
kwam de bevrijding. Hij gaat zijn weldoener te Kopenhagen bedanken en keert per schip naar Petersburg terug.
*
**

Dostoievsky werkt koortsachtig voort aan den roman die in het
tijdschrift verschijnen moet : Rodion Raskolnikoff. Maar geweldige
epileptische aanvallen sloegen hem voortdurend neer zoodat hij niet
zoo snel vooruit kon als het voor hem toen noodzakelijk was. Want hij
was zoo ingenomen met dit boek dat hij er onmogelijk toe besluiten
kon het opzij te leggen om aan den nieuwen roman te werken dien hij
Stellowsky verschuldigd was. Zoo die niet tijdig klaar kwam verloor
hij, — als daareven gezegd — heel zijn bezit : het eigendomsrecht op
zijn vroeger werk. Zoo waren met de eerste dagen van Oktober toen
hij eindelijk van « De Speler » werk wou waken, nog maar twee vellen
klaar van een verhaal dat er minstens tien tellen moest en op 1 November afgeleverd zijn. Op den koop toe, kreeg hij nog last met zijn oogen.
Het scheen wel of hij de onmenschelijke taak die hij op zich had genomen zou moeten opgeven. In deze verlegenheid raadde een vriend
hem aan de hulp van een stenographe in te roepen. Zoo werden zijn
oogen ontzien en kon hij viermaal sneller werken. De stenographe die
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zich aanbood was een jong meisje van goeden huize die op schitterende
wijze haar studien kwam, te 'voltooien en door wier toegewijde hulp
de roman op vier en twintig dagen klaar kwam,. Op den gestelden
datum kwam de moedige schrijver zijn werk aan den sluwen uitgever
bestellen; maar deze bleek onvindbaar. Radeloos kwam Dostoievsky
met het manuscript naar huis. Op raad van de practisch aangelegde
stenographe droeg hij dan het werk naar den politiekommissaris en
deed officieel dag en uur van afgifte vast stellen. Zoo kwam alles
in orde en de dichter kon het eigendomsrecht over zijn werken
behouden.
*
**

De speler (1) is een dichter in zijn aard die zich toch te schamen
weet om deze « poezie » alhoewel de « waagzucht » hem in eigen oogen,
veredelt.
Dit is klaarblijkelijk ook de meening van den schrijver zelf.
Wrangel had het wel juist ingezien toen hij schreef in zijn Herinneringen. « Het is waarschijnlijk, dat zijn gepassioneerde natuur en zijn
overprikkelde zenuwen de geweldige emoties begeerden, die het
waagspel meebrengt. »
Dostoievsky heeft, met zijn roman, den speler noch willen verheerlijken, noch verschoonen. Het type van speler dat hij geschapen heeft
doet bepaald onsympathiek aan. Het is een zwak willoos man, zonder
karaktervastheid; haast zonder eigenwaarde. Zoo is dit boek ook als
een zelfaanklacht te beschouwen. Er zijn in dit boek epische momenten
Want daar is een grootheid in de daad van den man die alles of niets
waagt; die zijn levenslot durft concentreeren in een paar seconden.
Dostolevsky, die in zijn jeugd de geweldige emotie onderstaan
heeft te wankelen tusschen leven en dood en door zijn epileptische
aanvallen ook nog steeds weer plotseling dergelijke ontroeringen had
te onderstaan, was wel de man om, de « poezie » van het waagspel
te voelen en aan zijn lezers mede te delen.
*Min spelers zijn geen dilettanten voor wie niets op het spel staat
en die dan ook de diepe emoties van het spel niet kunnen ondergaan.
(1) Over de speelzucht van Dostoievsky en den invloed daarvan
op zijn werk leze men : « Dostoievsky A la roulette » door Fulop
Miller en Ph .„ Eckstein.
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Het is hun niet te doen om, een tijdverdrijf maar om hun levensgeluk,
hun toekomst : een vrouw, een fortuin.
Voor den schrijver karakteristieke bladzijden vinden wij ook in dit
bock daar waar een parallel getnaakt wordt tusschen russische en
duitsche spaarzaamheid. Zijn explosieve kunstenaarsnatuur voelt niets
dan minachting voor het geduldig sparen en vergaren, het kleinburgerlijke « potten. »
De speler is in het ceuvre van Dostoievsky als een overgangswerk
te beschouwen. Zoo we er, als in vroeger werk, machtig getypeerde
figuren in aantreffen (zooals het hier met de oude tante het geval is)
figuren niet zonder humor behandeld en uit een stuk geconcipieerd,
we vinden hier ook een tweede categoric menschen geheel verschillend
van wat we vroeger van hem kregen, en hier bedoel ik vooral Polina,
een figuur die naar het heet, door de werkelijke Polina werd ingegeven'
Hier dalen we af in die troebele, diepere regionen van de menschelijke
psyche waar de verklaring van tegenstrijdige houdingen en handelingen moet gezocht worden. In deze poging is hij — indien wij gaan
vergelijken met de meisjesfiguren uit zijn later groot werk — maar
zeer betrekkelijk geslaagd. Wij voelen wel dat de bevreemdende
grillige handelingen van Polina, door machtige diep menschelijke
drijfveeren als noodzakelijk worden bedreven, maar de verklaring
wordt ons onvoldbende gesuggereerd.
**

Over de novelle « De krokodil » laat Dostoievsky zich in zijn briefwisseling volgenderwijze uit « Over een jaar kreeg ik het idee een
humoristisch-fantastisch verhaal in den aard van « De Neus » van
Gogol te schrijven. Tot hiertoe had ik nog nooit iets in dien aard
geschreven. »
In « De krokodil » wordt verteld, hoe een man door zulk een ondier
in de passage te Petersburg wordt opgeslikt en hoe hij daar nu inzit als
Jonas in den walvisch. Men hoort hem spreken van uit den buik van
het monster. Zijn ijdelheid wordt uitermate gestreeld door het feit
dat alleman zich nu om, hem bekommert en hij gevoelt dan ook niet
de minste lust uit zijn vreemde positie verlost te worden. Het is een
fragmentarisch aandoende, sterk stukje satire en persiflage waar ook
weer eens de belachelijke eigendunk en eigenwaan aan de kaak wordt
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gesteld. Deze « charge » bezorgde den schrijver onaangenaamheden.
Er waren lui die meenden dat het een geestigheid van den auteur
was, op kosten van een bekende die naar Siberie was verbannen en dus
« dood en niet dood was ». Dit verdroot Dostoievsky zeer ; hij verhaalt
dan ook het geval in zijn « Dagboek ».

XII,
In 1866, het jaar dat « Schuld en Boete » verscheen, had de eerste
aanslag plaats op het levee van den Tzaar. Het terrorisme was als
strijdmethode door de nihilisten aangenomen.
Raskolnikoff, de held uit den roman, hoort ook thuis in die kringen
van jonge intellectueelen voor wie er geen plaats was in de russische
maatschappij. Hij leeft in de grootste armoede; geldgebrek heeft hem
genoodzaakt zijn studien aan te universiteit op te geven. Hij zal de
, krachten en de talenten die hij in zich gevoelt niet kunnen tot ontwikkeling brengen; hij ziet zich gedoemd een « rate » te worden.
Daartegen komt hij in opstand. En hij bouwt een theorie op waarbij
de menschen in twee categoriên verdeeld worden : de gewone menschen,
het materiaal dat eigentlijk maar enkel goed is orn, de voortplanting
van het ras te verzekeren ; en de eigentlijke menschen, dat zijn degene
die de gave bezitten om in hun werkkring een nieuw woord uit te
spreken. « De eersten behouden de wereld en vermeerderen haar
numeriek ; de tweeden bewegen de wereld en voeren haar tot een
doel. » (1) De eersten moeten zich schikken naar de wet; de tweeden
staan boven de wet. AI de groote leiders der menschheid zijn naar de
wet, misdadigers geweest : « Lykurg, Solon, Mohammed, Napoleon,
enz. zij zijn er niet voor teruggeschrikt, bloed te vergieten waar het
er op aan kwam, hun doel te bereiken. En zij konden niet anders,
want hun roeping was het de oude wet te verbreken om de nieuwe te
stichten en dat gaat moeilijk anders dan gewelddadig. Zulke « fibermenschen » (want met Raskolnikoff werd het oertype van den
ithermensch geschapen voor Nietsche hem formuleerde), krijgen voor
de nakomelingschap gelijk, want de weldaden die ze brachten wegen
(I) Schuld en Boete.
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hoog op tegen het kwaad dat ze moesten verrichten. Onnoodig hierbij
te voegen dat de student Raskolnikoff, die over dit onderwerp een
verhandeling schreef, en ter opname dan een wetenschappelijk tijdschrift zond, zichzelf tot de « iibermenschen » rekent. Hij komt er dan
ook toe een oude pandjesvrouw en diens nicht Lisawetta te vermoorden en te berooven. Maar hij is innerlijk niet sterk genoeg. Zijn
zenuwen falen. Door zijn daad is hij een uitzonderlijk mensch geworden; er is geen harmonie meer tusschen hem en zijn mede
menschen. Dit pijnigt hem. Daarbij wordt hij door den angst opgejaagd ontdekt te worden, zichzelf te verraden. Zijn energie begeeft
hem. Hij heeft momenten van inzinking waarop hij zich zelf zal gaan
aanklagen om toch maar « gerust » te kunnen zijn. Dan weer vlamt
zijn moed op en wordt hij uitdagend. Hij doet haast als een vlieg die
rond een kaars draait. Door een occulte macht aangetrokken treedt
hem naderbij een landheer die heimelijk zijn vrouw vermoord heeft,
de liederlijke Svidrigailow. Hij zelf, Raskolnikoff, klampt zich vast
aan een jong meisje de prostituie Sonia die, zooals hij « een grens
overschreden heeft » en staat buiten de gemeenschap der- menschen.
Daar is ook zijn plaats. Het is of hij een andere hulp behoeft dan die
van gewone menschen : in hun nabijheid verstikt hij; het is hem of
hij gek zal warden. Zooals een spin een vlieg beloert, die zich onvermijdelijk in zijn net zal vastwerken kijkt Porfiri, de onderzoeksrechter, zonder — materieele — bewijzen, toe... en wacht.
Hij heeft aan Raskolnikoff gevraagd : « Gelooft gij aan God ?
En Raskolnikoff heeft ja geantwoord.
— « Gelooft gij aan de opwekking van Lazarus ?
— J — ja, waartoe deze vragen ?
-- Gelooft gij daaraan in letterlijken zin ?
— Ongetwijfeld ».
Maar bij Sonia laat hij zich ontvallen met een zekere « Schadenfreude. »
— « Maar wellicht is er ook geen God. »
En dan gebeurde met Sonia wat Biclinsky verhaalt van den jongen
Dostoievsky ; krampachtige trekkingen vertrokken haar gezicht; in
bitter snikken borg zij het in haar handen.
En Raskolnikoff laat haar voorlezen uit het evangelieboek dat ze
(I)
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Schuld en Boete.

van de door hem vermoorde Lisawetta gekregen had, het verhaal van
de opstanding van Lazarus. Tevoren nog heeft hij gevraagd. « Dan
bidt ge veel tot God Sonja » ? en ze heeft geantwoord « Wat, ware ik
zonder God » en op zijn vraag « Wat geeft God u daarvoor » heeft
zij geantwoord : « Alles geeft hij
»
Tevoren had hij gedacht : Drie wegen staan voor haar open : het
kanaal, (zelfmoord), of het gekkenhuis, of de werkelijke ontucht die
het verstand verdooft en het hart gevoelloos maakt, maar nu denkt
hij « Dit is de weg die zij inslaat, dit is de oplossing van de vraag ».
Svidrigailoff zal hij den weg der verdoovende ontucht zien opgaan
tot hij geheel en letterlijk zielloos is geworden. Hij eindigt met zelfmoord. Raskolnikoff heeft op zelfmoord gedacht, maar Sonia heeft hem
nu de ware oplossing gewezen. Daar is een God en daar is een opstanding; een God die rechtvaardig zijn zal en barm,hartig. barmhartig voor de nederigen « die zich niet wardig zullen achten naar
Hem op te zien Dfr zooals de vader van Sonia, de dronkeman Marmeladov, het zoo profetisch schoon aan Raskolnikoff gezegd heeft toen hij
hem zijn biecht sprak in het donkere drankhuis. Een tweede maal
zal Raskolnikoff naar Sonia gaan en haar het groote geheim toevertrouwen, dat hem afmartelt; aan haar kan hij het zeggen, want zij zal
zijn lijden begrijpen en hem medelijden geven. Want grenzeloos is
zijn eerbied voor haar, die onschuldig lijdt, zóó groot, dat hij, die nu
weet wat lijden is, voor haar de knie gebogen heeft bij zijn eerste
bezoek en haar voeten gezoend. « Niet voor u heb ik de knie gebogen
maar voor heel het oneindige lijden der menschheid ». Raskolnikoff
kan zijn schuld en zijn lijden alleen niet meer dragen; Sonia zal zijn
kruis mée opnemen.Treffend is, hoe ze niet begrijpen kan, dat hij zulke
daad beging en hij haar zijn beweegredenen uiteenzet «1k wou een
Napoleon zijn » maar zij schudt het hoofd, neen dat was het niet;
dan legt hij haar uit « Misschien is het gebeurd om mijn moeder en
zuster te sparen »; maar na al zijn ophelderingen kan zij ook dit niet als
de ware reden aannemen, 'Dan begint hij haar opnieuw zijn machtstheorieen uiteen te doen. Niemand heeft het tot hiertoe gewaagd heel
de maatschappelijke orde te verschoppen. 1k wou het wagen,.+ ik wou
enkel een waagstuk begaan. En nu ziet Sonia de ware reden in
« Gij hebt u van God losgemaakt en God heeft u gestraft; Hij heeft u
overgeleverd aan de macht des duivels » In de Karam,asoffs zal DostoIevsky aan Alescha laten zeggen « In deze zelfliefde heeft zich de
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duivel verbroken, » Op de eerste bladzijden van Schuld en Boete »
zegt de schrijver van Raskolnikoff : « Hij had zich in zijn eigen 1k
begraven » Dit was de kern der mistlaad.
Verder zet Raskolnikoff het nog eens uiteen. « 1k wou weten « of
ik een luis was als al de anderen, of een mensch » en nu is het hem
klaar geworden, hij is een luis als de anderen want hij is niet
opgewassen tegen de gevolgen van zijn daad ». Maar daarna zal de
in zijn eigen ik begraven man nog klaarder zien in zich zelf en
het verklaren « Mij zelf heb -ik vermoord en niet de oude vrouw.
Met een slag heb ik mijzelf vernietigd voor het leven ». Zijn « ik »
was hem ondragelijk - geworden. Op geniale wijze heeft Dostoievsky
in dit moordgeval aangetoond de in 't oneindig-vertakte oorzaakwortelen waaruit een misdaad groeit; maar ook de geschiktste
grond aangewezen waaruit zij zal opschieten. Of God of het Ilt, het
bewustzijn een deter beiden vervult de ziel. En naar de ikheid ze
vervult valt de hoogmoedig afgescheidene «in de macht des duivels».
Daar is maar een redding : de verbroken orde herstellen; een eenheid worden in de groote gemeenschap die cirkelt om God; opnieuw
worden een kind van God ; niet weer rebelleeren; God erkennen als
middenpunt en zich schikken naar zijn wet en zijn wil; zijn liefde aan
het eigen ik ontnemen om ze aan God to geven; godsliefde in plaats
van eigenliefde.
Dus boeten om de misdaad die hij begaan heeft; het lijden aannemen, dat hem wordt opgelegd; het lijden liefhebben, dat hem
reinigen zal van zijn zonde.
Sonia, de prostituee, is een kind van het groote geloovige yolk dat
niet veel afweet van het dogma, wellicht, maar den waren geest van
het evangelie heeft ingeademd, en nog iets bewaard heeft van de
eenvoudig-grootsche gebruiken en geplogenheden der primitieve
kerk. Aan haar zal Raskolnikoff, de intellectueel, de iibermensch,
deemoedig de vraag stellen in alien ernst : « Wat moet ik nu doen ?
En zonder aarzelen klinkt het antwoord van het volkskind : « Ga
dadelijk op dit oogenblik heen en stel u op aan een kruisweg; buig
u diep en zoen vooreerst de aarde die gij bezoedeld hebt en dan buig
u deemoedig voor de gansche wereld, naar alle vier de windstreken
en zeg daarbij telkenmale luid op : « 1k heb gemoord ». Dan zal u God
een nieuw leven bezorgen ».
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Maar dan komt het gevang, de veroordeeling, de dwangarbeid
« Gij zult het lijden op u nemen en daardoor uw zonden uitboeten ;
dat is het wat gij doen moet. »
Maar het is nog te vroeg. Raskolnikoff kan het nog niet dadelijk,
doen maar later zal hij terugkeeren en zich zelf aanklagen. Dat gaat
echter niet gemakkelijk. Hij zal nog strijden tot het uiterste met
Porfiri; zich niet gewonnen willen geven. Maar op 't einde van zijn
onderhoud zal de rechter spreken als Sonia «1k houd u voor een
dier menschen die, zelfs als men hun de ingewanden uit het lijf zou
halen, rustig zouden blijven en hunne beulen glimlachend aanzien —
indien ze maar God vinden. —
Nu vindt God en gij zult leven)) ! en hij gaat voort en zet uiteen hoe
ook lijden een goed ding is « Geef u zonder kopbrekerijen aan het
leven over ; wees zonder zorg, het leven zal u ook aan wal dragen
en opnieuw op de beenen zetten. »
Aarzelen zal Raskolnikoff nog een tijdje tusschen het logisch vervolg
van zijn vorig handelen zelfmoord of die andere uitweg : « de zelfaanklacht » want hij kan den druk die hem bezwaart niet langer uitstaan. En ten slotte zal hij toch terugkeeren naar Sonia. Zij hangt hem
haar doopkruis aan, want voortaan zal zij met hem zijn lijdenskruis
dragen. Raskolnikoff gaat heen. Onderweg denkt hij aan wat
Sonia hem de eerste maal had voorgehouden ; op de plaats vol
menschen valt hij op de knian en kust de aarde « die hij bezoedeld
heeft ». Daarna gaat hij zich aangeven op het politiebureel.
Uit het nawoord, vernemen wij dat, zooals te verwachten, de moordenaar tot siberischen dwangarbeid werd veroordeeld en dat Sonia
met hem mêe ging daarheen.
De omkeer, die in Siberie in Raskolnikoff plaats greep, is dezelfde
als deze die Dostoievsky zelf doormaakte. Meerdere opmerkingen
blinken gelijksluitend met deze uit de Herinneringen, « Zijn trots
brokkelt af; er komt een wedergeboorte.,» In de plaats van het theore tisch denken was het leven gekomen. Het leven : het lijden en de
beproevingen van het bagno, maar ook de liefde : de liefde van
de heroische Sonia die hem omgaf, maar ook die andere liefde, die
hem innerlijk omwoelde met haar duistere kracht. Hier eindigt dit
boek. Het nieuwe verhaal dat op dit werk volgen zou, heeft Dostoievsky niet geschreven en wij kennen het proces niet van dit
«overgaan van de eene wereld in een andere ; het bekend worden met
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een nieuwe, hem tot dan toe onbekende werkelijkheid ». Het vervolg
op de Karamasoffs had ons dit misschien gebracht; nu kunnen wij
dit thema enkel schetsmatig uitgewerkt terugvinden in de biografie
van Sosima uit zijn laatste groot werk.
Schuld en Boete is voorzeker het voimaaktste werk van Dostoievsky.
In hoe moeilijke omstandighed en het ook geschreven werd, toch heeft
hij er den noodigen tijd kunnen aan besteden. Een eerste versie heeft
hij verbrand om dan het boek zooals het voor ons ligt haast in eenen
adem, dag en nacht werkend, te schrijven. Het laatste deel werd enkel
onderbroken om « De Speler » te laten voorgaan. In dit werk is Dostoievsky aanwezig met al zijn gaven, harmonisch gebundeld en de gewone
gebreken « langdradigheden, herhalingen, slordigheden » die zijn
latere groote romans ontsieren zijn bijna geheel afwezig. Zooals alle
wezenlijk groote kunstenaars geeft Dostoievsky geen fotografisch
maar een gestyleerd beeld van de werkelijkheid. Hij bereikt een levensintensiteit zooals geen « realist », naar den bekrompen zin van het
woord, er ooit een bereikte. 1k zie zelfs in de wereldliteratuur geen
werk dat in dit opzicht op een lijn met Dostoievsky's meesterwerk
kan worden geplaatst. Hij heeft dit boek, en elk der personen uit dit
boek, ingeleefd tot in de fijnste vezels met zijn geest; met zijn heft;
met heel zijn ziel ; met zijn uiterst gevoelige zenuwen. Alles, tot de
gruwelijkste bijzonderheden toe, worden weergegeven met een accuutheid, een pijnlijke preciesheid, die hallucinatorisch aandoen, Heel
's schrijvers levenservaring werd in dit boek verwerkt. Sensaties, gewaarwordingen, indrukken, van een door zijn ziekelijkheid uiterst
ontvankelijk gestel; daarbij heel het geestesleven van iemand die «Het
donker » heeft neergeschreven ; de wereldbeschouwing van iemand,
die vanop het schavot en vanuit het bagno het leven ontdekken
mocht ; heel het zieleleven van iemand, die door de verdwazingen
der zeven hoofdzonden was gegaan, maar ook de verrukkingen van
God begenadigde oogenblikken had gekend.
Moord en zelfmoord zijn de beide uitkomsten, waar de losgeketende
hartstochten in hun verwildering naar toe hollen. Daardoor zijn ze,
naast het algemeen menschelijk thema der liefde, in de dramatische
romans of theaterwerken vaak te vinden. Een groot deel zulker treurspelhelden zijn, nuchter gesproken, rnoordenaars. Om welke motieven
zij het worden doet er niet toe. Zij zijn dus abnormalen en wij staan
verbluft voor het « sans gene » waarmee zoovele schrijvers zulk een
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moordzaak hebben behandeld en hun helden, doodgewone menschen
zooiets doodgewoon, met of zonder declamatorische uitroepingen,
begaan. In hun essentieelste wezen zijn deze figuren valsch; het hoogtepunt van het werk : de moord of zelfmoord, louter fantazie en verdichtsel.
Er zijn natuurlijk wel zekizame uitzonderingen waar een geniaal
auteur, in een oogenblik van begenadigde intuitie, zich wei heett
kunnen inleven in de abnormale monsterachtige toestanden die hij
te behandelen had. Men denke aan de Orestie, aan Hamlet en Macbeth.
Dostoievsky, die door zijn verblijf in het bagno, in de gelegenheid
werd gesteld de misdadigers naar hartelust ga te slaan, bezat daarbij
de allergevoeligste intuitie, die we bij een schrijver ooit aantroffen.
Daardoor werd het hem mogelijk een serie misdadigerstypen uit te
beelden : Raskolnikoff, Swidrigoriloff, Rogoschin, Dmitri Karamasoff, Smerdiakoff, Stravognine, Verkhovensky, enz., die eenig zijn
in de letterkunde.
Het oordeel van Enrico Ferri, de beroemde criminalist, is hier
afdoende. Dostoievsky is volgens hem voor den psychologischen
roman wat Dante is voor de poezie en Shakespeare voor het drama.
Ferri stelt in zijn studie « Les criminels dans Part » vast, dat & n'est
pas assassin qui veut de meme que n'est pas fou qui veut. » De moorddaad zelf wordt niet in een normalen maar wel in een snort pathologischen toestand gepleegd. Dostoievsky laat dat door Raskolnikoff
zelf uiteen zetten.
Hier volgt nu het oordeel van Ferri over Dostoievsky als criminalist:
« Les donnees principales et caracteristiques de la psychologie criminelle que la science releve maintenant avec tant d'efforts pour
preserver plus efficacement et plus humainement en m,éme temps de
cette forme de pathologie individuelle et sociale quest le crime ont
ii y a quarante ans iti dicrits avec une surprenante finesse artistique
par Dostoievsky » (i).
('t Vervolgt)

(i) Enrico Ferri, : Les criminels dans Part.
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Over Letterkunde
door Aug. Van Cauwelaert,

F. VAN HECKE : Gedichten, Uitg, De Sikkel, Antwerpen.
De Dichters van 't Fonteintje, met voorrede van J. VAN NIJLEN,
Uitg. Boosten en Stols, Maastricht,
De vooroorlogsche jongeren hebben geen wezenlijk nieuw geluid
gebracht in de vlaamsche letteren. Aileen : de schakeering van hunne
sterkere of zwakkere persoonlijkheid. Zij waren volgelingen, geen
voorwacht. Zij hebben zelf geen barrikaden weggebroken; zij zijn
geen opstandige hemelbestormers geweest. Hunne vreugde om, hetgeen de vlaamsche literatuur zoo pas verworven had aan schoonheid,
beschouwden ze als een wonderlijke verrijking van de poezie en het
wezen zelf van het dichterschap, en zij hebben niet de behoefte gevoeld deze weer dadelijk prijs to geven voor een twijfelachtig zoeken
naar nieuwe waarden,
De roem, van Gezelle ging nog aldoor stijgende; maar op de vooroorlogsche jongeren heeft hij niettemin geen noemenswaardigen invloed meer gehad. Zij lazen en prezen den West-Vlaamschen meester
met ontroerde bewondering en een kinAerlijke vereering, rnaar de
invloed van Gezelle heeft, behalve wellicht bij hunne weifelende
aanvangsgedichten niet op hen ingewerkt. Het kan zelfs verwondering
wekken dat priesterdichters als J. De Vocht en H. Thans, veel sterker
de bekoring hebben ondergaan van de Tachtigers, — de eerste van
Boutens, de tweede van H. Swarth en Kloos, — dan van een God ,
gewijd priester als Gezelle. Maar het sterkst heeft ingewerkt op de
vooroorlogsche jongeren de weidsche, gloeiende pracht van K. Van
de Woestijne's alexan,drijn.
Het langst heeft die wellicht de gedichten beinvloed van
F. Van Hecke. Dat Van Hecke, al werd hij voor den E. Van Loonprijs uitverkoren en al werd hij vorig jaar nog officieel gelauwerd
voor den besten dichtbundel verschenen in 1925, slechts in beperkten
kring bekendheid verwierf, althans gelezen wordt, is, behalve aan de
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schaarschheid van zijn verzen te wijten aan de weigere hooding waarmede hij den vlaamschen lezer is tegemoetgekomen. Van Hecke
schijnt niet gesteld op ruime bekendheid en waardeering. zijn eerste
bundel werd slechts op enkele luxueuse exemplaren gedrukt en van
zijn bundel Gedichten, waarin de eerste bundel werd opgenomen,
kwamen slechts 20o exemplaren in den handel.
Deze Gedichten-bundel bevat dus heel de dichterlijke arbeid van
Van Hecke. Nauwelijks een honderdtal bladzijden, terwijl de eerste
verzen al dateeren van twintig jaar geleden. Dat wijst niet op een sterken scheppenden drang. IVIaar het is werk van een groote gebondenheld, vormvast en gedragen. Het is in steviggesmede verzen de
verbeten bekentenis van een twijfelgeest, die zijn eigen meester en
beul is. Soms gaat de strijd van zijn strevenden geest luwen; soms heeft
zijn hart haar vrede en vreugde aan de loutere dingen van het levens
en hij, die verleerde te bidden tot den Vader die in den Hemel is,
keert zich dan met vertrouwd gebaar tot het Leven
0 Leven die onze eenge waarheid zijt,
die wij misleid, miskenden, daar de tijd
een muur was tusschen ons, wij zijn gelijk,
wij van de Toekomst ; ons toekome uw rijk
der aarde en elk volge er elk zijn God,
een mensch bij menschen...
Maar deze bevrediging aan de dingen der aarde rest ten slotte geen
andere consequentie dan te hopen op zelfvernietiging en op vergetelheld
Ook mijne boot zal eindgen op den stroom
die noch begin noch einde heeft, en loom
gestrand rusten tusschen het roerloos riet,
voor eeuwig stil langs den verlaten zoom
terwijl vergetelheid haar bleeken doom
uitsluiert over mij vergaande in 't niet. (p. 74).
Wanneer Van Hecke deze troostelooze wijsheid verkondigt wankelt
wel eens zijn vers, omdat zijn eigen geloof erin binnen hem aarzelt
en twijfelen blijft; maar wanneer de twijfel opeens weer steigeren.
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gaat, rukt meteen zijn vers naar hooger, verbeten, krachtig en ontroerend door de gepijnigde menschelijkheid die er in losbreekt.
Kent gij de foltering dier nachten
Als, door de lichaamspijnen, boort
Het duizeldwarlen der gedachten,
Die niet te vangen zijn door 't woord?
Wanneer de geest, van 'twijfelen dronken,
Woest rond zichzelve krimpt van pijn,
En opstaan wil, zoodra gezonken,
Om voort zijn eigen beul te zijn;
Terwijl en angst, en spijt, en woede
Al huilend dansen in uw hart,
En ge u de lippen bijt ten bloede,
Om 't geen ge u zelve tegensart.
En hoor dan, lijk gebarsten klokken,
De waanzin door uw slapen slaan,
Voel u de boost van vrees doorschokken
Dat zulke nacht nooit zal vergaan.
Totdat, bij de eerste morgenklaarte,
Ge u 't koude tweet van 't voorhoofd wischt,
Terwijl, als op een doodkist de aarde,
Neerploft op u vermoeienis.
Maar deze twijfel wordt eilaas een zelfverteerende factor ; hij blijft
niet doorwerken als een motor, als een stuwende kracht naar de
wenkende waarheid.

Dezen martelenden twijfel hebben de dichters van «'t Fonteintje »,
uit Wier werk Jan Van Nijlen een keur van gedichten heeft samengelezen, nooit aangegrepen. De wereld was goed en schoon en het
'even waard geleefd. Het kon voor hun part blijven zooals het was.
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Ze waren met vieren — vier Vlaandersche jongens — met als hoogste
bezit hun twintigjarige jeugd en als ideaal : geen ideaal te behoeven;
maar dichters niettemin : Richard Minne, Maurice Roelants, Reimond Heereman en Karel Leroux. Ze vonden al die drukte in de
naoorlogsche literatuur te druk en al dat getheoretiseer te theoretisch
en ze stichtten « 't Fonteintje » dat viermaal 's jaars zijn doorzonde
straal met een sierlijke bocht zou uitstorten in een marmeren bekken.
Keurig, gemeten en heelem,aal niet onstuimig. Op het eerste zicht
kon het wel wat artificieel schijnen, maar de levende ader die het
voedde is sterker gebleken dan sommigen aanvankelijk wilden erkennen.
Daar is moed noodig om als jonge man onder jonge mannen die de
bakens hebben verzet, de traditie van zijn voorgangers als wet te
huldigen. Men kan over de waarde van dezen moed discussieeren,
maar de mannen van 't Fonteintje hebben in elk geval dien moed
gehad. Al sprak zich een geevolueerde gemoedstoestand uit in hun
werk, zij erkenden in het voorgaand geslacht, hoofdzakelijk Van de
Woestijne als heer ende meester en ze streefden ernaar, in traditioneelvoormschoone verzen hun jonge verlangens en ondiepe vreugden uit
te zingen. Ook, — voor zooveel het M. Roelants geldt — de rijke
pun en bezinnenden angst van ziekte en dreigende dood.
Ook deze jonge mannen hebben den oorlog als weerslag ondergaan,
maarsommigen hebben hem ondergaan in zijn verderfelijkste gevolgen. In de spokerij van dood en honger en vernieling werden
velen aangegrepen door een razende behoefte naar de aardsche
vreugde van het vliedend leven. Wat velen ertoe dreef op het front
tijd en eeuwigheid te wagen om een enkelen dronk van leven, dat
hebben sommige jongeren, wellicht onbewust, ondergaan in het bezet
gebied. Uit dien geest is Music Hall van P. Van Ostayen geboren;
diezelfde drift heeft ook de mannen van 't Fonteintje gedreven of...
bedreigd. En hierin hebben de mannen van 't Fonteintje zich anderscheiden van bun geeerde voorbeeld K: Van de Woestijne. Van de
Woestijne heeft steeds den honger van het steigerende vleesch als
een doem gevoeld, waaraan hij zich 't ontworstelen poogde; maar
R. Minne en R. Heireman schijnen zich erom, verheugd te hebben.
Daar is een ander onderscheid tusschen de mannen van 't Fonteintje
en Van de Woestijne. De ironie van Van de Woestijne was de schreinende lach van iemand die lachtte om, niet te schreien: maar de Fon209

teiniers, met uitzondering van Roelants hebben de ironie der gtblaseerdheid verwoord. Voor de ironie van Minne — de erkende
chef deter jonge groep — is zelfs het heiligste niet veilig gebleven.
Naar is niets tragisch in zijn wezen en zijn woord. Niets van den
schreeuwenden ernst waarvan zekere jongeren, in Nederland vooral,
verscheurd waren of beweerden verscheurd te zijn. Minne heeft
genoeg aan de simpele dingen en gereede vreugden van het dagelijksch leven : zijn pijp, zijn haard, het brood dat elken dag hem biedt
en de rest. En over dit alles de geruste spotlach om al die drukte in de
wereld, die zoo vreeselijk ernstig dreigt te worden.
Het werk van R. Minne is los, wel eens baldadig, met een voldaan
gevoel van : 'k lap de heele boel maar aan mijn laarzen. Maar wanneer
hij zich bezint en de verre stem beluistert die uit zijn diepste wezen
en menschelijkheid opzingt, dan bereikt hij een zeldzame schoonheid
zooals in deze : Ode aan den Eenzame :
Gelijk een bron
zijt ge in de ton
op de hoogvlakte van Pamir.
Geen herder zelfs
die in 't gewelf
van zijne hand uw klaarheid schept.
Van heinde en ver
alleen een ster
schiet toe en geeft zich gewonnen.
In de verzen van Herreman is er een ondeugender speelschheid en
een snaaksche oneerbiedigheid. K. Leroux heeft nog geen sterke
persoonlijkheid uitgesproken; en van de vier Fonteiniers schrijft
Roelants het gaafste vers. Een voorname vorm, maar warm en dooraderd van gevoel. Ter karakteeriseering volsta dit vers dat tot zijne
eerste maar ondanks den Van de Woestijnschen invloed tot zijn
mooiste gedichten behoort
1k denk zoo vaak aan Perk en Rodenbach,

twee jonge dichters en twee jonge dooden,
die met de pijn van een gewilden lach
mij tot hun droevige eeuwigheden nooden.
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Et waan, ik, die de schalen ledig zag,
dezelfde rijke bekers mij geboden,
en voor het bed waarop ik koortsig lag
dezelfde lievende armen van de Goden,
En 'k luister naar hun liedren van verleiden
waarvan de lucht gaat zinderen en beeft,
en langzaam. zwijgt : de stilte voor 't verscheiden...
Voor hem, die maar als trots zijn liefde heeft,
wat wil hij kommeren om 't lot der tijden,
wanneer hij sterft en nauwlijks heeft geleefd 1
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DE HEMELSCHE BANDEN
Een mysterie-spel in drie bedrijven en een voorspel. (1)
door

WILLEM NIEUWENHUIS.

TWEEDE BEDRIJF.
( Salon op het landgoed van Arnoud van Dommer van Verloren.
Rechts de groote haard met houtblokken. In het midden een vleugelpiano.
Bij den haard een klein stoeltje met vergulde armleuningen. Op de piano
een groote schemerlamp. Dubbele deuren op den achtergrond. Links deur
naar de gang. Kerstavond zeven uur ).
(Wanneer het scherm opgaat, Brandt alleen de schemerlamp bij de
piano. Achter de dubbele deuren klinkt nu en dan wat gepraat en gelach.
ZUSTER ANGELICA staat stil, nog in den lichtkring der lamp. Ze schrikt
door het gerucht van de deur links en gaat dan nog wat terzijde, in den
schemer. AGNES komt stil op, sluit de deur, gaat peinzend zitten, niet te
ver van het licht. Wanneer ZUSTER ANGELICA eene beweging maakt,
schrikt zij op. BEIDEN zien elkander aan. ZUSTER ANGELICA treedt weer
wat meer in den lichtkring).
ZUSTER ANGELICA ( zacht).
Waarom is u niet bij het feest gebleven?
AGNES (zij zit voorover, de handen om de knie geslagen,
starende met groote oogen, de stem nu en dan wat
bitter van klank).
Ilt ben 'nu eenmaal niet een erg blijde feestelinge, zuster...
ZUSTER ANGELICA.

Waarom niet? Het is vandaag een blijde en vroolijke dag. Het
feest van God's vroolijke geboorte. De schaapjes blaten blij ; de herders rennen van vroolijk verwachten over den weg ; en de Engelen
verkondigen een groote vreugde... Dat gelooft ge toch.
AGNES (wat sterker ; herademend).
Ja, ik geloof... Maar (weer gedempter ) er komt altoos over de blijdschap van dit alles te gelooven, een floers... ik weet niet wat...

zij is naast den stoel van Agnes komen
staan en legt beschermend haar hand op de rugleuning).
Waarom, peinst ge zoo over dit alles, en waarom, zoekt ge telkens
zoo in uw ziel?... Het Koninkrijk der Hemelen is eenvoudig.
ZUSTER ANGELICA (

(1) tie D. W. en B. Januarinumnier 1927.
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AGNES (peinzend).

1k zie dat alles wel voor me, in de verte, Maar ik weet niet welke
richting in te slaan. (droevig) 1k strek de handen uit, m,aar er is niemand, die ze grijpt... En dan ga ik weer gelooven, dat ik niet anders
kan zijn... Maar waarom vertel ik u dat alles?...
(kalm, doch met wat nadruk).
Gij strekt de handen voor u uit, maar niet naar omhoog.
ZUSTER ANGELICA

(als met schrik, Wendt zij even het hoofd of ).
Er zijn uren en dagen, dat ik niets boven mij zie. Alles is grauw...
AGNES

ZUSTER ANGELICA.

Dan juist moet ge de handen opheffen. De nevelen wijken, wanneer
we de Zon roepen met alle kracht.
AGNES

(sterker ).

1k wil roepen, maar de kracht ontbreekt me...
ZUSTER ANGELICA.

Gij hebt geen vertrouwen. En toch wacht uw ziel de groote dingen.
AGNES ( zich omwendend naar Zuster Angelica. Verrast).
Dat voel ik soms. Doch hoe weet u dit alles?...
ZUSTER ANGELICA.

0, wij kennen wile zieken wel zoowat... Ge moet nu reeds vertrouwen, in wat God schenken zal, wat 't dan ook zij. God laat zich
belegeren ; Hij kan zich verschuilen in zijn veste, doch dan is aan
ons roepen door Hem zoo groote kracht gegeven, dat de muren der
Hemelen splijten. (sterker ) En de Engelen Gods dalen neer, om den
mensch te helpen.
AGNES (opstaande, met een glans op het gelaat).
Wanneer ge zoo spreekt, zuster, wanneer ge zoo spreekt... dan
is 't alsof een kracht in mij overvloeit. (matter) Maar straks zal dit
alles weer wijken...
ZUSTER ANGELICA (sterk).
Roep de kracht en zij zal komen...
(State. Dan gestommel achter de dubbele deuren. Ze gaan open. Op
den achtergrond fel licht uit de eetkamer. Jo komt het eerst binnen en
doet aanstonds de kroonlamp branders. De Brie mannen volgen haar.
WALTER gaat aanstonds, zwijgend, op het lage stoeltje bzj den haard
zitten).
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TWEEDE TOONEEL.
Jo ( zij gaat, half ter zijde op het pianostaeltje zitten.
Tot Agnes en Zito& Angelica, luimig )
Waarom hebben jullie me alleen gelaten? Aileen met drie mannen...
Was de klassieke Kerststemming at té6 spoedig verdwenen? Na zOO'n
diner, met kalkoen en plumpudding. Maar ik was de eenige, die cook
Kersthonger had...
HANS.

Bij jou aanwezigheid wijken bij mij de materieele- genietingen...
Jo.
He, jongen, wees nu niet zoo flauw... Wat 'n zin 't Lijkt er wel
een. Lift 'n hoofdartikel... Zeg 't dan nog wat plechtstaiger... De lieftalligheden der bekoorlijke gastvrouwe deden ons de eegens .vanhaar riik-voorzienen disch vergeten...
ARNOUD.

Dat is 'n prachtzin... Uit de Nederlandsche Spectator of zooiets....
Jo.
Ja... Mijn literaire gaven zijn honderd jaar tin achter... En in'n.'
wenschen van vanavond zijn eeuwen ten achte.... (Plotseling op:
springend. Staande bij de piano en in de handen klappald ) 0, jongens,
weten ju11ie wat ik wou... weten jullie, wat ik
ARNOUD.

ctrommels.., Opgelet, vrienden, nu krijgen we tL plan... In de
slee naar de stad, met zes flesschen champagne bij 0. ns... Of hier
cont erencier..,
'n cabaret organiseeren. Walter is tn pracht van
0,

Jo ( even schuw naar Walter ziende, die peinzend zt:tten
MM. Dan, lichtelijk teleurgesteld ).
no n
Och, wel nee, heelemaal
Dat is toch niets voor Keevt rstmis...
N een, ik zou er met z'n alien op uit willen gaan, met 'n
n deren
i n.. goud- zilverpapier. En dan bij al de huizen, waar kleine
zim, de deur zachtjes openduwen en noten naar binnen gooier 1 — •
HANS

(warm).

Dat is 'n echt plan_ voor Jo...
ARNOUD.

Onuitvoerbaar, helaas I
Jet', (pruilend, dan wat opgeschroefd )
Al m'n plannen zijn onuitvoerbaar... 1k wou, dat 't al Driekonirigen
was... Dan kondea we er op uit gaan met 'n rommelpot... (neuriand
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Die heil'gen Drie KOnige mit ihren Stern
Sie essen, trinken und bezahlen nicht gern...
Ilt zou mee willen doen... 1k plak 'n witten baard aan m'n kin en
dan ben ik Balthazar. Hans die kan Caspar zijn... En Walter wordt
Melchior... want hij is de grootste clericaal van Nederland... en
Melchior was immers de zwarte koning... Niet, Walt...
WALTER

(opschrikkend).

He... wat?...

Jo ( zet de handen aan den mond als een roeper en roept
luid naar Walter ).

Of Melchior de zwarte koning was van de drie ?...
WALTER.

Melchior ?... Ja, ik geloof 't wel... (Hij verzinkt weer in zijn gepeins).
Jo.

Goddank... 1k dacht warempel, dat ie ingeslapen was.
HANS.

Het clericalisme slaapt nooit.
Jo.
Hans... Dee scherts gaat de grenzen der welvoeglijkheid te
buiten... Schrijf op, Noud, dat is weer 'n zin voor de Nederlandsche
Spectator.
(hij is langzaam opgestaan en voegt zich bij
de andere groep. Tot Jo).

WALTER

Wat wou je nu eigenlijk?...
Jo.
Dat weet je wel, Walt... Niet altijd zoo peinzen, jongen, niet altijd
zoo peinzen... ( Ztj strijkt hem vluchtig over het voorhoofd)... Hu, wat
zit daar weer 'n leelijke, dikke rimpel... Hebben ze je weer geplaagd,
jongen?... Kom, 't is Kerstmis... Zet nu alle partij-beslommeringen
uit je hoofd... ( Zij dringt hem zachtjes naar een stoel. Hij laat haar
glimlachend begaan. Wanneer alien gezeten zijn, staat Jo weer bij
de piano).
Jo,

0, nu weet ik wat, nu weet ik wat... ( Zij klapt in de handen)... Nu
heb ik 'n plannetje... o, maar dat plannetje kan zeker gebeuren...
ARNOUD.

Wat zullen we in Godsn,aam nu weer krijgen?
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Jo (vrooltjk-opgewonden).
Luister... en verstom. Nu gaan we allemaal om den haard zitten...
net als in de Kerstvertellingen... en dan moeten we allemaal onzen
Kerstwensch vertellen... Dat heb ik eens ergens gelezen, in een
sprookje... 'k weet niet meer waar... Op Kerstdag gaat er een Engel
rond op aarde, die luisteren moet naar alle wenschen... Korn nu,
jongens, help een handje... Schuif de stoelen bij den haard...
(Jo is zelf begonnen. Zij heeft Walter weer van den stoel getrokken,
en terwtil hij haar helpt, sleept ze die naar den haard. Jo is in het kleine
stoeltje met de vergulde leuningen gaan zitten. Ook de andere scharen
zich bij den haard. Zuster Angelica wat verder af. Er is een oogenblik
sake).
Jo (wat ernstiger, in licht-ontroerden toon) .
1k zal zelf beginnen... Maar wat moet ik nu wenschen?
ARNOUD.

Zie je we! ?... Nu loop ik me buiten adem en heb 'n hartklopping
van het stoelen sjouwen... en nu weet ze niet, hoe het spelletje gespeeld moet worden.
Jo.
Jawel, jawel... Wees nu niet zoo ongeduldig... (heel zacht overgaande in ernstiger toon)... a zou wenschen, dat alles bleef, zooals
het nu is... Dat jullie bij me zouden bliiven... De menschen waarvan
ik het m,eeste hou... Dat we allemaal een groot gezin zouden vormen...
en ik de moeder... (schertsend ) a zou jullie altemaal ts avonds komen
toedekken... ( zacht en ernstig, even met de hand over de oogen strzjkend ) .
Dwaas he... 'n Dwaze, dwaze wensch van een dwaas kind... ( ze ziet
even naar Walter. State).
WALTER ( zacht ) .
Het is een mooie wensch...
HANS (getroffen).
En onbereikbaar, ...
stil ontroerd ).
Het is een hemelsche wensch.
AGNES (

HANS.

1k dacht, dat hij nog al aardsch was.
(sterker ).
Het is een hemelsche wensch... Want zoo'n wensch kan eerst in
den hemel worden vervuld. Dan kunnen we altoos zijn bij alles,
wat we liefhebben...
AGNES
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Jo (gedwongen-opgewekt).
Kom, nu moeten we verder gaan... Niet te lang napraten, want
anders schieten we heelemaal niet op... a was de brutaalste en ben
dus het eerst begonnen... Nu jij, Arnoud...
(kijkt peinzend voor zich heen. Langzaam).
1k weet waarlijk niet, wat te wenschen...
ARNOUD

Jo`
He nee, dat is nou flauw... Wanneer we allemaal zoo doen, dan is
het spelletje gauw afgeloopen.
ARNOUD.

Het spelletje, het spelletie ... En toch is het zoo... Jullie willen er
een grapje van maken, maar 't is hooge ermst... (sterker ) 1k weet
niet wat ik wenschen moet... ik weet niet, wat ik wenschen moet...
WALTER.

Dat is ook al 'n wensch.
ARNOUD.

Hoe?
WALTER.

Wenschen te weten, wat we wenschen moeten... Goed beschouwd,
doen we in dezen tijd niet veel anders...
HANS

(scherp).

Krijgen we weer theologie?
WALTER.

Of gezond verstand... Is 't dan niet waar, dat we juist nu niet
weten, wat we moeten wenschen? En is 't niet de eerste stap naar
meer licht te wenschen, dat we ''t wel zouden weten?...
Dat we een verlangen in ons dragen, oneindig en onbegrensd,
daarover beginnen we 't allemaal zoo- langzamerhand eens te worden.
We hebben wel geprobeerd, om 't weg te redeneeren, maar daar zijn
we niet veel mee opgeschoten. De een zei : 't was neurasthenie...
En 'n ander zegt nog : 't is ondervoeding... Maar zoo langzamerhand
komen we wel tot het inzicht, dat sterke zenuwen en gevulde vleeschpotten ons niet over ons verlangen heen helpen... Maar wat is nu dat
verlangen? We wenschen het te weten. We wenschen te weten, wat
we wenschen moeten... (Even state).
Jo.
Ja, Hans, dat moet ik erkennen... deze schermutseling heb je verloren... Maar nu heb ik nog een troostprijs voor je... want nu ben je
aan de beurt om te wenschen...
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HANS

(somberder ) .

1k wensch te vinden, wat ik gehoopt had te vinden...
Jo (verbaasd ) .
Wat is dat nu voor 'n. orakeltaal ?... 1k wensch te vinden, wat ik
gehoopt had te vinden...
HANS,

Ja, ik kan 't toch niet anders zeggen... (met nadruk) ... 1k wensch
te vinden, wat ik gehoopt had te vinden... ( Htj ziet Jo strak aan ) .
Jo (beangst onder zijn blik, maar trotseerende ).
Ik wist niet, dat jij er ook van die geheimzinnige uitingen op na
hield... Er was eens 'n tijd, dat je dat aan de... hoe noem je ze ook
weer?... aan de burgerlijke ideologen verweet... Ilt geloof, dat je oud
wordt... Kom straks eens bij me, dan ga ik naar grijze haren zoeken...
En nu vrienden, nu opgelet, want onze Agnes is aan de beurt...
AGNES

(verlegen beginnend, doch langzamerhand vaster van toon),

...Ik ben eigenlijk vannacht al begonnen te wenschen... Toen 1k...
toen we naar de kerk gingen... 1k zag onder het loopen de kerk al
grooter worden en altoos lichter... En toen hoopte ik, dat ik 't altijd
voor me zou zien... de kerk, die grooter werd en lichter en dat ik
weten zou, waarheen te gaan... (overgaande in anderen toon, matter ) ...
Och, dat kunnen jullie misschien niet zoo meevoelen...

Jo ( zacht ) .
Misschien niet heelem,aal... Maar toch meer dan je denkt, Jess...
( Tot Hans, die haar aanziet, ernstig ) ...ja, Hans, dat zou je nu niet
willen gelooven, dat ik dit toch rneevoel... Er zit nog altijd 'n heele
bank zwart clericalisme in mijn hart...
(Luchtiger weer.) Nu is de beurt aan Walter... Dames en heeren,
alvorens verder te gaan, is het noodig met nadruk te stipuleeren,
dat de wenschen betrekking moeten hebben op ons- zelf... Anders
wenscht de heer Van Bijlevanck het herstel der Amsterdamsche
Mirakelprocessie of een nieuwe apostolische prefectuur in de Carabische Zee...
(hij spreekt kalm, maar met ingehouden ontroering. Aivorens te beginnen, kijkt hij even naar zuster Angelica. Ook onder het spreken kijkt Iztj soms mar haar.Zij
echter staart voor zich uit, als in beschouwing verdiept ) .

WALTER

Wenschen kan ik niet... 1k kan alleen maar lets vertellen, dat soms
op een wensch lijkt en soms op een sprookje en soms...
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Jo (levendig) .
0, ja, Walter, vertel eens 'n sprookje... 'n Sprookje, waarin veel
gebeurt... Ik ben dol op sprookjes, waarin veel gebeurt... Laat er
'n reus in voorkomen met zeven oogen... En 'n oude paraplu, waar
goudstukken op regenen, zoodra je 'm opzet en tn prinses, die een ster
Jcrijgt om mee te spelen...
WALTER.

Neen, van die wondelijke dingen gebeuren er niet in mijn sprookje,
rclat geen sprookje is. Er gebeuren er veel wonderliiker... Daarom is 't
geen sprookje. Er was eens een jongen, die altoos achter zon, maan
en sterren aanliep, en 't meest achter de zon... Maar hij vergat alles
'om maar achter de zon aan te loopen, en hij vergat zijn eigen ziel.
Dat was erg dom van dien jongen, maar hij was ook nog maar 'n kleine,
kleine jongen... Want je moet niet aanloopen achter zon, maan en
sterren, Zóó dat je niet m,eer let op je ziel. Want de ziel groeit dan in
het wild, en wanneer je even stil staat, omdat je de zon toch niet bereiken kunt, is zij zoo vreemd opgegroeid, als een gomboom in Australie, en alles is zoo vreemd geworden. En daarom moet ik wenschen,
dat de kleine jongen beter zal passen op zijne ziel... ( zachter ) beter
zal passen op zijne ziel...
Jo (zij heeft al dien tijd, haast onbeweeglijk, toegeluisterd.
Nu kijkt ze vreemd naar Walter, met een trek van nietbegrijpen op het gelaat. Luchtig ) ,
In raadselen wandelt de mensch op aard'... (zij keert zich wat
schuin naar zuster Angelica) ... Ja, zuster, al gaat u wat uit m'n buurt
zitten... ontsnappen doet u me toch niet... De Kerstwensch, zuster,
de Kerstwensch !...
ZUSTER ANGELICA

(opstaande, zacht) .

a moet naar de kleine Rita.
Jo (plagerig, dwingerig ) .
Eerst wenschen, zuster, eerst wenschen.
ZUSTER ANGELICA ( zacht

).
a wensch alleen naar de kleine Rita te gaan.
(Jo kijkt getroffen voor zich. ook de anderen zwijgen wat bedremmeld,
als waren ze zich plotseling van hunne dwaasheid bewust. Walter breekt
kalm de stilte ) .
WALTER.

Ja, lieve vrienden, ik moet jullie ook in den steek laten, want ik ga
naar de kerk, naar het Lof... (met een glimlach naar Agnes) a denk,
dat Jess met me mee gaat (Agnes staat op ) .
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Jo ( zij strijkt met de hand over het voorhoofd. Dan,
plotseling, rad sprekend).
Noud, geef jij hem dan je pels mee... Laat hij zich goed instoppen,
't is koud buiten... En Hans... ga iij eens kijken, of 't buiten sneeuwt...
Want als 't sneeuwt, mogen ze er niet door...
(Beide mannen af door de gangdeur. Dan keert Jo terug. Zij staat even
zwijgend tegenover Agnes. Dan neemt zij, moederhjk, het hoofd
van Agnes tusschen hare handen en kust haar op het voorhoofd. Agnes
en Walter af door degangdeur. Dit alles werd gespeeld alsof iets geschiedck, waaraan niemand woorden geven kan. Wanneer Jo zich omwendt,
staat daar nog &leen Zuster Angelica. Jo schijnt te schrikken. Beide
vrouwen zien elkander even aan, den vertrekt Zuster Angelica door de
dubbele deuren op den achtergrond).
DERDE TOONEEL.
( Jo blijft enkele oogenblikken stil staan bij de piano, het hoofd steunend op de hand. Zoo staart zij naar de dubbele deuren, waardoor
Zuster Angelica verdwenen is. Er is nu een trek van grooten weemoed
op haar gelaat. Dan steekt zij de schemerlamp bij de piano aan, dock
draait de kroorilamp uit. Dan staat zij weer bij de piano, enkele oogenblikken, peinzend. Zij gaat voor de piano zitten en begins te spelen. Het
is donkerder geworden op het tooneel. De haard zendt een warmers,
rooden gloed uit.
Wanneer Jo enkele oogenblikken heeft gespeeld, komt Hans op door de
gangdeur. Jo hoort hem niet en blijft doorspelèn. Hij komt zachtjes
achter haar staan en slaat plotseling zijn handen voor haar oogen).
Jo (blij-verrast en verward).
Arnoud !...
(teleurgesteld de handen wegtrekkend).
Nee, nee,... Dat kon je vroeger toch beter raden !... (Hij gaat zitten
in een der stoelen links).
HANS

Jo (staande bij de piano).
Naar is Noud dan gebleven?
HANS.

Dat weet ik waarlijk niet. Hij is ook de deur uitgestorrnd... 't Is
'n rnooie avond, erg stil buiten...
Jo ( zij zit op de pianokruk, in het schijnsel der schemerlamp).
Dan heeft hij weer een van z'n buien... Dan holt hij weg alsof er
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ergens buiten, onder de boomers langs den weg, 'n ontzaglijk avontuur
op hem wacht...
HANS

(kalm, dock met bedwongen bewogenheid).

Is hij altoos zoo uit op avontuur ?...
Jo (haar stem wordt harder).
Altoos uit op avonturen... Ja, Hans, ik kan hem er niet genoeg
bezorgen. Et ben maar 'n gewone vrouw met een ziel...
HANS.

a heb wel duizend zielen in je gevonden...
Jo.
Dan ben je al lang de tel kwijt... Of ben je ook zooals Noud?...
Als je met mij getrouwd was, zou je ook merken dat een vrouw den
ziel heeft... En jullie kunnen in die eene ziel niet lets van alle vrouwen
van heel de wereld terugvinden, zoo klein is jullie liefde... 1k heb
eens lets gelezen, van een Fransch schrijver... die noernde de liefde
« La danse devant le miroir »... allerlei bochten en passen voor het
eigen spiegelbeeld... (do f) Arnoud is een goed danser... en het toonbead van een modern echtgenoot... We zouden voor jullie ieder
oogenblik lets anders moeten zijn. Allemaal literatuur, Hans, allemaal literatuur... 's Morgens een kuische edelvrouw, streng en trotsch,
die door haar heer en gernaal moet worden veroverd als een burcht
op de Sarracenen... 's middags een lief landmeisje, dat slaapt in het
hooi... en 's avonds een nymph nit het wood, de koningin der glimworm,en, die altoos meelokt op duisterder paden... Kan de vrouw
dien pas door de eeuwen en de wereld niet bijhouden, dan, is er nog
het avontuur... Was 't Ibsen niet, die ons beloofd had, dat we eindelijk
onszelf zouden mogen worden?... Vrij van banden, vrij van tradities...
HANS

(zacht van toon).

Kind, kind, waarom toch zoo bitter ?...
Jo (opstaande en tegen den vleugel leunende. Toonloos).
A ben 't zoo m,oe... ik ben al dat gezeur moe... 1k ben ook wat de
menschen noemen een moderne vrouw... ja, eigenlijk nog niet heelemaal... maar ik ben nu al zoo ontgoocheld...
HANS.

Ben je niet onrechtvaardig? Gaat 't nu aan, allerlei dingen aan het
leven to verwijten, omdat Arnoud?...
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Jo (sarcastisch ).
Natuurlijk ben ik onrechtvaardig... Want, nietwaar, wat Nouci
duet, gaat precies tegen alles in... We doen immers alles om van het
huwelijk to maken een echte samenleving van man en vrouw : den,
man, ea vrouw... We zoeken nooit naar verontschuldigingen voor
het breken van beloften of van eeden van trouw... en we maken heel
geen vriendelijk-glimlachende comedie over den man, de vrouw en
de derde... of de vierde of de vijfde... Neen, neen... Alles is volkomen
in stijl... Uw huisvrouw zij gelijk een bloeiende wijnstok en uw kinderen als olijfplanten rand uwe tafel...
HANS.

Je lijdt onder de kwalen van een overgangstijd... We moeten weer
nieuwe vormen vinden voor alles in het leven... Wij zijn zoekende,
zoekende door heel veel misvattingen been, door heel veel persoonlijk
leed ook... Maar we zullen weer vinden.

Jo (zacht-spottend).
Je verbeeldt je toch niet, dat je lets nieuws vertelt...
HANS

(wat verstoord),

Och, neen... Wat ik vond, kunnen duizend anderen vinden...
JO.

't Lijkt wel wat op die fameuze wissel op de eeuwigheid... Je bent
'n goede jongen, Hans... en voor je troost en je uitzicht op een nog
lichtelijk nevelig verschiet ben ik je dankbaar ook... Maar ik moet
het toch herhalen... ik ben 't zoo rnoe, jongen, ik ben zoo doodmoe...
Al die woorden en al die zinnen en al die phrasen beteekenen niets...
Ik geloof, dat die overgangstijd van jullie eeuwig duurt... 1k heb eens
'n boek gelezen van iemand, ik weet niet meer van wie, maar die
man kwam niet los van den overgangstijd... De eene overgangstijd
volgde weer op den anderen... en als je dacht, nu komen we aan een
bepaald tijdperk, dan was 't alweer een overgangstijd... Och, Hans,
ik ben al dat banaal getreiter zoo moe... ik, die heel lien overgang
aan den lijve beleven nag... Zouden we 't niet op een andere manier
moeten zoeken?... Zouden we niet moeten uitgaan van de waarheid,
dat de mensch in het eene tijdperk niet zooveel verschilt van den
mensch in een ander tijdperk... in wezen, bedoel ik natuurlijk... en
dat al de groote dingen in het leven onwrikbaar dezelfde blijven?...
HANS.

Dat is een starre beschouwing...
222

Jo,
Of een machtige beschouwing... Liefde, huwelijk, moederschap,
al die groote dingen, iederen dag weer terugkeerende, moet daarin
niet jets onwrikbaar zijn voor alle tijden?... Wanneer we dat eenmaal
loslaten, dan is er geen huwelijk meer... en later geen liefde meer...
Wat zal er dan kom,en... een eeuwige rondedans yen scheidingen?
( zacht) Naar beneden toe zijn er geen grenzen, Hans...

(warm).
Zouden er naar boven toe dan wel grenzen zijn?... Zie je wel, dat
je verkeerd doet, je zoo vast te klampen aan bepaalde vormen?... Wij
weten nog niet, hoe hoog we onder anderg levensvormen met onze
liefde kunnen stijgen. Liefde kan jets onmetelijks worden, Jo, jets
dat boven alle bergtoppen uitstijgt...
HANS

Jo (toonloos).
ben 't moe, Hans, ik ben al die beloften zoo moe...
Zij ziet Hans nauwlettend aan)... Jij bent toch een wonderlijke
kerel, Hans. Je hebt eens een boek geschreven... over wissel-arbitrage
of zooiets... niet? Daardoor ben je zeker zoo'n fantast geworden...
(Hans schudt onwillig lachend het hoofd)... Neen, daar rnoet je niet
om lachen. 1k meen 't heusch. Als ik eens over economie lees, vind ik
er jets van 'n sprookje in... ( zich bezinnend, weer harder van toon)...
Ik geloof, dat jou levensvormen de vleugels van je liefde niet grooter
zullen doen worden. Daarvoor heeft de liefde geen andere levensvormen noodig...
HANS,

Wat dan?...
Jo (somber).
Menschen, menschen, menschen... Heb 'je er wel eens over nagedacht, Hans, dat er altoos, ook in de donkerste tijdperken, menschen
zijn geweest, die zich met hunne liefde boven de aarde verhieven?
Ook thans in de meest sombere tijden van kapitalistischen druk...
"zeg ik 't goed?... Er is er een zoo hier in huis.
HANS

(verwonderd).

Wie dan?
Jo.

Zuster Angelica.
HANS.

Ja, maar dat is heel wat anders...
Jo (sarcastisch, doch warm en met nadruk).
0, ja, dat is natuurlijk heel wat anders. Heel wat anders. Over de
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liefde, die zich verheugt tusschen zweren, beenbreuken, opgezwollen
ledematen, ijlende koortslijders en zoo, wordt niet zoo verschrikkelijk
druk geredeneerd. Doch zuster Angelica zou er wel even om moeten
lachen, wanneer je zou verkondigen, dat er andere levensvormen
noodig zijn, afschaffing van het privaat bezit, of zoo lets, om te stijgen
tot de hoogste toppen... (peinzend) Achter die liefde van Zuster
Angelica moet toch 'n groote realiteit zijn. a ben 'n moeilijk-geloovende, Hans, maar ik moet toch gelooven in die realiteit...
HANS

(die haar niet goed begrijept),

Welke realiteit?...
Jo (zacht),

Een gekneusde en gebroken Man, stervend aan een Kruis...
HANS

(getroffen),

0... Maar er zijn toch ook anderen, die hetzelfde doen.

Jo.
Er zijn er weinigen, die heel hun Leven geven, vrijwillig en met
blijdschap, aan het leed. En er is niemand, die het doet, zonder dat
zijn ziel omhoog wordt gestuwd door iets geweldigs... Ach, Hans,
als ik daaraan denk, wat voel ik me dan moe van al dat moderne
geredekavel over de liefde, waarvoor we nieuwe vormen zullen vinden.
Ook achter de liefde van man en vrouw moet iets reeels staan : het
huwelijk, het echte huwelijk. Al het andere vervluchtigt... Het heeft
geen grondslag meer... Het wordt speelbal, gril, luim... (ontroerd,
heftiger) En jullie schijnen maar niet in te zien, dat wij de speelbal
warden... wij, de vrouwen, die jullie bevrijden zoudt...
HANS.

Maar dan sluit je je op in het leed van je huwelijk?
Jo.
Dat is beter dan te grabbel te worden gegooid voor den lust er
buiten...
HANS.

a begrijp het niet... Je voelt toch zelf heel goed, dat het huwelijk
met Arnoud dan toch geen huwelijk meer is...
Jo (zacht-glimlachend).
1k voel juist, dat ik alles moet doen, om 't weer een huwelijk te
doen worden... Ja, het is wat vreernd voor je, Hans... Walter zou je
de oplossing kunnen geven...
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(bitter)).

HANS

Ili moet zeggen, dat Walter...
Jo (zij is wat vooruitgetreden, doch bliift in den lichtkring der ramp. Zij heft een vinger waarschuwend op).

Hans, willen we goede vrienden blijven ? Dan geen kwaad van hem...
HANS

(hij is opgesprongen en reikt haar beide handen toe).

Neen, neen, dat wil ik ook niet.
Jo (vat zijn handen en ziet hem moederlijk-teeder aan)
Wat is dat nu?... Tranen... bij een buffeljager uit Amerika. Hansje,
wat ben je toch een goed kind... Kom, eens bij me zitten aan den
haard. Op de oude manier. Z66... (zij voert hem mede en doet hem
nederzitten op het stoeltje met de vergulde armleuningen. Zell gaat ze
zitten op de yacht voor den haard. Het haardvuur teekent een warmen
gloed over haar gelaat. Stilte).
HANS

(haast toonloos) .

Zoo hebben we vroeger heel dikwijls gezeten...
Jo (zacht).
Zoo hebben we vroeger heel dikwijls gezeten... 0, jongen, wat
konden we dan fantaseeren, over het vuur... (zij blikt in den gloed)
Hu, wat een kraters. Een Vesuvius, Hans. Zie je al die roode gangen?
Daar werken de Cyclopen : ruige kerels met een oog, hun baarden
verzengd door het vuur... Zie je de vonken spatten, Hans?
HANS

(zacht) .

Er zijn geen Cyclopen... De menschen werken er en zwoegen en
lijden ; zij bouwen er de nieuwe gemeenschap, de gemeenschap van
den arbeid. (sterker ) En in die gemeenschap zullen wij de boeien
slaken ; ook de boeien, die jou nu benauwen en kluisteren aan een
man, die je niet waardig is...
Jo (zacht, maar zonder ironie).
Je brengt me toch niet meer in geestdrift, Hans. Is werkelijk die
gemeenschap van den arbeid noodig om mijn boeien te slaken?...
Die boeien houden mij vast, 66k in een gemeenschap... En ik heb
plichten jegens die gemeenschap, zooals wij alien, in jou droom,
plichten zullen hebben jegens de gemeenschap van den arbeid...
HANS

(somber).

a wou, dat je kon inzien, dat de tijd voor de ideeen van een slotvrouw uit de middeleeuwen voorbij is.
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Jo.
Zijn idee8n wel aan een tijd gebonden, Hans?... (state) ... (Dan
weer zacht)... Soms benijd ik de burgeriuffrouwen... 0, ik ken de
caricatuur, misschien is 't wel de werkelijkheid : de glimmende,
propere kamer, de kanarie in en kooitje, drie potten met geranium
in de vensterbank, poes op schoot... Als vader thuiskomt 'n dutje
in den rieten stoel... (peinzend) Merkwaardig, dat die vrouwen
altijd hun man met vader aanspreken... (levendiger ) Maar die vrouwen hebben, waar wij zoo naar verlangen : een man, dien zij bezitten
en die ze weten, dat van haar is. En voor dien man staan zij hooger,
dan wij... Wij zijn dikwijls maar een van de vele sensaties... En wat
doen we dan zelf?... (bitter) Als een man in trek is, kruipen we om
zijn rustbed, als bajaderes voor een sultan, wachtend, tot hij een van
ons den zakdoek zal toewerpen... (bitter) De eigen vrouw mag meekruipen... En weet je, wat dan 't ergste is?...
(teeder ).
Je hoeft 't niet te zeggen, als 't je pun doet...
HANS

Jo (met gesmoorde stem).
Soms te verlangen, dat hij den zakdoek naar mij zal werpen... Soms
zoo te verlangen, (snikkend van aandoening) zóó te verlangen, dat hij
zijn liefde ook weer zou toewerpen aan mij, die hem altijd nog zoo...
(htj buigt zich over haar heen en vat haar handen. Sterk).
Je hoeft niet te blijven... Er is er een, die je bevrijden wil. Hij
wil je meenemen naar een nieuw land, naar een nieuw 'leven...
HANS

Jo (hem angstig aanblikkend).
Wat bedoel je?
HANS (kaim en zeker ).
Ga je mantel halen. En ga dan met mij mee.

Jo (zij is opgesprongen, rukt zich los uit zijn handen en
, loopt, al vluchtend, tot bij de piano... )
Neen, neen...
(hij is opgestaan, doch blijft kaim staan bij den
haard, diep ademhalend. Dan spreekt hij kaim verder.)
Ja, wat hadt je dan gedacht? Wat hadt je dan verwacht, dat ik
zeggen zou ? Waarorn zou ik anders hier gekomen zijn ? (Een angstige
beweging van Jo) ... 0, je hoeft niet te denken, dat ik je... (aarzelender )
...zou hebben willen verleiden, wanneer ik je hier anders gevonden
had... Wanneer ik je gevonden zou hebben als een gelukkige vrouw,
als een geeerde en beminde vrouw, dan zou ik weer heen zijn gegaan.
HANS
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En ik zweer je, dat ik 't zoo had gewild... Weet je, wat ik zei bij de
Kerstwenschen, hier bij het vuur... (zachter) Et wensch te vinden,
wat ik gehoopt had te vinden... 0, Jo, mijn kind, mijn meisje, ik
had zoo gehoopt het te vinden... Et zweer het je, ik zweer het je !...
(ontroerd) Toen je me tegernoetkwam, bij de deur, heb ik in je oogen
gekeken... en ik vermoedde toen al, neen, ik wist, wat ik nu uit je
eigen mond gehoord heb... (eenvoudig, maar sterk) Daarom, mag ik
nu spreken. Anders zou ik hebben gezwegen... Jo, ik heb altijd van
je gehouden. Lang, vOOrdat een ander in je leven kwam,, heb ik van je
gehouden. Toen we nog kinderen waren en 's avonds knielden bij
het vuur, hield ik al van je... En nu kom, ik tot je terug, als een man,
die veel gezien en gezworven heeft en mijn liefde is nog zoo sterk
en zoo zuiver als toen ik een kind was... Lc ben eerlijk geweest, Jo.
Ilt heb je willen bannen uit mijn hart... als de liefste dan... ik heb je
daar een andere plaats willen geven. Dat had ik ook moeten doen,
wanneer ik je hier gelukkig gevonden had naast Arnoud... Maar nu
ik je heb gezien en nu ik je heb hooren spreken... met een vertrouwen
in mij, waarvoor ik je dankbaar zal zijn, wat ook gebeurt... (sterker )
nu voel ik mijn recht... en mijn plicht. Mijn recht op het geluk...
mijn plicht om jou het geluk te schenken, dat een ander je niet geven
kan... Daarom vraag ik je met mij mee te gaan...
Jo ( zij komt langzaam weer naar den haard, uiterlijk
kalm, doch met jets gekriakts en gebrokens in haar. Zij
gaat in het stoeltje zitten en spreekt zacht, vaag... )
Kom, eens bij me, Hans... (Hans komt bij haar en knielt voor haar
neer, terwzil hij haar aanziet. Zij legt hem de hand op het hoofd)...
( half schertsend, weemoedig) ... Wat is dat? Nu alweer tranen. Na zoo'n

mooie toespraak,,bijna zoo mooi als die tot de hoofden van Lebak...
( zachter ) We zijn vandaag allebei ongelukkige menschen... Allebei
heel ongelukkige menschen... Want we hebben allebei een Kerstwensch gedaan, en geen van tweeen krijgen we onzen zin. Jij niet en
ik niet. Weet je nog, wat ik gewenscht heb?...
HANS (

verblind van tranen ) .

Et weet niets meer... ik weet niets meer. Aileen dat je hier bij me
bent en dat ik je mag...
Jo (teeder ).

Stil, stil... Et had gewenscht, dat alles blijven zou, zooals 't toen
was... En dat jullie allemaal bij me zoudt bliiven... En dat kan nu,
niet meer. Want je bent voor me veranderd, Hans, voor altijd veranderd... (weemoedig) 1k moet mijn ouden vriend Hans vaarwel zeggen,
want ik vrees, dat ik hem nu nooit meer zal zien...
HANS.

Hij is nu eerst voor je geworden, wat hij altijd had moeten zijn...
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Jo.
Hij wil nu voor me worden, wat hij niet zal kunnen zijn... Wat is
er nu voor verschiet, Hans, achter al die wilde fantasian van jou?...
Wanneer ik nu met je mee zou gaan, omdat ik me tot je getrokken
voel, wie zegt me dan, dat ik over een jaar of over een maand me niet
zou getrokken voelen tot een ander en weer een ander en weer een
ander ?... Hans, ik ken mezelf ook wel... (sterker ) Lok me niet dien
kant uit, Hans, lok me niet dien kant uit...
HANS.

Ilt lok je niet... Je moet zelf tot me komen...
Jo (zij schuift haar stoel wat achteruit).
Je lokt, je lokt... Hans, weet je, wat jij dan voor me worden zou?...
HANS.

Ja, dat weet ik...
Jo.
Neen, je weet 't niet... (met gesmoorde stem) Dan zou jij worden
een van mijn vele sensaties, zooals ik er een van Arnoud ben...
HANS

(hij is opgesprongen).

Neen, neen, je bedriegt jezelf... Dat komt, omdat je te lang in de
sfeer van Arnoud heb geleefd. Je fantaseert, je peinst te veel over
hem, over het probleem van jullie leven, en daardoor kom je er toe,
om bij jezelf ook de gevoelens te ontdekken, die je juist bij Arnoud
zoo benauwen en pijnigen... (hij gaat naar Jo toe, die stil NO zitten,
roerloos, en vat haar handen)... Jo, mijn kind, werp nu toch niet alley
weg. Je zult nooit meer vernederd worden. Je zult nooit meer vertrapt worden. Je zult nooit meer geschonden worden, zooals je nu
geschonden bent... (Jo buigt snikkend het hoofd voorover, op de handen
van Hans, die voor haar neerknielt). Je kunt nog een zon worden,
meisje, mijn zon... (kreunend) Zoolang, zOOlang, ben ik eenzaam
geweest... (toonloos ) altijd in het duister, altijd in het duister...
(sterker ) Jo, nu is de tijd gekomen om mijn zon te worden, mijn zon
en mijn licht, zooals ik voor jou zon en licht zijn zal... (hij heft haar
hoofd op en ziet haar aan). Jo, nu kunnen we beiden voortgaan in het
licht, dat voor ons beiden uitstraalt van ons beiden... we mogen dit
niet verwerpen... we mogen 't niet verwerpen, dit groote geluk, dat
vanavond tot ons kwam,... Als er een God is, Jo, als er een God
is, dan moeten we dit geluk, dit onzegbare geluk aanvaarden, want
a leen Hij kan 't ons schenken... Jo, indien Hij mij gelukkig maakt,
zal ik in Hem gelooven...
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Jo ( zij staat plotseling op en wringt zich los).

Laat me los... laat me los, laat me, Hans... (zij loopt snel, als achtervolgd, naar de piano, terwiji Hans, wat ineengedoken, bij den haard
staan blz)ft. Stilte).
Jo (langzaam, pijnlzjk ) .
Laat me denken... laat me denken... anders word ik waanzinnig.
1k moet me vastklemmen aan de eenvoudigste dingen, anders ben ik
nu verloren,... anders sleur je me mee... Want je lokt me, Hans,
je lokt me... meer dan je zelf wel weet... Wanneer ik nu met je meega,
wanneer ik Arnoud verlaat voor jou, doe ik dan niet, wat ik hem juist
verwijt ?...
HANS

(opgewonden, maar bij den haard bltivende).

Keen, neen, neen... Arnoud doet niets dan sensaties zoeken. Jij
bent een van en sensaties, je hebt het zelf gezegd. Maar voor mij
ben je alles, mijn eenige liefde, mijn eenige leven...
Jo (langzaam, aarzelend ) .
Maar wat ben jij voor mij ?
HANS.

Laat mij bewijzen, wat ik voor je zijn zal, wat ik voor je worden
zal...
Jo (afwerend).

0, lok niet zoo... Lok toch niet zoo... ( zacht, met zjle stem) Je
mag 'n arme niet zoo lokken, Hans, met goud, dat zij niet nemen
mag... Wat ben je voor mij ?... ( zacht, als sprekend met zichzelve)
1k heb Arnoud nog lief...
HANS.

Arnoud heeft jou niet meer lief...
Jo (zij heeft Hans niet gehoord en spreekt vender als met zichzelve).
1k heb Arnoud nog lief... ( sprekend, als om zichzelve to overtuigen)
1k heb Arnoud nog lief... (toonloos ) ik heb hem nog lief, ik had hem
straks nog lief... (zij slaat de handen voor het gelaat)... o, God, ik
weet het niet meer, ik weet het niet meer...
HANS

(met een schreeuw snelt kJ naar haar toe).

Jo 1... (Hi' slaat zijn armen om haar heen, rustig en beschuttend,
kalm) ... 1k wist 't wel... Je houdt van mij, mijn tneisje, mijn lief,
mijn eenige lief...
Jo (zij heeft het hoofd wat opgericht, en streelt met de
handen Hans' gelaat. Zacht sprekend, als gedachtenloos )

Wat zijn je oogen nu mooi, Hans !... Wat heb je 'n trouwe, eerlijke
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oogen L.. Bij jou zal 't rustig zijn... rustig en veilig... (zij wendt het
hoofd af. Plotseling verandert haar gelaat, krimpt samen in angst. Snel
sprekend)... Neen, neen, laat me los, laat me los... 't Is verkeerd, ik
wil niet... ik hou niet van je... Laat me, laat me... (zij wringt zich
los) Ga heen, ga heen, ver weg. ( Zij duwt Hans weg, die, niet begrtjpend, wijkt tot bij den haard).
HANS.

Wat is dat nu?
Jo (zij strijkt zich vaag langs het voorhoofd).
Bijna, bijna !... Het was vlak bij ons, het was tusschen ons in...
HANS.

Wat bedoel je toch?
Jo (zij schijnt als tot een ander te spreken).
Het was vlak, vlak bij ons... ( zij wordt zich weer Hans' aanwezigheid
bewust en keert zich langzaam tot hem. Zacht:) Hans, je bent een
vijand voor me geworden 1...
HANS (uitbarstend).
Waarom?... Ben je dan gewaarschuwd?... door hem, door hem
natuurlijk... (bitter) gewaarschuwd tegen den baarlijken duivel...
Beelzebub of zooiets... Maar als je nu denkt, dat ik mijn geluk... dat
ik ons geluk zal prijs geven om al die bespiegelingen...

Jo (toonloos).
1k begrijp niet, wat je bedoelt... Niemand heeft me gewaarschuwd...
(sterker ) Hans, nog een vraag... Heb je eerst, voordat je met je bekentenis kwam tot mij, Arnoud gevraagd, om beter voor mij te zijn?...
Heb je hem gesmeekt ons huwelijk te herstellen?...
(wild).
Ilt wil je niet voor hem, maar voor mij.
HANS

Jo.
Dan heb je jezelf meer lief dan mij.
(wild).
Ili ben al die strikvragen van 'n biechtvader rnoe... Ilt heb je lief,
je hebt mij lief, wij moeten elkander toebehooren... 't Is of er maar
een man op de wereld is vanavond en een vrouw... en dat zijn wij...
en ik wil je nu, ik wil je... (hij loopt op haar af, werpt in de haast het
stoeltje bij den haard omver en omklemt Jo).
HANS
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Jo ( zij is op de knidn gezonken en ziet Hans vol schrik aan).
Hans, wat zijn je oogen nu leelijk... a ben bang... Hans, laat .me
los... ( Plotseling, met een schreeuw, terwiji zij zich, om zich los te rukken,
op den grond laat vallen) Hans, ik ben moeder, ik ben moeder... 0,
mijn arme kleine meid !...
(Er wordt geheimzinnig geklopt op de dubbele deuren).
HANS.

Wat is dat?... (hij laat Jo los en gaat als beschaamd een stap achteruit.
-Jo richt zich op. zij staan beiden, hijgend en ontdaan, tegenover elkaar.
Nog tweemaal wordt geklopt, dan gaat de deur open en ZUSTER ANGELICA verschijnt ) .
VIERDE TOONEEL.
ZUSTER ANGELICA.

Het spijt mij, dat ik u storen moet. Maar de kleine Rita laat mij
niet met rust. Moedertje had beloofd, haar nog een sprookje te vertellen, en moedertje moet 't nu ook doen... Het sprookje (zij ziet
even van Jo naar Hans) ... van Roodkapje en de Wolf. ( stilte ) .
Jo (zij herstelt zich en strijkt even vaag met de hand
over het voorhoofd).
Dat is waar ook. We waren zoo in ons gesprek verdiept, dat ik
't heelemaal vergeten had... Belofte maakt schuld... (zij gaat langzaam
af door de groote deuren, jets gebrokens in -haar bewegingen)...
(HANS is als afgemat gaan zitten op de rustbank links. ZUSTER ANGELICA schrijdt Meer naar voren in het midden van het vertrek. Het
licht der lamp op de piano schijnt alleen haar gelaat te beschijnen. State).
ZUSTER ANGELICA ( zacht,

wat vaag sprekend, als richtte
zij zich tot niemand in het bzjzonder ) .
Wanneer het kind maar roept, dan luistert de moeder aanstonds.
Dan laat zij het meest boeiende gesprek in den steek. Om een sprookje
te gaan vertellen. 'n. Dwaas sprookje, met 'n wolf er in, die spreekt...
(mat)
Nu, zóó dwaas is het sprookje niet !
HANS

ZUSTER ANGELICA (hem even aanziend ) .
0, niet I. a dacht, dat u 't wel erg dwaas zou vinden, want ik
heb gehoord, dat u ongeloovig is... 'n Wolf, die spreekt... En toch...
Sommigen vinden 't dwaas, dat 'n wolf spreekt als 'n mensch, maar
ze kijken heel niet verwonderd, wanneer 'n mensch spreekt als 'n wolf.
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HANS

(zacht).

Et kan 'n sprookje niet dwaas vinden, dat m'n moeder me verteld
heeft. Er is 'n tijd geweest, dat ik 't geloofde... en toen was ik een
beter mensch dan nu...
ZUSTER ANGELICA.

Als mannen van hun moeder spreken, dan zijn ze allen... al is 't
maar Ilea even... betere menschen. Uw moeder is heengegaan, niet
waar?...
HANS

(wat verwonderd).

Heengegaan ?... 0, u bedoelt dood... Ja, helaas... veel te vroeg
gestorven...
ZUSTER ANGELICA.

Moeders schijnen altoos te vroeg te sterven. En we leven in een
tijd, waarin ze steeds vroeger schijnen te sterven...
HANS

(steeds verwonderd).

Wat bedoelt U.?...
ZUSTER ANGELICA

(als peinzend).

Sterven en toch nog te leven... Dat is misschien het ergste... De
moeder doen sterven voor het kind. De moeder dooden voor het
kind. In de levende vrouw de moeder doen sterven... Dat is misschien
de zonde, die niet meer kan worden vergeven...
HANS

(opspringend, angstig).

Wat wilt u daarmee zeggen?
ZUSTER ANGELICA

(rustig voortgaande).

U hebt veel van uw moeder gehouden.
HANS

(hzj is weer gaan zitten, dof).

Zielsveel, zielsveel...
ZUSTER ANGELICA

(als peinzend voortgaande).

Ja, u moet haar wel erg missen... Haar gedachten waren u altoos
nabij. Ver weg, over landen en zedn, wist ge, dat ze u nabij was. Ze
zat in de oude kamer, in den leunstoel bij het raam, het oude hoofd
gebogen... En hare gedachten aan u waren als iets tastbaars, dat
u omgaf...
HANS

(verbaasd).

Maar hoe kunt u weten, dat?...
ZUSTER ANGELICA.

Ds kan niet weten. Iic kan zien. Ilt kan zien, hoe uwe moeder eens,
in uw prille jeugd, den dood nabij was...
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HANS

(steeds verbaasder, angstig).

Zij is nooit ernstig ziek geweest...
ZUSTER ANGELICA,

De moeder was de dood nabij. De vrouw zou hebben kunnen voortleven... (zij staat rechtop, met strak gelaat)... Ili zie 't duidelijk. Het
is zomeravond. De rozen geuren. Er is een wit bordes. Marmeren
trappen naar den twin... Er schijnen menschen voorbij to glijden
als schimmen. Op de balustrade van het bordes twee groote urnen,
met roode geranium...
HANS

(hij klemt zich in de grootste opwinding vast aan de tafel).

Dat is het bordes van ons huffs...
ZUSTER ANGELICA

(starend, als zag zij iets).

Er is muziek. Op het bordes, uw jonge moeder, in het wit. Een
man in het zwart staat naast haar. Zij fluisteren, droevig, stil, woorden,
die verwaaien met den avondwind...
(angstig en tot het uiterste verschrikt. Toch vol
spanning luisterend naar het verhaal).

HANS

Hoe ziet de man er uit?...
ZUSTER ANGELICA.

Et hoor maar enkele woorden... IIK mag niet met je gaan, ik mag
niet met je gaan, al heb ik je lief... Want mijn kleine jongen boven zou
om moedertje roepen... en ik zou er niet weer zijn...
HANS

(als voren).

Wat zegt de man?...
ZUSTER ANGELICA.

Hij keert zich om en gaat heen... en de vrouw laat het hoofd zinken
op den kouden steen en snikt en snikt...
HANS

(geschokt tot in het diepste).

Maar hoe weet u?... 0 God mijn acme, lieve moeder... (hij laat,
snikkend, het hoofd zinken op de armen)...
(haar gelaat ontspant. Zij gaat langzaam naar Hans toe. reeder ).

ZUSTER ANGELICA

Hebt u veel verdriet ?... (Hans bit' jft doorschreien)... Uw moeder
heeft veel, ontzettend veel verdriet gehad... Doch weet ge wel, wat
het verdriet haar gaf?
HANS (hij richt langzaam het hoofd op).

Wat?...
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ZUSTER ANGELICA.

God... Zij was een innig-geloovende vrouw.
HANS

(zacht)+

ja, zij was een innig-geloovende vrouw.
ZUSTER ANGELICA

(teeder).

Hebt u nog veel verdriet?... 1Vioet misschien de zoon den weg
gaan, dien de moeder ging?... Wat hebt u straks gezegd?...
HANS.

a weet het niet meer... Maar hoe weet u?...
ZUSTER ANGELICA,

Indien Hij u een gedroomd geluk schenken zou, dan zoudt ge in
Hem gelooven... Doch Hij vraagt u te gelooven, omdat Hij voor u
zoo bitter geleden heeft...
(HANS zit onbeweeglijk, starend. Er is een schemerduister op het
tooneel. Dan gaat plotseling de deur, geheel links) open en ARNOUD
verse/it:int).

VIJFDE TOONEEL.
-

ARNOUD

(luid).

Wat is't hier donker... (hij draait het licht der kroonlamp op...
(Ziet Hans en Zuster Angelica)... Wel, wel, in aangenaarn. gezelschap !. ..
Maar waar is de gastvrouw?...
(Even stilte. Dan gaan plotseling de groote deuren open en Jo verschtjnt, het gelaat bleek, verwrongen van angst).
Jo (roepend).
Zuster... zuster... het kind...
HANS

(hij is opgesprongen).

Wat?...
Jo.
Het kind sterft... Het draait met de oogen... is doodsbleek...
Help, help toch... (Plotseling ziet zij Arnoud, snelt op hem toe en
knielt voor hem neer, hem omvattend in radeloozen angst)... 0, Noud,
ons kind, onze lieveling, onze eenige lieveling...
(toonloos).
1k heb 't wel gevreesd... ik heb 't wel gevreesd...
ARNOUD
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(HANS is een oogenblik roerloos blijven staan. Hij staart somber voor
zich uit. ZUSTER ANGELICA komt vlak bij hem) .

(kalm).
Wanneer nu uw wensch in vervulling zou gaan, dan zoudt ge geheel
uw leven lang u zelven zien als een moordenaar.
ZUSTER ANGELICA

(opvliegend in angst).
Hoe weet u, hoe weet u?... (ZUSTER ANGELICA ziet hem vast aant
Hij wendt den blik at. Er komt ontspanning in zijn trekken. Hij vaag.
met de hand langs het voorhoofd.Met kalme stem) zal den dokter
halen...
Jo (zij wendt zich om en staat op).
Jij?... 0, toe, toe, ja, ga aanstonds... Kom, zuster, kom nu toch
helpen...
ARNOUD (toonloos herhalend ).
Ilc heb 't wel gevreesd...
HANS

ZUSTER ANGELICA (staande

in het midden van het vertrek,
de gevouwen handen geheven boven het hoold. Terwtjl
zij spreekt, staren de anderen haar verbaasd, doch onweerstaanbaar geboeid, aan).
Vreest niet...
God heeft Zijn Engel gezonden om dit kind op de handen te dragen,
opdat de voet niet zal stooten aan een steen,
Opdat deze mensch op Hem vertrouwe en Hij hem bevrijde ;
Zijn Naam kenne en Hij hem bescherme ; tot Hem roepe en Hij
hem verhoore ;
En hem toone Zijn Heil.
(Onder hare laatste woorden valt het scherm).
EINDE VAN HET TWEEDE BEDRIJF.

Amsterdam 1919-192o.
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Over Tooneel
WILLEM ROYAARDS 6o JAAR. — leder tooneelspeler heeft jets
van den avonturier in zich — hij zwerft door zóó vele rollen en zóó vele
personages — doch het tooneel stelt in onze dagen ook eischen als
aan een bedrijf, een onderneming, en wanneer de mentaliteit van den
monteren avonturier zich doet gelden in de « onderneming » ? Er
zijn er velen, die 't in Royaards prijzen, dat hij liever alles glippen
liet, dan een duimbreed prijs te geven van een ideaal. Er zijn er anderen, die hier een al te drukkend overwicht zien van het individualistische, en zich de vraag stellen, of juist de rijke en sterke persoonlijkheid niet weet te vieren en te teugelen, wanneer zijn ideaal in botsing
komt met weerbarstige omstandigheden, om zoo toch veel van dit
ideaal verwezenlijkt te zien, tot heil des yolks, ter verrijking van den
schat der gemeenschap.
Wie er gelijk hebben : de « velen » of de « anderen » ? De wereld
is niet zoo eenvoudig, dat we het « gelijk » kunnen uitdeelen als koek
aan kinderen. Doch wanneer de « anderen » gelijk hadden gekregen,
dan had deze groote kunstenaar niet zijn zestigste verjaardag behoeven

te vieren op een geleenden avond in een geleenden sc houwburg. Dat
zijn wat verdrietige overdenkingen, maar ze houden moeilijk stand,
wanneer we weer eens de kennis hernieuwen met een dier onverwoestbaren van de tooneelkunst.
Het nageslacht vlecht voor den speler geen kransen en dus moeten
zij lang leven, en zij leven lang. Daar staat een zestigjarige als « Mercadet » op de planken, en alles sprankelt en glimt en glinstert van
jeugdig vuur. Fantasie en verve huppelen nog, en ze buigen, en ze
maken strijkages, en dan komt de fortuin nog uit den hemel vallen :
dat moet wel eens gebeurd zijn in de dagen, dat « le pont d'Avignon »
het middelpunt der wereld was : de brug van Avignon, « oft l'on
danse tout en rond »... Wij zien Royaards in zulke rollen het liefst .
hij moet kunnen leven met de fantasie, hij moet den goud-schuimende
wijn der verbeelding kunnen drinken met luide teugen, en dan tevens
zó(5, dat iets van het barokke, van het zinneliik-dwaze, van het ontroerend-zonderlinge in ons alien tot uiting komt. Hij moet ons kunnen
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onthalen op een feestje, waarop de Nar verstandige woorden zegt en
de Wijze knipoogjes geeft. Wanneer Willem Royaards werken kan
in 't hem zoo eigen genre, dan maakt hij waarlijk den avond-in-denschouwburg tot dat feest, waarover Goethe reeds gewaagde.
Wij weten zeer wel, dat anderen de groote beteekenis van den
doctor elders zoeken. En wanneer in eenzoo groot, zoo uitgebreid
levenswerk een voorkeur zich gelden doet, dan is daarin altoos zekere
onbillijkheid, zekere eenzijdigheid verscholen. Royaards is ook gehuldigd als de man, die Vondel deed herleven op ons tooneel, die den
verblindenden rijkdom van Shakespeare ons deed kennen... Wij willen
al deze bloemen van lof gaarne bijeengaren tot een ruiker, maar wij
kunnen dan toch ook niet voorbijzien, wat eigenlijk de tragiek van dit
groote leven is. Royaards heeft voor Nederland een hoogtepunt
gerealiseerd in een tooneelbeweging in een tijd, toen deze tooneelbeweging hare innerlijke kracht reeds verloor. Want de Reinhardsche
overwoekering-van-weelde, een der laatste en grootste ademtochten
van het renaissancisme, waardoor Royaards' levenswerk werd beheerscht
wijkt in een tijdperk, waarin verjongde kunst eer de soberheid zocht
dan de weelde, eer de stille innigheid in de kern dan het verblindende.
Doch in weerwil van deze tragiek, waardoor Royaards lang vreemd
bleef staan tegenover de, trouwens vage, omvorming van het drama
in onze dagen, zal zijn naam in de historie blijven voortbestaan, omdat
hij met Eduard Verkade, de redder is geweest van het Nederlandsch
tooneel. Want hij heeft de uiterlijk-glanzende, doch innerlijk-vooze,
sleurige tooneelkunst deze lage landen opgestooten met eene nieuwe
bezieling, het schijnbestaan werd tot een nieuw en bloedrijk leven,
en het tooneel heeft, mede door hem, weer een rol gespeeld in de
geestelijke stroomingen van den tijd, die ook de Dietschen stam niet
onberoerd laten, doch leiden moeten tot hare , geestelijke wedergeboorte.
En -nu reeds zestig jaar, en een nieuwe schouwburg zal warden
gebouwd, om misschien het grootste werk nog to beginnen. Vroeg
sterft, wien de goden liefhebben, is de melancholieke uitspraak van
oude wijsheid, doch een groote levenskracht in de grijsheid is eerder
een Godsgeschenk.
W. N.
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Varia
EEN HERINNERINGSMEDALIE, — De Pauselijke commissie
voor de uitgave van de Vulgaat, heeft ter gelegenheid van het verschijnen van het eerste deel van den Bijbel, het boek Genesis, een
medalie in zilver laten slaan, en in weinig exemplaren. De tekst van
deze uitgave is die van den IL Hieronymus, en is hersteld in zijn
ongeschonden echtheid dank aan een kritische en vergelijkende studie
van de handschriften waarin deze tekst tot ons is gekomen. Zooals
men weet is dit eerste deel van de reeks het werk van Pater Dom H.
Quentin, een der meest eminente leden van de Commissie, hij heeft
zijn werk ten einde gebracht met een wijsheid, een bekwaamheid en
een vlijt die werkelijk bewonderenswaardig zijn. De medaille draagt
de beeltenis van Z. Em. Kard. Gasquet, die aan Z. H. den Paus,
staande voor den troon, het nieuwverschenen boek overhandigt. De
figuur van den H. Vader is voluit gebeiteld, die van Kard. Gasquet in
profiel.
Aan de keerzijde draagt de medaille het volgende Latijnsch inschrift:
Pio XI P. M. quam divinorum librorum - vulgatam latinam editionem - Patres Concilii Tridentini - ad codicum fidem - emendatissime fore decreverunt - eamque Pontifices Romani - in dedibus
S. Callisti perficiendam curarunt - S. Benedicti alumni ad tantum
opus vocati praeside Aidano Card, Gasquet 0. S. B. inaugurantes librum Geneseos - devoti grati offerunt,
Z. H. de Paus, Wien een exemplaar van de medaille werd aangeboden door Z. Em. Kard, Gasquet, als bestuurder der commissie voor
de uitgave, was zeer met deze medaille ingenomen en prees de gedachte
het verschijnen van het eerste deel van de Vulgaat te gedenken met
het slaan eener medaille.
En de zaak, zei Z. H. verdient het ten voile. Immers reeds het
Concilie van Trente had den wensch uitgesproken van een betere en
verbeterde vertaling van den Vulgaat, en de drie laatste Pausen besteedden al hun aandacht aan het werk op initiatief van Paus Pius X
ondernomen door de Benedictijnen.
De medaille draagt den datum van XXVI Junii MCMXXVI.
LE MOT EST BAS. — De leden der Acadimie Francaise waren
eenige weken geleden, gekomen
tot aan het woord « mer » De volgende week moesten ze zich dus wel
bezighouden met de woorden die op « mer » volgen, en o. a. ook met
dat woordje dat door Cambronne werd beroemd gemaakt te Waterloo.
met hun werk van het woordenboek
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Rene Doumic, die een hekel heeft aan al wat vulgair is, had er al
over nagedacht het woord maar eenvoudig in den zak te laten steken.
Maar... hoe zoo een celebriteit weggemoffeld ? Toen hebben, hun
walg een oogenblik verduwend, de onsterfelijken zonder eenige
diskussie, maar de definitie goedgekeurd, die reeds in het woordenboek staat, rnaar ze hebben er toch deze strenge beoordeeling aan
toegevoegd « Le mot est bas ».
JEAN MOREAS. — Ter eere van dezen fransch-griekschen dichter
zullen binnen kort twee m.onumenten worden opgericht : een te Athene
van de hand van den grooten beeldhouwer Bourdelle; het andere,
door den Griek Dirnitriades, te Parijs een eervolle en waardige
erkenning van het genie van den zanger der onsterfelijke « Stances ».
EEN VAN DYCK VERKOCHT VOOR ACHT MILLIOEN. —
Uit New-York wordt gemeld dat de beroernde tableau van Van Dyck
« Rinaldo en Armida » van de vroegere verzameling van den hertog
van New Castle, thans voor 250.000 dollar is aangekocht, door Jacob
Epstein, een millionnair uit Baltimore. Dit meesterwerk werd het
eerst aangekocht door koning Karel I van Engeland voor 195o frank.
Het had moeten prijken op de tentoonstelling van Vlaamsche kunst
in Burlington House, maar op 't laatste oogenblik werd het er weggenomen en naar New-York gezonden.
NIEUWE LEERSTOEL. — Het « Institut Catholique » te Parijs
heeft einde Januari op plechtige wijze een leemte aangevuld, die zich
sedert jaren deed gevoelen.
In tegenwoordigheid van een talrijk en uitgelezen publiek is de
leerstoel ingewijd betreffende de geschiedenis der Katholieke Missien.
Wie meer dan George Goyau, de katholieke geschiedschrijver van
Frankrijk bij uitnemendheid, was daartoe de aangewezen persoonlijkheid.
Hij heeft in zijn rede de noodzakelijkheid aangetoond van dit
Missie-onderwijs en tevens uiteengezet in welken geest hij zich
voorstelt de cursussen hieromtrent te geven. De geschiedenis der
Missien zal een plaats dienen in te nemen in de algemeene geschiedenis, waarin al te zeer is verwaarloosd de beteekenis ervan in het
licht te stellen, soms zelfs geheel is verzuimd er melding van te maken.
Waar Duitschland reeds lange jaren over een dergelijken leerstoel
beschikt te Munster in Westphalen, kan men zich niet genoeg verheugen dat thans te Parijs dit voorbeeld wordt opgevolgd.
Te meer waar in de geschiedenis van Frankrijk de Apostolische
arbeid der Missionarissen zulk een belangrijke rol heeft gespeeld.
Zij zijn niet alleen de pioniers geweest op godsdienstig gebied, zij
hebben ook liefde en eerbied voor het rnoederland in de kolonien
weten te wekken, naast de geestelijke ook de materieele welvaart van
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Frankrijk bevorderd, Mgr Baudrillart, de rector van het Institut
Catholique, heeft op ondubbelzinnige wijze blijk gegeven, hoezeer
hij is ingenomen met het tot stand komen van dezen leerstoel, met
den man, die hem zal bekleeden en hoe groot zijn verwachtingen zijn,
dat in de toekomst, ook uit wetenschappelijk oogpunt, de historische
kennis der Missien niet langer zal worden verwaarloosd, gelijk tot
nu toe al te zeer het geval was. De dag van 27 Jan. 1927 beduidt een
belangrijke datum in de geschiedenis van het « Institut Catholique »
te Parijs,
Ook Duitschland stelt steeds schitterende pogingen in 't werk voor
de uitbreiding zijner missien. Onlangs hebben de Witte Paters het
kasteel van Zeitshofen bij Eckmiihl in Beieren aangekocht, om, er een
opleidingsgesticht van te maken voor de,toekomstige missionnarissen
van Afrika.
DE EERSTE ZAKUURWERKEN, dagteekenen van de regeering
van Frans I. Maar dat waren eerder draagbare klokken dan wel
zakhorloges, en vervingen de zak-zonnewijzers, waarop door middel
van een kompasnaald de juiste orientatie werd aangegeven. Sommigen
schrijven de uitvinding van het zakuurwerk toe aan Pater Heulein,
een Duitscher, die het formaat verkleinde van de horloges die men op
een meubel plaatste, en in de I6 e eeuw onder den naam, van tafelhorloges bekend waren. Door middel van een ring kon men die uurwerken dragen als een hangboog. Maar in Frankrijk werden reeds,
tijdens Pater Heuleins' leven, dikke zakhorloges te koop aangeboden,
zeker zoo goed als de groote uurwerken die te Nuremberg werden
gemaakt. De eerste fransche zakuurwerken komen uit de werkhuize.n
van Blois.
Tot in het begin der 17e eeuw, blijft het zakuurwerk een uiterst
zeldzaam voorwerp. Langzamerhand worden zijn afm.etingen zoodanig dat men het in den zak kan dragen. Men gaf er de meest verscheiden vormen aan; o. a. van een kruis, een tulp, een amandel, een
achthoek, enz. Ze werden versierd met zeer fijn snijwerk. De ronde
en platte vorm komt pas op — en blijft sinds in zwang — in de 2 e heeft
van de 17 e eeuw. De uitvinding van het brandschilderwerk bij middel
van donkere kleuren, in 163o, door Jean Toutin van Chateaudun,
brengt een totale vernieuwing in het versieren der uurwerken. In de
18 e eeuw komen wonderschoone, met brandverf versierde uurwerken
voor den dag; die van de gebroeders Huand van Geneve zijn nog
steeds beroemd. Het armband-uurwerk dat thans zoo in de mode is,
is van heel recenten datum. Daarentegen heeft men in de 18 e eeuw
reeds allerbekoorlijkste ringuurwerken vervaardigd. In dien tijd droegen de mannen twee uurwerken, een in ieder vestzakje, versierd met
lange kettingen van goud, glazuur en edelgesteenten. Aan een dame,
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die hem de reden vroeg van die singuliere mode, antwoordde ridder
de Boufflers heel galant
L'une avance, l'autre retarde,
Quand pres de vous je dois venir,
A la premiere je regarde ;
A l'autre, quand je dois sortir.
EEN NIEUW METAAL. Een Londensch ingenieur M. Kelley
heeft cen nieuw metaal ontdekt, dat hij « folium,» noemt ; het is samengesteld nit oxyden van rnetalen vit de grcep van het platina, en schijnt
geroepen orn, heel de nijverheid onderste boven re zetten. Volgens
Kelley kan het folium even hard worden gemaakt als staal, en even
zacht als lood, en kan het onverschillig welken graad van smeedbaarheid aannemen. Het is ondoordringbaar voor waterstof, en in
tegenstelling met het platina, wordt het in aanraking met waterstof,
niet rood.
PROMETHEUS van Acschulos zal in de eerste heift van Mei a. s.
warden opgevoerd in de flanken zelf van den Parnassus, waar voorheen
de schouwburg van Delphi gelegen was. Worstelspelen, muziek en
volksdansen die tegelijktijd plaats hebben, zullen een idee geven van
wat de grieksche boeren nog onbewust van hun oude beschaving
hebben overgehouden.
EUGENE TURPIN. De uitvinder van het meliniet, Eugene'
stierf onlangs te Pontoise ; hij was 78 jaar oud en bewoonde,
sinds een dertigtal jaren, een kleine villa op de oevers van de Oise.
Op 26 jarigen leeftijd was hij werkzaam in de nijverheid van speelgoed
uit caoutchouc, en ontdekte toen vergiflooze kleurstoffen, wat hem
in 1877 den Montyon prijs bezorgde. Hij was de uitvinder in 18u van
het repetitie-geweer op affuit, dat door het ministerie van Oorlog
geweigerd werd. Veertien jaar later zou het benuttigd worden onder
een ander= naam, en zonder dat Turpin er ook maar een duit voordeel van zou hebben. Toen vatte hij de studie aan van de salpeter
produkten; hij kwam op het gedacht orn het bitterzuur (acide picrique)
te doen smelten op 125°, tegen de meening van Berthelot in, en het te
bezigen voor oorlogstuig als houwitsergranaten met dunnen wand,
die hij te gelijkertijd uitvond, evenals de wisselkokeis en talrijke
knallers.
Hij onderwierp die uitvinding — die tijdens den oorlog zulke verschrikkelijke uitwerksels zou hebben — opnieuw aan den geschutdienst. In ruil ontving Turfin 250.00o frank, en het eerekruis, maar
de Staat wilde geen bepaalde overeenkornst treffen, noch aan Turpin
verlof geven tot fabrikatie van zijn uitvinding, want Turpin was geen
leerling van de Polytechnique noch van de Ecole des Mines.
Turpin
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Op een goeien morgen nu, vernam Turpin dat zijn uitvinding
« meliniet » gedoopt, werd toegeschreven aan een der ingenieurs van
het leger. Van af de Kamertribuun werd dat, toen zelfs verklaard door
M. de Freycinet.
Turpin was er diep bedroefd om. Toch weigerde hij beslist de
formuul van zijn ontploffingstuig under een anderen naam, aan den
vreemde te verkoopen, waartoe een fransch nijveraar hem wilde
overhalen. Deze laatste, wist toen op een slinksche manier Turpin's
geheim te achterhalen, en fabrikeerde duizenden ton meliniet die hij
verkocht aan Chili.
Toen was het geduld van Turpin ten eind. Hij began een reeks
processen, en gaf, om zich te wreken, een brochuur uit : « Comment
on m' a vole la melinite », wat hem een veroordeeling op den hals
haalde van vijf jaar gevangenisstraf, wijl hij — zoo luidde de beschuldiging, — geheimen omtrent de landsverdediging had publiek gemaakt...
Slechts na verschillende stormachtige tusschen-beide-komingen van.
Kamer en Senaat, werd door de uitspraak van de burgerlijke rechtbank van de Seine op 12 Juli 1912, de uitvinding van het meliniet
officieel aan Turpin toegeschreven. Honderd duizend frank schadevergoeding werden hem ter hand gesteld. « Juist genoeg am de onkosten van mijn proefnemingen en brevetten te betalen » zei hij toen.
Eindelijk in December 1925, verleende de Staat hem een jaarrente
van 25000 frs. Turpin leefde afgetrokken in zijn kleine villa, en was
hoegenaamd niet haatdragend of boos om zijn ongelukkige behandeling
« a klaag niet, zei hij, over het kwaad dat mij is aangedaan, wel over
het goed dat men mij belet heeft uit te werken ».
ALWEER SHAKESPEARE. — Wat is er al over en rand hakeSspeare getwistc. Wie of nu wel de tooneelschrijver was ? Wat hij was ?
Of hij wel bestaan zou hebben ? enz. enz. enz. Er komt nu weer een
nieuwe bewering bij... de « Santi Paladino » beweert, dat Shakespeare
een Italiaansche refuge zou zijn geweest omdat.., hij zooveel zijner
stukken in Italie laat spelen. Alsof dat in den renaissancetijd iets
bijzonders was. « Hamlet » zou een navolging zijn van het werk van
een zekeren Michel Agealo Florio, een protestant nit Valtellina. Ook
een groot gedeelte van « Een midzomernachtdroom » zou veel overeenkomst vertoonen met Florio's werk. Indien dit zoo ware beteekende
dit nog niets. Het was een gebruik vroeger aan vreemde schrijvers veel
te ontleenen. Denk eens aan onzen Langendijk e. a. Toch eeren wij
hun werk op hetwelk zij een eigen stempel drukten.
We wachten nu weer op een volgende Shakespeare-ontdekking.
DE CHR. CATACOMBEN IN EPHESE. — Na een langdurigen
stilstand is men in den herfst van 1926 weer met het uitgravingswerk
te Ephese begonnen. Het gaat uitvan het Museum te Smyrna in samen,242

werking met den door het Oostenrijksche Archaeol. Instituut afgevaardigden Weenschen prof. dr. Joseph Keil, prof. dr, Theuer
(Weenen), dr. Franz Miltner (Weenen) en den Berlijnschen theoloog
prof. dr. Adolf Deiszmann. Het werk heeft reeds zeer belangrijke
resultaten opgeleverd.
Niet alleen heeft men een groote menigte van voorwerpen en inscripties gevonden, maar men heeft ook, zooals volgens het « Hbld.»,
aan den « Evang. Pressedienst » uit Smyrna wordt bericht, een ontdekking gedaan, die niet nalaten zal de wetenschappelijke wereld in
sterke mate bezig te houden Men was begonnen met het stelselmatige
onderzoek van de necropolen (begraafplaatsen), op de uitgestrekte,
woeste hellingen van de Panajirdagh. Bij de sedert vijftienhonderd
jaren bij christenen en mahommedanen in hoog aanzien staande grot
der z. g. « Zeven-Slapers » en de onmiddellijk daarnaast in de rotsen
uitgehouwen kerk was de spade in den grond gezet. Na weken langen
arbeid, waarbij geweldige massa ts steen en aarde moesten worden
weggeruimd, kwam men tot de ontdekking dat men hier te doen had
met een oud-christelijk cultusterrein, waar aan de graven van beroemde heiligen zeer wel graven van Ephesische christenen in een
groote catacombe zich aansloten.
Bijna alle uit de reeds doorzochte catacomben bekende grafsoorten
zijn daarbij vastgesteld bakgraven met arcosolien, nisgraven met vele
verdiepingen boven elkander, loculi, enz. Deze graven bevatten een
menigte van voorwerpen, o+ a. ampullen en vooral veel lampen,
waaronder gesculpteerde met liefelijke scenes uitde antieke en oudchristelijke wereld, de verschillendc vormen van het kruis en ook het
monogram van Christus. De kerk, waarvan tot nu toe slechts kleine
stukken zichtbaar waren, is thans in den indrukwekkenden ernst harer
architectuur, welke voor de geschiettenis van den kerkbouw wel van
unieke beteekenis is, blootgelegd. Men veronderstelt, dat zij opgericht
is als « coemeteriale » (begraafplaats-) kerk voor den cultus der « Zevenslapers » en andere heiligen en dat zij, uit de kloof ver omhoog
stekend, de grens van het geheele catacom,bengebied geweest is.
De ontdekking van de Catacomben te Ephese is van groote beteekenis, omdat men in Klein-AziE tot nu toe jets dergelijks niet gevonden
had. De christelijke archaeologie zal door hare vinding ongetwijfeld,
zeer sterk worden bevrucht,
JEAN BERTHEROY overleed voor enkele weken, na slechts een
paar dagen griepziekte, te Cannes in haar villa Helene. Zij was in 1868
te Bordeaux geboren en hare lange loopbaan was zeer vruchtbaar.
Eerst gaf ze bundels poezie uit, waarvan er een « Femmes antiques »
door de Academie Francaise bekroond werd. De voornaamste gedichten van dezen bundel n>1.. Circe, Phryne, Messaline, Debora,
Judith » — zoo getuigt Alc. Bonneau, hebben zeker niet de zuiverheid
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van lijn, noch de kalme, rustige schoonheid der sonnetten van de
Heredia, ze zijn integendeel heftig en driftig, wat toch niet wil zeggen
dat hun woest romantisme aan niemand zal bevallen.
Verzot op oude zeden en gebruiken, wijdde zij zich vooral aan den
historischen roman, en wist ze met een groote zekerheid van dokumentatie de voorbije tijden weer op te roepen. Haar voornaamste
werken zijn : Cleopeitre, Ximenes, la Beaute Alcios; les Vierges de
Syracuse; les Delius de Mantoue et la Danseuse de Pompei, welk laatste
werk eerst verscheen in de « Revue de Paris »,en de schrijfster een
gansch bijzondere plaats in de letterwereld deed innernen.
In de laatste jaren verschenen nog van haar hand in de « Temps »
de moderne romans Amour, oil est la victoire; Roseline et l'Amour;
Les brebis de Mme Deshouliêres, Conflits !Ines; les Chanteurs florentius
en nog eenige andere. Haar laatste werk is geweest Atalante aux
pieds legers. Al deze boeken echter, evenals ook de meeste van haar
« antieke » romans, zitten boordevol van de meest geraffineerde zinnelijkheid, wat de lezing ervan voor ons op z'n minst ongenietbaar
maakt. Slechts enkele van haar romans, o. a. Sur la pente; Les trois
filles de Pieter Waldorp; Les Pierres qu'on brise; Le Jardin delectable,
zijn minder aanstootelijk.
De eigenlijke naam van Jean Bertheroy was Berthe Le Barillier of
ook Mme Czernicki. In ' goo had ze. in de Academie Francaise den
grooten prijs van welsprekendheid behaald met een « Eloge d' Andre
Chenier »; sinds eenige jaren was ze ridder van het Eerelegioen.
DE « ONTDEKKER » VAN CARUSO. — Te Catania is op
zeventigjarigen leeftijd overleden de Italiaansche zangpaedagoog
Giuseppe Cavallaro. Op zijn naam staat de « ontdekking » van sterren
als Caruso, Galeffi, Cardinali, Titta Ruffo, e. a. Een enkele toon, een
kreet, ja een enkel woord bleken sores voldoende, om Cavallaro op de
bijzondere qualiteit van een stem opmerkzaam te maken; zoo ontdekte
hij Galeffi, terwiji deze met eenige kamcraden in koor zong, Caruso
toen deze aan het visschen was en onder het neuriên van een liedje
zijn net uit de zee trok, Cardinali bij een woordenwisseling met een
commissaris van politie, die hem ls vermeend anarchist wilde
arresteeren.
Materieele dankbaarheid van zijn « vondelingen », aldus het «Hbl.»,
heeft Cavallaro niet ondervonden, hij is straatarm gestorven...
ACHILLE MILLIEN. — De dood van dezen Neverschen bard
deken der Fransche dichters en lid van de Akademie der « Dix de
Province » heeft niet alleen het Nievre-land dat hij zoo fel heeft
liefgehad en waar hij zijn meest gewettigde ambities voor heeft opgeofferd — maar ook heel de Fransche letterwereld in rouw gedompeld
Achille Millien is gestorven,
einde Januari, — arm en verlaten
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in zijn nederige kluis van Beaumont-la-Ferriere; hij was acht en
tachtig jaar oud, doch zijn geest was nog even helder, zijn hart nog
even teer als ooit. Om rich cia,arvan te vergewissen, hoeft men slechts
dat kostelijk boekje te lezen : Rose de Noel, dat hij uitgaf, nu juist
twee jaar geleden. Toch dwaalden ooit doorheen zijn blik, schaduwen
van droefgeestigheid, en aan een vriend die hem nog niet lang geleden
in zijn werkvertrek een bezo0k bracht, zei hij « Je vis avec des
ombres ». Ja, Achille Millien leefde met schimmen; maar hij leefde
ook, en tot zijn laatste oogenblik heeft hij geleefd in het licht der
poesie en met de liefde van zijn gewest. Leerling van de Parnassiens,
heeft hij, steeds uiterst verzorgde verzen geschreven; geen enkele
verwaarloozing of nalatigheid in rythme en rijm; tot het einde toe
heeft hij, die zoo trouw vasthield aan de traditie, verachtend die
vrijheden 4fgewezen, waarmee maar al te veel moderne dichters,
onder een vcrwrongen kronkelvorm, het onvoldoende van hun gedachten zoeken te verbergen Ook heeft hij steeds afzijdig gestaan van
alle kliekjes, van alle cenakels, door wier toedoen « men er komt ».
Als zooveel anderen had hij ook heel gemakkelijk, kunnen weggaan
uit zijn provincie, waar onbekend-blijven of rniskenning hem te wachten stond, en naar Parijs trekken, waar hij wellicht beroemd zou zijn
geworden, want daarvoor had hij meer dan voldoende hoedanigheden:
een sterke verbeelding, een scherpe en zekere opmerkingsgave en die
gevoeligheid die hij elk van zijn werken heeft weten in te drukken. Als
zooveel anderen, zou hij den roem hebben kunnen kennen en den
rijkdorn, hij die reeds op vijf-en-twintig jarigen leeftijd zijn eersten
bundel verzen : La Moisson door de Academie Francaise bekroond zag,
Maar boven dat alles verkoos hij de armoe en de vergetelheid. Orn
tot eerarnbten te komen, zou hij zijn Nivernais hebben moeten vaarwel zeggen, en die goede boeren verlaten die zijn vrienden waren,
bij wie hij zich zoo op en gemak voelde, en waar hij zoo graag mee
omging. Bij hen vond hij de oude tradities weer die helaas aan 't verdwijnen zijn, de oude kostumen die meer en meer vergeten worden,
de schilderachtige anekdoten die van haard tot haard, sinds God weet
hoeveel generaties al, worden oververteld.
Nivernais heeft hem te veel miskend, dezen nederigen man die
nochtans een der schoonste parels is aan zijn kroon. Nu dat de zachte
dichter slaapt in de schaduw van zijn klokketoren van Beaumont,
in die eenzaamstille vallei die hij zoo fel bezongen heeft en waar thans
de muren om zijn zwijgen treuren, aan den raad van die groote wouden
aan wie hij zijn droomen toevertrouwde, nu dat hij rust zoo vroom
in dezen grond waaraan hij gehecht was met al de vezels zijner gevoelige ziel, mocht nu ten minste deze zoo fel geliefde provincie
erkennen en begrijpen al de genegenheid en al de vereering die het
hart van Achille Millien voor haar zoo warm steeds heeft doen kloppen.
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THEODORE DURET. — Een maand na Claude Monet, den
patriark van het itnpressionnistne is nu, rond half Januari, ook
Theodore Duret heengegaan, die van dezelfde kunstrichting de verdediger en de geschiedschrijver is geweest.
Hij was geboren te Saintes in 1838 en had zijn studies gemaakt op
het lyceum van la Rochelle. Sinds Baudelaire was hij de grootste
fransche kunstkriticus, doch hij was ook een bekend journalist — in
't begin — en een onverschrokken globe-trotter. Hij had het dagblad
« La Tribune » gesticht, dat op het einde van het tweede keizerrijk het
orgaan werd der republikeinsche oppositie, en zoo raa,kte hij verwikkeld in het politiek proces van Baudin, dat de opinies in dien tijd zoo
fel verdeelde. Hij had den « kneep » voor geschiedenis : begrijpend
« zag » hij de feiten en vormde een oordeel door zijn diepe kennis
van de psychologie der volkeren. De laatste jaren van het tweede
keizerrijk gaf hij prachtig weer in zijn « Histoire du second Empire »,
en in een werk van nog grooteren omvang « Les Napoleons ».
Met de derde republiek zag hij zijn politiek ideaal verwezenlijkt,
en nu wijdde hij zich aan de studie en aan_de kritiek van kunsten en
wijsbegeerte, en hij knoopte vriendschapsbetrekkingen aan met Courbet en Manet, waarover hij later de essentieelste werken zou schrijven.
Duret ondernam meer dan eens de reis om de wereld, en tijdens een
van die ornzwervingen bezocht hij Japan, in gezelschap van baron
Cernuschi. Maar waar deze zich speciaal bezig hield met de kleinkunsten, en met de sino-japaneesche standbeeldbouwkunst, daar
waren de Japaneesche prenten voor Duret de revelatie van een frissche,
levende kunst, bestaande in heldere tinten; en toen hij in Parijs terug
kwam, liet hij zijn verzameling kakemonos en gravuren zien aan de
schilders, zijn vrienden en aan de Goncourt's. En 't is genoeg gekend
welken invloed die Japaneesche prenten gehad hebben op de kunst
van Manet, van Monet, en op de fransche schilderkunst in 't algemeen;
gansch de plastiek onderging erdoor een totale verandering.
Ook schreef Th. Duret de eerste studies over Spencer en over de
leer der evolutie, over Schopenhauer en over Richard Wagner.
In 1878 publiceerde hij een verdediging van het impressionnisme,
waarin hij de filiatie aantoonde van Pissaro, Cezanne, Renoir, Monet
met Courbet, Corot en Manet.
Na zijn : Histoire des peintres impressionnistes, gaf hij werken over
Manet, Courbet, Van Gogh en Lautrec. Hij verdedigde zijn ides met
een vurigheid, die hem door de steunpilaren der officieele kunst den
scheldnaam van « communard » bezorgde, wijl hij toch, door zijn
voornaamheid van echten gentleman, voor de strengste burgerlijke
traditie getuigde. En toch bleef hij diep gehecht aan sommige, meer
dan vrijzinnige begrippen en zoo de impressionnisten systematisch
het kruis weigerden, was dat wiji. Duret zelf zulk een diepe verachting
betoonde voor elke onderscheiding die niet was aangeboren.
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Eenzame die hij was, had hij een afkeer van al het officieele, en zoo
was ook zijn autoriteit bij de vertegenwoordigers der Schoone Kunsten in Frankrijk maar heel gering. Maar dat het museum van moderne
kunst te Berlijn, het Metropolitan Museum van New-York, de nationale
musea van Japan en Groot-Brittanje onberekenbare rijkdommen
bezitten van de Fransche school van af Manet tot aan Renoir, hebben
ze aan den invloed van Duret te danken; Bij Duret zag men niet de
bestuursleden van de Schoone Kunsten, maar de kritici en de museumbestuurders van de heele wereld kwamen bij hem om raad. Theodore
Duret verpersoonlijkte de strijd, na dewelken de fransche schilderkunst moest verschijnen als eene van de glorievolste van dit tijdperk.
Hij heeft de opkomst van de « Ecole de Paris » voorbereid.
EMILE BLEMONT. — Dee dichter van de groep der Parnassiens
stierf begin Februari op acht en tachtig jarigen leeftijd. Hij heeft heel
veel gedichten geschreven die voor het meerendeel in boekvorm gebiindeld zijn. Ook schreef hij verscheidene tooneelstukken in verzen,
vertaalde in 't fransch engelsche schrijvers en werkte mee aan « rEvenement » en aan « le Rappel ». Eenige van zijn nieest bekende werken
zijn « Contes et Feeries »; « Poemes crItalie »; « Les pommiers en fleurs »;
Artistes et penseurs ».
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Overzicht van Tijdschriften
ROEPING (Februari) : De eeuwige dans : Lou Lichtveld — Mechtild de Begijn V : M. Molenaar, M. S. C. — De waan van bet sektarisme : Jozef De Haan — Het teken : Gerard Kunvelder — Kritische
beschouwingen over Proeven van Parallel-Vergelijkende studien II :
Floris Van der Meuren — Door et dorre venster (vers) : Ton Kerssemakers — Geestelike Ervaringen : M. Molenaar, M. S. C. — Krabbels :
Nor Heerkens — Boekbespreking — Kroniek. —
DE dEMEENSCHAP (N° 1) : Verantwoording : Redactie —
Nederlandsche Beeldhouwkunst : Jan Engelman — Potpourri : Dr.
Carl Sonnenschein — • ost en West : Constant Zariau — Het huis
van den schilder : Albert Kuyle — De verdoemde (vers) : Willem Ten
Berghe — I want to be ready : Lou Lichtveld — Een vereenigingsgebouw : Willem Maas p--, Teekening : Jan Toorop — Kronik —
Boekbespreking — Mededeelingen.
BOEKZAAL (Februari) : Boekbesprekingen.
BOEKENGIDS (Februari) : Arthur Coussens : Joris Eeckhout —
Boekbesprekingen — Inlichtingspost.
VROUWENLEVEN (Januari-Februari) : De Maagdeliike staat :
P. Philoteus Van Lierde — Schoonheidsvisioenen : M. Van Hoeck —
Legende van de H. Odilia : Rita Hostie — De Reidans : J. D. B. —
Voorjaarsleven : J. ten Heuvel — Het boek der maand — Leven en
Werken --, Varia.
■

DE STEM (Februari) : Emil Ludwigs Napoleon : Just Havelaar —
Over Volkenbond en Ontwapening : B. de Ligt — Nichts is ganz
wahr III : F. M. Huebner -- Verzen : J. C. — Opstellen — Meditaties
over Schoonheid en Leven : A. J. Mussche — Een ontnuchterde
Torreador : Dirk Coster — De Film : E. G. de Roos — Tooneel :
Dop Bles. -ONS GEESTELIJK ERF (Januari) : Ter inleiding --- Over het
ontstaan der Germaansche mystiek : Dr. J. Van Mierlo — Voor
Thomas van Kempen : Dom. J. Huyben O. J. B. — De Mariavereering
en de orde van het H. Kruis : Fr. L. Edmond 0. S. C. — Bartholomaeus Anglicus : 0. F. M. — Over godsvrucht en karakter der Neder248

landers : Fr. W. Lampen. 0. F. M. — Bartholomaeus Anglicus en zijn
invloed : Dom J. Huyben 0. J. B. — Ott& mystieke teksten : Dr. L.
Reypens ...-,, Boekbespreking. —
WIL EN WEG (Februari) : Lichaam en Ziel : G. H. Van Senden —
Bewoonde Werelden : P. G. A. Valewink — Het onderwerp in de
schilderkunst : Herman Hana — De ornamentles : Herman Hana —
Shakespaere, Vondel en Moliere voor den modernen toeschouwer :
Simon Koster — Tooneel voor de massa : Albert Van Dalsum —
Instinkt of verstand : Dr. A. Schierbeek. —
TIJDSCHRIFT VOOR R. K. OUDERS EN OPVOEDERS : De
verkeerde' weg : U — Eerste hulp bij ongelukken : Dr. Deelen — Rust :
Anny Berkvins — Hulsmans — De school : H. C. — Ingekomen
boeken. —
WIJ (N° 1) : Wij : Redactie — De Bruid van Koopman Floris :
Wim Snitker —, Het Gebed in de stadskerk (vers) Anton van Duinkerken — Daden : Dr. P. C. De Brouwer — De R. K. Grondslag van
Vlaanderens strijd : Maurits Van Schelvenhoeve — Volkenrecht : Mr.
F. H. C. Van Wyck — De Vader (vers) : Jos. Panhuysen Jr. — 't Hart
van Zuiden is nog goed : J. Bechthold — Offer en Christendom : J.
Bechthold — Offer en Christendom : Joh. Van der Steeght. M. S. F. —
Na zooveel Romans : A. Van Delft — Het groot schouwtooneel van
Don P. Calderon de la Barca, vertaald door J. M . J. Knaapen : W. —
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (Februari) : Rainer Maria
Rilke : Daniel Rops — Poêmes : Charles Ern. Renard — Meditations
cripusculaires : Jean Gyselinck --- Ma Collaborations a la Phalange II .
Camille Pitollet — Nouveaux Poêmes d'Amour : Claire et Iwan Goll —
Les cEuvres Belges — Varietes Litteraires — Lettres Etrangeres —
Chroniques du mois. —
HOCHLAND (Februari) : Die Staatsraison im Bereich der Kath.
Staatsgedankenis : Prof. Dr. W. Schwer –; Die Bier einer Ernte :
Prof. Dr. J. Nadler — Die heilige Kiimmernis : Fr. H. Kraze — Geburt
der chrislichen Kunst aus dem " Korpus Christi „ J. Paulweber — Rasse
and Volk : Prof. Dr. H. W. Schmidt — Kritik — Rundschau — Unsere
kunstbeilagen. —
THE MONTH : A catholic looks at the word . By the Editor —
Distributism and agriculture : G. Heseltine — Matteo Ricci : an apostle
of China : F. X. Rogers — Lessons from Lourdes : M. Blundell — The
Roman Index : Rob. Hull — The Blood Miracles of Naples : H. Thurston — Miscellannea — Reviews — Short Notices — Books received. —
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Boekbespreking
M. DE KONING en M. SUSIJN. Voor eigen kring, bloemlezing
voor het voortgezet onderwijs aan R. K. Meisjesscholen. Uitg. vh.
P. Brand, Hilversum.
Omdat het samengesteld werd van uit een kath. paedagogisch standpunt zal dit boek ook in Vlaanderen welkom zijn. Het draagt bij tot
ontwikkeling en vorming van den smack en een goeden natuurlijken
stiji. Wij bevelen het gaarne aan maar missen er toch noode weer
fragmenten uit onze eigen vlaamsche literatuur.
Dr. H. A. GUNS VAN GELDER. De XIXe eeuw, leerboek der
algemeene en vaderlandsche geschiedenis van 1789 tot heden.
Uitg. P. Noordhoff, Groningen.
Schrijver behandelt de geschiedenis van de kultuur, economie, kunst
en godsdienst met een zeer te waardeeren bekwaamheid en geleerdheid.
Jammer dat hij zoo verkeerd inlicht en oordeelt over het katholicisme.
Alleen reeds van wetenschappelijk standpunt uit *maakt dit zijn werk
ongeschikt.
Dr. F. SCHUH. Beknopte hoogere algebra. Uitg. P. Noordhoff,
Groningen,
In dit lijvig fraai werk bundelt schrijver in verkorten vorm, maar
zonder in 't allerminst of te wijken van de wetenschappelijke nauwgezetheid en volledigheid, zijn drie werken over hoogere algebra.
Alhoewel bepaaldelijk op nederlandsch studieprogram geschoeid, is dit
boek toch onmisbaar voor onze vlaamsche studenten en leeraars in wiskunde, omdat het vrijwel alle belangrijke punten der hoogere algebra
op wonderkiare wijze behandelt. Schrijvers' naam was daar overigens
een waarborg toe.

Herdruk.
Dr. C. DE BAERE. Beknopte Nederl. Spraakkunst ten dienste
van het middelbaar en normaalonderwijs, derde druk, uitg. J. B.
WOLTERS, Groningen.
Dr. L. J. VAN HOLK, Bijbelsche figuren. Uitg. Leidsche uitgeversmaatschappij, Leiden.
Van Adam tot Ester en Jeshurum staan bier zes en dertig figuren
uit den Bijbel geboetseerd in een taal, zeer vloeiend, zeer gepolijst en
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warm bezield. Hij herschept zijn helden tot vrome exempelen met een
twintigst-eeuwsche mentaliteit en psychologie. Zoodat voor ons de
grootscheid dezer vaders der menschheid wegvalt bij het opzet van
dezen protestantschen predikant, om ze voor onze opvattinkjes van
geleidelijkheid en aannemelijkheid begrijpelijk te maken. Zoo vindt hij
ook de Christus-figuur maar begrijpelijk enkel en alleen als " zwak- en
sterfelijk mensch „.
JOZEF COHEN, Zonnedauw, 2e druk 3e duizend. Uitg, Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Het tragisch leven van Lydia het weeskind, en haar vriendinnetje.
Hoe de liefde in haar leven ontwaakt, ten slotte hoe de liefde haar
doodt. Naturalisme. lets voor Gerard Van Hulzen. Jozef Cohen schrijft
wat vlugger dan Van Hulzen en leest dan ook plezieriger. Men leest dit
duister beklemmend verhaal, ondanks zichzelf, jachtig en geboeid.
Alleen voor volwassenen.
UMBERTO FRACCHIA, Angela, vert. uit het Italiaansch. Uitg.
Hollandia-drukkerij, Baarn.
Angela, is er eene uit een bordeel en een oude horlogemaker, een
arme eenzame, neemt haar op om wille van haar kind. Maar dan keert
zich zijn seniele liefde van het kind naar de moeder en dan valt ons dit
onbetomelijk drift-ontleden tegen.
F. V. HANDEL-MAllETTI, Das Rosenwunder, Deutsche
Passion, Verlag KOsel und Pustel, Munchen.

1VIeesterwerk ! Tot alien die durven beweren dat er in Handel
Mazzetti's talent een verstarring getreden is, roepen we : meesterwerk ! meesterwerk ! Wij hebben trouwens nooit begrepen waarom
wij de duitsche protestantsche professoren, met hun fabel over
1Viazzetti's verstarring zouden napraten. Waar is daarvan het bewijs ?
In de evolutie van dat grootsche talent toch wel niet, want dat is niets
anders dan de evolutie van al de grootsten : vereenvottdiging, versobe:
ring. Als wij terugdenken aan de machtige overdaad aan evenementen
en strijdtafereelen van «Stephana Schwertner», aan de misschien wel
wat zoete sentimentaliteit van « Meinrad Helmperger », « Brilderlein
und Schwesterlein » en andere, dan zijn de twee bovengenoemde
werken, behoorend tot de trilogie « Deutsche passion », (we wachten
op het derde deel) de mijlpaal die aanwijst : hier bereikt de grootste
moderne katholieke romanschrijfster de klassieke zelfbeheersching.
Hier is al de ballast overboard geworpen, hier zijn al de wilde scheuten
gesnoeid, hier is nu de klassieke roman van Freiin Enrica van Handel
Mazzetti. Hij heet voor de drie bundels « Deutsche Passion » en het
is niet te doen om het schitterend individu van den protestantschen
student in de Theologie, die, misleid door de valsche leer, een moor d
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begaat alsof hij een heilig sacrificie plengde. Het is hier ook niet te
doen om de katholieke freule Walch, die, van zonde beticht en voor
slet gescholden, ten slotte in de aureool van haar lijden en zuiverheid
kornt staan. De oorlog trof Handel Mazzetti diep. Haar dichtbundel
Deutsches Recht, geeft ons een aanduiding dat zij den historischen
anti-hervormingsstriid vergat en alles waar zij sedertdien oni bekommerd was. Als het met ongedttld verwachte derde deel zal verschenen
zijn, zullen wij duidelijker zien dat deze Karl Sand trilogie het grootste
werk wellicht is dat door den oorlog geinspireerd werd, een magnifieke
geschiedenis van het geestesleven van het Duitschland der 19 e eeuw
D. W.
op de keering der beroerde twmtigste.
BRUDER BERNHARD, Pfeffer und Salz- Verlag Herder,
Freiburg 1. Br.
Een vijftigtal gebundelde weekbladartikels. Brugman, Pater Poiters,
vader Cats en Abraham en Sancta Clara bij elkaar. Ben kostelijk boek
rn,oraliseerende lectuur vol milden, franciskaanschen eenvoud en
D. W.
humor. De duitsche artikels uit den « Boer »—
CHARLES DIEHL, Constantinopel, bewerkt door Dr N. J.
Singels, uitg. W. J. Thieme en Cie, Zutphen, Holland.
Het ottomaansche rijk is republiek geworden. Het sultanaat is
verdwenen. Angora werd de hoofdstad der republiek. Het aloude
vorstenhuis van Osman vermeerderde de droeve rid der koningen in
ballingschap. De keizerlijke paleizen werden nationaal eigendom.
Jildisch kiosk werd een hotel en cabaret. Het Oude Serail zal een
groot museum worden. Elken dag waait de democratie een oude
schoonheid weg. Constantinopel wordt nu een provinciestad. Hoe
welkom nu dit fraaie bock over het Constantinopel, met zijn dubbel
verleden van Christenstad en Ottomaansch centrum, met zijn grootsche
geschiedenis nog klevend aan alle muren, nog hoogrnoedig jubileerend
in de praal van zijn monumenten. Dit schoon boek is een document
over een wereldstad die aan tt sterven is. Schrijver heeft ze in haren
bloei gekend en liefgehad. Met kennis en liefde vertelt hij wat Constantinopel thans is (I) wat er over is van het verdwenen Byzantium (II)
over het wonder der Heilige Sophia (III) over de byzantijnsche kerken (IV) wat er nog over is van het Turksche Constantinopel (V) over
de omgeving van Constantinopel (VI) over de musea van Constantinopel (VII) Al mist deze geschiedschrijver der Aya Sophia de bezieling van Schaepman, geen christen leest zijn boek of voelt iets
roeren van binnen.
Bij dit alles nog te vermelden een zeer talrijke serie srnaakvolle
fotografische weergaven en een compliment aan de uitgevers van dit
D. W.
bizonder keurige bock.
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Beuroner Kunst, eine ausdrucksform der christlichen mystiek,
door J. KREITMAIER, S. J, Freiburg, Herder met 37 afbeeldingen,
4,5 mark.
Dat vier uitgaven in korten tijd werden uitverkocht, bewijst dat dees
klaar bezonken betoog van den gekenden kunstkritieker groote waarde
heeft, en ook dat Beuron de aandacht treks.
Nu schijnt de tijd aangebroken een oordeel te vellen over Beuron ;
de princiepen door P. Lenz gehuldigd, drongen door : de andere kunsten staan in dienst der architectuur ; het perspectief wordt uitgeschakeld;
wat het persoonlijk voelen kan uitdiukken wordt op de spits gedreven;
de kunst tot walgens toe verzadigd van naturalisme, zoekt naar 't innerlijke en zelfs naar het subconsciente ; en we staan in den cultus van den
spaansch-theresiaanschen mystieker Greco. P. Lenz en Beuron hebben
die nieuwe strekkiug vOOrvoeld en ingeluid.
Mag men hen uit Bien hoofde modern heeten ? Niettegenstaande
uiterlijke overeenkomst, verschilt de ziel in beide kunstuitingen : de
modernen willen persoonlijke gevoelens uitdrukken, dus veranderlijke
gevoelens, naar tijd en stemming en temperament ; Lenz wilde eene
hieratische kunst scheppen, noch aan tijd noch aan omstandigheden
gebonden, wortelend in het dogma, in een soort veropenbaring, die
menschen lichaam, als afstraling van Gods wezen, in vasten onveranderlijken canon van den driehoek wilde opgebouwd.
Beuron, zegt Kreitmaier, is een vorm van de kristelijke mystiek, maar
is niet de eenige vorm. Geen verstarring van de kunst van den Athos'
berg. Andere uitdrukkingen zijn ook mogelijk. De kerk bepaalde de
liturgie, gaf Naar vaste vormen ; voor de kunst bestaat zulke beslissing
niet. En Beuron is bepaald kloosterkunst, en nog wel uitgesproken,
kunst der Benediktijnerorde, die rechtstreeks Gods vereering nastreeft.
Meermaals drukt Kreitmaier bet verschil tusschen gothieke kunst en
Beuronschool in volgende woorden uit : Beuron bidt, gaat op in extaze ;
gothiek predikt, werkt in op 't gemoed van den geloovige ; de eene is
l'art pour Dieu, de tweede l'art pour l'homme. En nu kan men twisten
over den voorrang dezer strekkingen. De schrijver onderzoekt het wijsgeerig en fijnzinnig in twee hoofdstukken.
Het boek bevat een zevental hoofdstukken.
Over het Urtyp, de St Mauruskapel.
Over de Beuroner kunstvorm.
Over den kanon ; bij Lenz stond die kanon vast als een dogma, en hij
steunde het op aanhalingen uit Plato en op theologische beschouwingen,
Over de verschillende takken der Beuronerkunst ; de Beuronerkunst
schijnt enkel leefbaar te zijn in toegepaste kunsten ; zij is uitgestorven
in mannelijken stain, en leeft voort in de miniatuur en kunstnijverheid
bij de benediktinerssen van S t Gabriel te Prag.
En dan twee hoofdstukken, waarover hooger : die hieratische Kunstabsicht; zeitlose and zeitbedingte Kunst.
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Lenz was een groote, een vruchtbare verschijning ; hij heeft de poorten geopend, het verlossende woord gesproken voor de nieuwere
monumenteele kunst ; zijn greep was machttg op zijn medewerkers,
maar kon niet alle temperamenten kneden ; zijne kunstopvatting paste
niet op alle temperamenten, zeker niet op de poetisch aangelegde naturen. Voor dezen was zijn theorie een status violentus. En zij zou het
zeker in de toekomst niet hebben gekunnen. Hij was dus wel, in echten
zin, een verschijning. Maar zijne princiepen der hieratische kunst kunnen door een tweede genie tot nieuwen vorm omgewerkt worden.
Albert Saverys door ISIDOOR VAN BEUGEM ; uitgave Lannoo,
Thielt, met portret en 40 foto's.
Dat is een prachtig boek over den prachtigsten schilder van 't huidige
Vlaanderen ; en men voelt wel iets als fierheid dat zulke uitgave in
't vlaamsch verscheen en ook lezers vindt. De schrijver verontschuldigt
er zich wel over misschien te subjektief te zijn ; maar de lezer zal hem
dit evenwel niet aanwrijven ; met spanning volgt men het betoog dat
wel lyrisch is, maar niet in de lucht hangt ; de panegyrieker immers
mocht van dichtbij de ontwikkeling volgen van den schilder en zijn
ontworstelen aan ontmoediging en neerdrukkende tijdsomstandigheden.
Hoe veel beter verstaan we nu de opvolgende perioden, of liever den
groei van Saverys, eerst het natuurtrouw schilderen in bradden werkelijkshendzin, dan het onderdompelen gedurende eenigen tijd in het
expressionisme, een duikelen naar het oerelement dat in zijn doeken als
een adem van eeuwigheid blaast, en ze de werkelijkheid laat overschrijden ; stilaan komt hij los uit de vertwijfeling van den oorlog en
zijne naween ; uit de periode van de winterlandschappen met den strijd
tegen de duisternis, en duivelsche machten; om te komen tot een stijgend
gevoel van rustigheid, dat ons tegenruischt uit de stillevens, bijzonder
uit de vischstillevens.
Welke zal de verdere ontwikkeling wezen van Saverys' kunst ? zal
hij, die dan toch in vele opzichten een Streuvels natuur blijkt, evenals
deze opgaan in de menschenfiguur ? Van Beugen spreekt over te
Antwerpen nog niet geziene doeken met koeien. In alle geval is het een
schilder met een verbluffende veelzijdigheid, en eene benijdensweerdige
beweeglijkheid.
Van Beugem komt er meermalen op terug ; wie in Saverys den
vlaming negeert, die met open oog en hart door Vlaanderens beemden
en velden heeft gewandeld en al het zielelijden en strijden heeft mededoorstaan van een moeizaam en hoogerop worstelend volk, geraakt
niet tot de bron van Saverys' onuitputbaren rijkdom. -- Het deed mij
groot genoegen ook uit schrijvers mond te hooren dat men Saverys
gerust een romantieker noemen mag.
I. HALLEZ.
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PROSPER ARENTS. Het geheimzinnig kastje. Lectura, Antwerpen.
't Vertelselken is niet veel zaaks. De schrijver doet nogat eens
gezocht aan. Zijn schets van Antwerpsch volksleven is wel raak
realistisch.
Dr. FR. VAN HOOF, Nederlandsch Leesboek voor Waalsche
Scholen (4° en 5° studiejaar). Uitg. De Wit, Brussel.
Dit leesboek bewijst dat men doctor in de germaansche talen kan
_worden zonder het onderscheid te leeren, tusschen goed proza en
onbeholpen maakwerk ; tusschen een zuiver vers en holle rijmelarij.
Hoe is het mogelijk in,derdaad nog in 1926 als specimens van letterkundig schoon aan te halen. In de Kempen, van D. Claes, — De
driekleur van Walraert. Vuylsteke's Ph. Van Artevelde. — Jul.
Sabbe's vers aan P. Benoit, — of avond in de Lente van J. Boucherij
Dat is gewoon doctorale smaakmisleiding. Maar de « Alphabetische
lijst der schrijvers » die het boek besluit bewijst bovendien dat de
samensteller niet eens de juiste waarde en zin weet van een gangbaar
nederlandsch woord als beroemd. Niet alleen J. Perck heet daar
beroemd ; maar ook Pol De Mont is beroemd. Busken Huet is beroemd
Helene Swarth is beroemd. R. De Clerck is beroemd. Virginie Loveling is beroemd. Daan Boens is beroemd. A. Van Cauwelaert is beroemd. Martinus Leopold uit Groningen is beroemd en meneer Bosmans, onderwijzer, is beroemd om, zijn schoolboekjes. Men kan van
iemand zeggen dat hij een goed dichter is, of een begaafd, dichter of
een verdienstelijk dichter of een bekend dichter of een populair
dichter of een merkwaardig dichter of een uitstekend dichter of een
begenadigd dichter..., maar beroemd?... Laten we zeggen dat Vondel
beroemd is ; dat Goethe beroemd is ; dat Ruysboeck beroemd is ;
laten ze zelfs zeggen dat de roem van Gezelle de grenzen van dit land
overschreden heeft ; maar door aldus zonder onderscheid een dozijn
nederlandsche schrijvers tot beroemdheden te promoveeren, heeft
de samensteller veel kans berucht t worden.
Aug. Van Cauwelaert verzoekt me intusschen mee te deelen, dat
D. W.
hij voor de onverdiende eer bedankt.
I. VAN GELDEREN. Duitsch Woordenboek. Zesde veel verbeterde en vermeerderde uitgave. le deel Duitsch-Nederlandsch.
Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Pr. per deel 4,25 gl.
Woord voor woord heeft Van Gelderen zijn vroegeren arbeid
herzien en op vele plaatsen aangevuld. Van al de duitsch-nederlandDr. V.
sche woordenboeken lijkt dit me het beste.
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FELIX TIMMERMANS. Pallieter-kalender voor 1927. Uitg.
De Sikkel, Antwerpen.
F. Timmermans heeft voor elke maand een gekleurde mannekensM. v. V.
blad gemaakt. Goedlachsche koddigheid.
H. DE GREEVE, S. J. Luigi Gonzaga, Uitg. N. V. Govers,
Den Haag, Pr, Fl. 0.15.
De H. Aloysius was geen kniezer, en geen kwezelaar. Hij heeft
gerakkerd en geravot als andere jongens ; hij heeft gespeeld met
tollen en knikkers en hij liep te paradeeren met helm en sabel in een
echt soldaten pak. Hij heeft geleefd en gespeeld als een jongen van
zijn stand, maar hij is tot het besef van zijn hoogere roeping gekomen
op een leeftijd dat anderen nog aan moeders rokken hangen. Zoo
heeft pater De Greeve hem getypeerd. Er ontbreekt echter een
beetje schroom en wijding tegenover-Aloysius, die dan toch een van
van Gods liefste heiligen is.
Hoe voor jongens over een heilige als Aloysius moet geschreven
worden, leert ons zijn ordebroeder P. M. Van Opdenbosch, die over
« De Grootste der Gonzaga's een modelboekje voor de jeugd geschreyen heeft, in de Bode van het H. Hart,
ALPH. LAMBRETTE, S. J. S. Louis de Gonzague.

Sa

Mission. — Son Arne. Ed. du Museun Lessianum, Louvain.
Niet een vluchtige schets van St-Aloysius' leven, zooals vorig
boekje ; maar een historische studie over dit bevoorrecht leven en de
providentieele rol die deze groote Gonzaga op deze wereld heeft
vervuld, en nog vervullen blijft in de Roomsche jeugd. Een zier
Dr V.
interressant werkie.

DRUKK. ERASMUS, GENT

BEETHOVEN'S LEEFKRACHT
door M. E. Belpaire.

Het genie is een allerdiepst mysterie.
Gelijk het leven, gelijk de liefde, gelijk het hoogste leven der liefde
de heiligheid, ontsnapt het aan iedere ontleding, elke verklaring —
rechtstreeksche gave uit hoogere kracht.
Plots is zijn ontstaan.
Een kind ontwaakt in het middeneeuwsch Italie, dragend op het
voorhoofd het geheimzinnig teeken. Vroeg komt hem zijn ideaal te
gemoet, onder 't beeld eener stralende m,aagd — en Beatrice's Omlach ontsluit voor den toekomstigen Dante de vergezichten der
eeuwigheid.
VOOr den gewijden zanger van Hei, Vagevuur en Paradijs, was een
andere minnezanger in Italie opgestaan. Ridder van 't ideaal, verloofde
van een onzichtbare schoonheid had de Poverello van Assisi zijne bruid
ontdekt onder 't schamele kleed van
.. Vrouw Armoede en aan haar uitgem,ergelden vinger den ring zijner liefde geschoven. — Mystiek
huwelijk van godsdienst en poezie.
Dit waren im,mers tijden van idealism,e en bezielend geloof. En
onder den blauwen zuiderhemel zou de bloem der kunst als van zelf
openbloeien. Maar in onze Noorderstreek, en in sceptischer eeuwen?
Toch, in een door de golven bevochten eiland, in 't kleurige midden
van Elisabeth's Engeland, bij 't borate en wemelende der ontwakende
Renaissance, vangt een jongeling al de tintelingen op van het leven,
spant al de draden saam van 't innigst zieleleven en timmert het
tooneel op waar ieder menschenkind zijn eigen tragiek ziet afspelen in
de tragedie der wereldhistorie — Shakespeare heeft geen lachende lucht
noodig gehad om de goddelijke vonk van 't genie op te vangen.
Niet meer dan onze Vondel, in 't nog lagere der Nederlanden, en
wel bij 't doodende eener dor-Calvinistische levensaanschouwing.
De tijd staat niet stil, de eeuwen zinken in 't verleden, en krijgen
daarstoor zelf een eigen bekoring. Al schijnt de Renaissance dichter
bij ons, toch ondergaat zij de macht van den afstand en betoovert ons
door een, glans van poezie, Maar eene eeuw voorzeker was er geheel
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van ontbloot : — die koude, sceptische, achttiende eeuw, den afgrond
der tijden ingaande met het Voltaire-rictus op de lippen. Gelukkig
bijna mag het heeten dat de daverende schokken der Fransche revolutie ze eerst nog wakker schudden.
En toch, hier weer, terwijl het in 't vroegere Versailles en tot op
't hof van Duitsche keurvorstjes of palsgraven zoo statig koud toeging,
kwam plots de romantische schoonheid in gisting, en dat in 't harte
ze If van 't Germaansche oerwoud.
Eeuwen lang had Doornroosje gesluimerd in haar betooverd kasteel
aan den Rijn. De hooge hegge welke materialisme en aardsch betrachten rond haar hadden geweven was zoo dicht ineengegroeid, dat haar
bestaan bijna in vergetelheid was gevallen. Maar plots drong de ridder,
de minnaar door de haag en wekte met een kus de slapende schoone.
Wat zeg ik : De ridder ? — Met tientallen waren zij om de romantische schoonheid op te vangen, met glans te omluisteren, der wereld
aan te bieden : en Goethe en Schiller, Uhland, Eichendorff, Novalis,
Brentano — wat al namen I
Niet alien genieen voorwaar, maar alien bedeeld met dichterlijken
gloed.
Doch den naam zou al die namen overtreffen; een roem al dien roem
overschitteren. Want waar zij enkel het woord hadden — het bevleugelde woord van het vers, wel is waar — daar sprak hij de taal zelf
der poezie : de muziek.
Beethoven ! — naam, uit onze streek, met den eigen kla,nk galmend
onzer taal — geboren op Duitschen grond, ja, maar vit een stam wiens
wortels in onzen grond hadden gestaan.
Reeds eenmaal heb ik, op deze plants, geweven op Beethovens
Vlaamschen oorsprong ; in 't licht gesteld hoe wij, Vlamingen, recht en
reden hebben, ons in zijne grootheid te verheugen. Die bewijsvoering
wit ik niet hernieuwen. Genies zijn eigendom van de heele menschheid.
En wie was meer mensch dan Beethoven ? Dat is het eigen kenmerk
van zijne kunst, dat hij het menschelijke in ons tot op zijn hoogste
hoogte voert, tot in zijn diepste diepte ontroert. Daarorn kunnen wij
alien — van welke gemeenschap of gedachte ook, — in hem communiceeren. Maar het dichtste toch zullen zij hem benader'en die, eender
geaard, bezield zijn met hetzelfde ideaal en gedreven door hetzelfde
geloof. Daardoor spreken zijne werken .eene taal die voor alien vatbaar
is, die ieder menschengemoed doorzindert, veredelt, verheiligt.
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Beethovens taal is de taal bij uitnemendheid van leven en liefde;
van liefde in het leven, van levende liefde. De volste taal van 't louter
menschelijke — en daardoor zoo onweerstaanbaar voerend tot God.
Leven, Licht en Liefde zijn de drie geheimzinnige namen van Gods
Drie-eenigheid, in 't goddelijk Wezen niet gescheiden. Niet meer zijn
zij gescheiden in onze menschelijke ziel. Het m,ysterie der kunst vereent
de zelfde geheimzinnige krachten en laat ze in luister op ons afstralen.
Dat is vooral waar voor de Beethoven-kunst : zoowel de stoutste
scheppingen van zijn geest als de gevoeligste trillingen van zijne liefde
zijn kinderen van een hart dat de heele menschheid omvatte : Seid
umschlungen, Millionen-

Alles bij hem is liefde en leven — een liefde, geheiligd door tranerl ;
een leven gelouterd door smart.
Had Dante Beatrice, Franciscus Vrouw-Armoede, van Beethoven.
mag gezegd worden dat hij voor maze had — niet de grillige Unsterbliche Geliebte, niet eene of andere schoone waarop hij tijdelijk verliefd
was — maar de strenge smart, gezellin zijner droeve kindsheid,
ongetrooste jeugd, verlaten grijsheid.
Toch bleef hij 't leven beminnen, schoon vinden, trotsch bedwingen. Want de opperste gaaf van den Levensgod blijft het mededeelen
van dit leven, dat ons in staat stelt te lieven en te lijden.
*
**

Beethoven heeft ons gezongen zijn liefdelied, zijn levenslied. 1Viaar
wij zijn hier vereenigd om zijn sterven te herdenken : de eeuwverjaring
van zijn scheiden uit het leven.
De felste intensiteit van de liefde in ons menschelijk hart is het
lijden ; en voor ons, stervelingen, viert het leven in den dood zijn
eindoverwinning.
Beethovens leefkracht was iets ontzaggelijks. Heel zijne ziel ging
uit naar leven, heel zijn hart trachtte naar liefde en geluk. Daarom is
zijn smart iets zoo hartverscheurend, want de maat van ons lijden is
ons geluksvatbaarheid, en aan 't geweld van ons leven kan dat van onzen doodstrijd getoetst worden.
Drie voile dagen kampte de reus van het leven tegen den steeds
dieper ingrijpenden dood.
259

Vooraleer U binnen te leiden tot dit plechtig tooneel, weze enkel
in korte woorden geschetst waar het plaats greep.
Tijdens zijn 'even had de rustelooze geest van den meester, zijn
daimon, zijn genie, hem van woon tot woon gedreven. 's Zomers zocht
hij ieder jaar de stilte van het land :natuurschoon was hem een behoefte.
In Weenen zelf had hij wet eens meer dan een appartement te gelijk.
Om te sterven kwam, hij aangeland in een voormalig klooster, huisvesting van uitgedreven Spaansche Benedictijnen, thans in kamers
verhuurd Das Schwarzspanierhaus.
Toeval? Voorbeschikking? In dat huis van gebed kwam hij sterven,
wiens machtige geest op forsigen vleugelslag wellicht hooger was gestegen dan welke geest ook; wiens wijde hart, dorstig naar de levensbron, al het zoute en zoete der aardsche levenswateren had geproefd.
Hij kwam om, te sterven — in eenzaamheid.
Eenzaam, zijn in 't leven steeds de grooten. Wie vat de diepte van
hun hood naar liefde en geluk? Wie voelt het branden van hun hart
naar eeuwig en eindeloos?
Een eenzatne was Beethoven altijd geweest : de gevangene, de gekerkerde, niet enkel van eigen grootheid, maar van het gevoeligste wat
een toondichter kon treffen de berooving van 't gehoor.
't Aardsche leven was ,hem niet genadig geweest : nog minder zou
de dood het zijn.
Of liever zij brácht hem die uiterste genade : te sterven zooals hij
had geleefd — in grootsche eenzaamheid.
Want verder was de zee gespoeld — de branding van der wereld
guest, van 't gejuich der menigte. Eenzaam stond hij op het laatste
levensstrand, de eens zoo luidruchtig gevierde.
Rond hem enkele getrouwen — Schindler, zijn latere biograaf, zijn
famulus, de slaaf zijner minste grillen — en een kind, een twaalfjarig
knaapje — Gerhard von Breuning, noon van een Bonner jeugdvriend.
Luisteren wij naar Schindlers herinneringen
« Nachdem der Meister am 24 Marz Morgens auf sein Verlangen
die Heiligen Sterbesacramenten mit wahrer Erbauung empfangen
hatte, zeigten sich bereits gegen I Uhr Mittags die ersten Anzeigen
seiner Auflosung. Ein furchtbarer Kampf zwischen Tod und Leben
begann (wohl im Folge seines starken Nervensystems, wie solches
selten einem, Menschen zu. Theil wird) und wdhrte bis zum, 26 Marz
ein Viertel vor 6 Uhr Abends, als der grosze Tondichter wahrend eines
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starken, unter gewaltigen Hagelschlag sick entladenden Gewitters — den
Geist aufgegeben — 56 Jahre, 3 Monate and 9 Tage alt ».
Wat in 't Nederlandsch luidt
« Nadat de meester op den morgen van den 24 Maart, op zijn verlangen de heilige Sacramenten der stervenden op echt stichtende wijze
had ontvangen, toonden zich reeds road een uuede eerste teekens van
zijn scheiden. Een verschrikkelijke kamp tusschen dood en leven ving
aan (blijkbaar veroorzaakt door de sterkte van een zenuwgestel zooals
weinigen er mee bedeel dzijn) en duurde tot den 26 Maart, kwaart voor
zes uur ts avonds, wanneer de groote toondichter onder een hevig onweer
met hagelvlagen — zijn geest gaf — oud 56 jaar 3 maand, en 9 dagen. »
Gij hoort het : dag op dag is het heden honderd jaar dat Beethovens
doodstrijd begon, dat hij, gesterkt door de sacramenten, dat geweldig
geworstel tegen den dood aanging. Bewusteloos bleef hij drie dagen
liggen, wordt ons gezegd. Bewusteloos, in schijn. Maar wie weet wat
geschiedt in die uiterste stonden, wanneer de ziel beeft op den drempel
der eeuwigheid? Voor ieder van ons is het een gewichtig oogenblik.
Wat dan, als het een Beethoven geldt ?
Bij gissingen moeten wij ons bepalen, maar is het te vermetel te
denken dat de beelden des levens voortzweven door de schaduwen des
doods ?
De 24 Maart — een Zaterdag in 1827 — is de vooravond van den
dag waarop de Katholieke Kerk het grootste geheim van den godsdienst viert : de Menschwording van Christus in den schoot der
Moeder-Maagd. Gansch den Zondag — het eigenlijke feest — lag
Beethoven in die uiterste eenzaamheid : aanschijn
aan aanschijn om
_
zoo te zeggen met den God dien hij ging aanschouwen; wien hij in
zijn Missa Solemnis een reuzentempel had opgericht — en zie, joist
het hart van dien tempel, het middenkoor, is het niet dat wonder
Incarnatus-mirakel van bovennatuurlijke schoonheid ?
Gissing, zoo men wil, maar dan eene zeer zoete, te denken dat de
stervende meester getroost werd door die boodschap uit den Hemel,
hem meldende de eenheid van het tijdelijke en het eeuwige, de verzoening in liefde van 't menschelijke met het goddelijke.
In die gevoelens zullen wij luisteren naar de hymne die uit
Beethoven's werken stijgt, hymne van aanbidding en dankzegging,
bede van uiterste menschelijkheid, smeekend tot God !
24 Maart 1927.
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De Tragische Symphonie
door Hendrik Andriessen,
Met de illusie der gemeenschap voor oogen bezingt Beethoven
in zijn Negende Symphonie het ideaal van het menschelijke, aardsche
geluk. Hij worstelde zijn geheele leven met het ongrijpbare geluk,
met de liefde, met het leven zelf, met zijn rnuzikaliteit. Men mag niet
zeggen dat hij de roeping gevoelde de ideale gemeenschap muzikaal
te verbeelden; men mag met zekerheid aannemen dat hij altijd driftig
greep naar een onderwerp, een histories een beeld, waarin zijn muzikale vitaliteit nadrukkelijk en voor iedereen duidelijk werd verklaard
en geaccentueerd. Zoo er echter 66n werk mocht zijn waarin hij zijn
idee, zijn geloof als hooger wezen dan zijn muziek, aan de menschen
schonk, dan moet zijn opera « Fidelio », deze onvolprezen hymne aan
de Liefde en de « Trouw, », geroemd worden. Oorsprong en doe! zijn
bij dit kunstwerk in evenwichtige schoonheid verbonden. Men hoort
en ziet hier het geluk. Het is geen tragedie, het is het muzikale drama,
de gezongen handeling.
De negende symphonie is op andere wijze ontstaan. Men meent dat
Beethoven meermalen het plan maakte Schiller's hymne « An die
Freude » te componeeren. Men noemt v6Orstudie's, en men concludeert uit de geschiedenis dat hij eindelijk zijn doel bereikte en de
muziekvond die het gedicht tot een symphonie zou maken : de symphonie, waarin de menschheid het geluk zou worden toegezongen.
Werd hier een roeping vervuld ? Welk geluk werd, hier geprezen,
welke gelukkige hoogepriester bood hier zijn ervaring, welke menschheid werd hier toegeroepen? Het is niet moeilijk vurige woorden te
vinden voor het ideaal der gemeenschap, zoomin het moeilijk is de
edele ziel van den componist ie bezingen. ben de meester het gedicht las zal hij vurig en driftig als altijd geweest zijn : Schiller was
zijn tweede begoocheling; Napoleon zijn eerste. Het ongrijpbare,
ideaal der menschheid zou hij tot zijn dood als levend beeld kunnen
aanbidden, daar hij op de werkelijkheid niet behoefde te wachten.
De negende symphonie is een der machtig-klinkende uitingen van
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Beethoven's muzikale hartstochten; krampachtig samengesteld uit de
ontembare driften zijner natuur en uit de teederheden van zijn hart.
Het is een krachtsontlading die verzengend werkt op gevoelens, en
gedachten zelfs, van anderen. De muziek dezer symphonie is een
brand, — en weet niets van idealen, van wereld, van menschheid.
Het vuur verteert den com,ponist, den betooverden, ongelukkigen
meester, die altijd de natuur onder den magischen dwang zijner
muzikaliteit gehoorzaamde. Hij mocht zich alles verbeelden : Napoleon, Credo, Sanctus, Seid umschlungen Millionen, het zijn slechts
illusies : aanleidingen, ontstekingen. Hij geloofde in alles; behalve in
het egoisme der muziek; en hij kon niet vermoeden hoe de toekomst
zou zijn. Dit egoisme is de waarheid der muziek, de gezonde kracht,
de vruchtbaarheid en de schoonheid. De muziek is de edele verbeelding der dierlijkheid. Noem de muziek als ge wilt de levende
lente en we hebben alweer literatuur genoeg.
Welk een tragedie bevat dit muzikale leven van Beethoven : altijd
hoogste illusies; ironieen der idealen; worstelingen van den mensch
met de muzikaliteit. Het romantische nageslacht heeft zijn majeur- en
mineuraccoorden, zijn driftige rythmiek als levensstrijd aanvaard, als
volkomen schoonheid, nooit als zwakheid, nooit als ontevredenheid
als opstand — tenzij ook dit alles als positieve schoonheid. Geen
mensch die er aan denkt bij alle geloei over alle « Menschen werden
Briider » in dit woord te gelooven en aan daden te denken. Dit is de
leugen bij het geloof in Beethoven's « algemeene menschelijkheid D.
Het is prachtig in de concertzaal..+ en overigens bestaat er geen
negende symphonie.
Dit is de tragedie dezer Symphonie; waarom ontdoet men deze
instrumentale, krachtige muziek niet van den tekst, opdat niemand
zich bedriegt met buiten-muzikale gedachten en gevoelens. De
koren en de solisten zijn geen menschen, het zijn instrumenten en
slechts de dierlijkheid hunner stemmen dient ontwikkeld te zijn om
het orkest te vullen. Hier spreekt geen verstand, zingt geen gevoel,
dirigeert geen verbeelding; hier schreeuwt de brand der natuur ; de
onverbiddelijke waarheid der gedachtelooze krachtdaad. Het is het
machtige egoisme der muziek.
In Beethoven's tijd behoorde de negende symphonie eenigen tijd
tot het bezit der edellieden, na zijn dood ging het stuk behooren aan
de bourgeoisie, onder bestuur en eigendommelijke toelichting der
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dirigenten. Wat zal de toekomst doen ? De menschen werden geen
broeders; millioenen hebben elkander moeten vermoorden; voor
omhelzen en umschlingen is nog geen tijd gevonden. Men heeft nooit
een publiek kunnen vormen, waarvoor deze symphonie de spiegel der
werkelijkheid was.
En de muziek moet de spiegel der werkelijkheid zijn ! Zij behoeft
God niet to vervangen, zoomin de concertzalen met hun zondagsplicht voor abonne's de kerken mogen vervangen. Het nieuwe geslacht vraagt naar de muziek des levens, naar de verbeelding van zijn
ervaring, zijn geloof, hoop en liefde. Geen wanhopig, « vrij » kunstwerk, maar een hymne. De muziek zal menschelijkerwijs volmaakte
symphonieen kunnen voortbrengen, wanneer zij zingt, speelt, danst,
de natuur en het 'even eert. 0, onvolprezen Bach der Brandenburgsche
concerten !
De edele, altijd verliefde, maar menschenschuwe componist der
negende symphonie is door zijn muzikalen strijd verteerd; zijn muziek is het spel der dirigenten; betoovering en begoocheling der
luisteraars.
Haarlem, i Maart 1927.
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BEETHOVEN
0 streng gelaat waarin de hartstocht diep
de voren groef van ongeweten wee,
daar Godes geest een wereld in u schiep
bij 't luisteren naar 't geklots der klankenzee,
— het is alsof uw beeld, in doodenvree,
nog al uw liefde en al uw lijden riep
een hooge hymne of een bevreesde bee
van 't levee dat verholen in u sliep.
Uw oogen, die de trans doorpeilden, zijn
voor eeuwig toe ; en rond uw ooren klaagt
vergeefs de orkaan van schreien om de pijn,
die rustloos ook uw boezem heeft doorknaagd.
Maar hoort gij thans 't ontzaglijk hemellied,
waarvan uw zang deze aarde een weerklank biedt?
C. EECKELS.
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Beethoven als Vlaming
door Prof. Ernest Closson.
Het is ten slotte onverschillig van welke nationaliteit een groot man
is. Het heeft weinig belang dat God Dante, Leonardo, Goethe,
Beethoven in Italie of Duitschland liet geboren worden. 't VoornaamSte is dat Hij ze geschonken heeft aan de wereld en zij behooren tot
het gemeenschappelijk bezit der menschheid. lets anders wordt het
echter als het gaat am de studie van hun geest of hun kunst. Dan
warden erfelijkheid, nationaliteit van het hoogste belang. Hoe .groat
hij oak zij een mensch staat nooit alleen. Hij is het produkt van een
tijd en een midden wier gedachten, verlangens en ziel hij kristalliseert.
De banden die hem nauwst vasthechten aan dien tijd en aan dat
midden zijn juist die van de erfelijkheid, de nationaliteit, het ras.
Bij niemand meer dan bii-Beethoven worden deze zoo klaarblijkelijke beginselen bewaarheid, leder voor kunst waarlijk vatbare ziel
kan zijn genie aanvoelen en rillen onder zijn aanslag maar wij beweren dat niemand het artistiek verschijnsel dat hij geweest is, verklaren kan zonder in acht te nemen dat hij van vlaamschen oorsprong
is.

De vluchtigste studie van het leven, het karakter en werk van dezen
meester, zet u zoo duidelijk voor de invloeden van het ras op hem,
dat men zich niet verklaren kan hoe dat tot nogtoe zoo veronachtzaamd werd. De steeds aangroeiende Beethoven-literatuur heeft eerst
tot vermoeiens toe almaar dezelfde elementen ontleed en is nu
bezig de anergeringste microscopische feitjes uit het leven van den
toondichter te verzamelen. Maar het zeer voorname felt van zijn
vlaamschen oorsprong en de beteekenis van dat feit in zijn werk, dat
alleen blijft men verwaarloozen. Veronderstel even dat Beethoven in
Belgie zou geboren zijn van duitschen bloede, zooals hij nu van
vlaamschen bloede is, er is geen twijfel aan of dat zou in Duitschland
een massa boeken hebben verwekt over zijn kontaktpunten met het
Duitsche vaderland en het duitsch genie. De onverschilligheid door
Belgie en Vlaanderen hieromtrent aan den dag gelegd tot op heden,
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kan men enkel verklaren door de geringheid van het aantal musicologische studies hier te lande en dat onze enkele specialisten als
Coussemaker, Fetis, Vander Straeten, Gevaert in andere richting
werkten. Misschien ook ontbrak het de meesten hunner aan het
noodige gevoel om in Beethoven te ontdekken wat hen tot die gevolgtrekking zou hebben geleid. Onze generatie die meer geleid wordt
door het gevoel, beperkt zich niet meer tot de objectieve ontleding van
een stijl naar zij buigt zich over het kunstwerk om er de uitdrukking
te vinden van een ziel.
Dee opmerking wordt gegrond door de richting welke de eerste
studies over Beethoven's vlaamschen oorsprong in Belgie insloegen,
bizonder de studie van de Burbure wien de eer toekomt voor het eerst
den stamboom te hebben opgemaakt (i). Hij was de aangewezen
man om daaruit de goede conclusies te trekken, door in het licht van
dat felt het karakter en het werk van Beethoven te ontleden. Hij deed
het niet en beperkte zich bij zijn opsnuffeling van den burgerlijken
stand.
Toch is de vlaamsche verwantschap in Beethoven's genie zoo
klaarblijkend dat meerdere vreemde critici en musicologen ze hebben
aangevoeld. Romain Rolland zinspeelt er op in zijn prachtige « Vie de
Beethoven ». VolMach (« Die Eigenart des Beethovenschen Kunstwerkes ») wijst op de essentieele naieveteit van Beethoven's inspiratie
zonder nochtans te vermoeden dat dit een zoo vlaamsche karaktertrek
van den meester is. Nagel (« Beethoven und seine Klaviersonaten ») zegt
dat het karakter van den mensch Beethoven niets van het Rijnlandsch
karakter heeft en vergelijkt zekere werken van hem met de vlaamschprimitieve meesterwerken der schilderkunst. Ongeveer hetzelfde doen
Wijzewa en Landormy. Beethovens t tijdgenooten, zijn intiemen,
hadden er al een voorgevoel van. Jufvrouw M. Belpaire herinnert er
aan dat Schindler de republikeinsche gevoelens van den meester
toeschreef aan zijn vlaamsche oorsprong en het staat voor ons buiten
twijfel dat de buitengewone lankmoedigheid der edele vrienden van
(T) Men lette op die prioriteit. In 1868 gaf de Burbure in de « Biographie nationale de Belgique » zijn « Notice sur Louis van Beethoven
le vieux, d'Anvers ». De vormelooze publicatie van Edouard Gregoir
(een onbehendig compilator) getiteld « Notice sur les origines du célèbre compositeur (sic) Louis van Beethoven » is niets anders dan een
plagiaat van de Burbure's werk.
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Beethoven tegenover zijn allerhande buitensporigheden, de verdraagzaamheid der Weensche politie tegenover zijn revolutionaire opinies,
niet alleen hun reden vonden in de grootheid van den kunstenaar,
grootheid die eerst veel later ten voile zou worden erkend, maar ook
in de overweging dat hij van vlaamschen bloede was. De vreem,delingen echter weten niet heel goed wat de vlaamsche ziel is, anders zouden
zij de kwestie uitgediept hebben en in menige passage van Beethoven's
werk de verheven uitdrukking van het vlaamsch genie hebben ontdekt.
In BelgiE zelf werd de kwestie nauwelijks aangeraakt. In zijn populair boek over Beethoven, schrijft Wilder nogal uitvoerig over den
vlaamschen oor'sprong van den toondichter, maar zijn beschouwing
blijft daarbij beperkt. In het belangrijk werk van Jufvrouw Belpaire
over Beethoven (1921) vindt men vele aanduidingen daaromtrent.
In haar mededeeling aan de Kon. Vl. Akademie bepaalt zij deze nog
nader naar aanleiding der duidelijk gestelde vraag : « Was Beethoven
een Vlaming? » (1926).
Maar het verzamelwerk moet nog gedaan worden. Daar zou het er
om gaan het probleem onder al zijn aspecten te belichten en het staat
buiten twijfel of al de verzamelde gegevens, zorgvuldig geordend,
zouden op treffende wijze getuigen voor de belangrijkheid van Beethoven's vlamingschap in de vorming van zijn genie. Ons dunkt dat
een Beig dat onderwerp beter dan welke vreemdeling ook zou behandelen, niet omdat een nationaai gevoel hem daartoe pramen zou,
(dat heeft immers niets met de zaak te maken) maar omdat hij grondiger de vlaamsche raseigenschappen kent. Reeds sedert lang denken
wij aan dat werk. Onze eerste aanteekeningen daaromtrent werden
voor 20 jaar geschreven. Omstandigheden en levensverplichtingen
hebben ons steeds verhinderd dat ontzaglijk documentatiewerk te
voltooien (denk even aan de uitgebreidheid der Beethoven-literatuur)
laat staan die documentatie te verwerken. Want wij hadden dat werk
niet half en half willen doen, maar zoo volledig en zoo goed mogelijk.
Het belangrijk en grootsch onderwerp verdient dat. Een onzer vurigste verlangens blijft dat God ons nog ooit het plan late volvoeren.

268

Kritische beschouwing der pianowerken van Beethoven
door Jan Chiapusso.
Het is niet zonder aarzeling dat ik dit artikel schrijf omdat een
kritiek allicht den schijn wekt van aanmatigend vooropgestelde wijsheid. Mijn bedoeling is echter alleen aan te toonen, hoe een gebrek
tegelijk een interessante qualiteit kan zijn.
Om Beethoven goed te begrijpen moet men werkelijk een overzicht
hebben over zijn geheele werk; tenminste moet men bekend zijn met
de meeste groote orkestwerken, zijn quartetten en grootere pianosonaten en ook bekendheid met het leven van den meester kan zeer
veel helpen om de verschillende ontroeringen en stemmingen te
kunnen meevoelen, en vooral den groei van den geest in het verlangen
naar de goddelijkheid te kunnen volgen bij dezen grooten mysticus.
Een melodie kan door zijn warmte wel aanspreken en een onbegrepen ontroering wekken, maar hoeveel grooter words deze als we
in het rijk der muziek de idee kunnen herkennen, die in de ontroering
schuilt en die dan in zijn essentie tot ons wezen spreekt. Het Woord
is dan muziek geworden en wijst ons den weg naar een geestelijken
horizont en een hoogere werkelijkheid.
Het oningewijde publiek heeft echter nog andere moeilijkheden om,
door te dringen tot de idee en dit wel speciaal in de pianowerken.
Om deze beter te verstaan, moeten we Beethovens behandeling van
de piano beschouwen als zijnde een klavieruittreksel van een orkestwerk of strijkkwartet. In deze laatste vormen vindt Beethoven zijn
grootste expressie.
De objectiveering van bijna alle muziek is gebonden aan de mogelijkheden van het instrument. Er bestaat altijd een nauw verband
tusschen de muzikale idee en het gekozen instrument. Ja het instrument kan zijn individualiteit aan den componist opdringen en hem
inspireeren en leiden naar uitdrukkingsvorm,en en ideeen. Zonder een
piano is Chopin ondenkbaar. Kan men zich een etude of nocturne
van Chopin voorstellen gespeeld op een orgel? Het zou bespottelijk
klinken. Neen, de piano heeft Chopin geinspireerd, evenals het orgel
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Cesar Franck. Wanneer deze voor piano schrijft, blijft men de bron
der muzikale gedachte aan het orgel toeschrijven. Kan een motet van
Palestrina op een piano goed klinken? of kan zelfs een strijkkwartet
de engelachtige zuiverheid van deze stemmenmengeling niet eenigszins besmetten? Wat een meester in het begrijpen van verschillende
instrumenten is dan weer Mozart ! Hier is zuivere pianomuziek en
zuivere orkestmuziek.
Om nu aan te duiden hoe Beethoven in zijn pianowerken eigenlijk
aan het orkest denkt, zal ik enkele voorbeelden moeten aanhalen.
Wanneer een pianist zich aan zijn studietijd herinnert en sonate
op. 2 n° 2 opslaat en de maten 84 enz weer ziet of de kanonische
passage aan het einde van de doorvoering, zal hij pijnlijk herinnerd
worden aan de uren van zwoegen die hij aan deze onmogelijke passages besteed heeft. Ze zijn dan ook pianistisch zeer slecht geschreven.
De voorslagen zijn niet als zoodanig bedoeld, maar wie ter wereld heeft
nu zulke groote handen dat hij met het elegante gemak die deze passage
vereischt die onverwachte decimen kan aanslaan ? Dit is geen pianomuziek. Dit kan zelfs bij den grootsten virtuoos niet natuurlijk
klinken.
Beschouwen we nu het largo van dezelfde sonate. Denkt u dit nu
eens, aangeheven door een strijkkwartet met een warm vibrato in de
violen en een goed verzorgd, door kort vibrato bezield pizzicato in
de cel : Wat een ontroering er dan van uitgaat. Denkt u dan een warm
crescendo op g in de 3de maat en op a in de gde maat, hoe wint dan
de melodie in beteekenis. Deze crescendo's zijn voor de uitbeelding
van de phrase strikt noodzakelijk, waar bestaat er een pianist die dat
kan uitvoeren? Hetzelfde gebrek voel ik altijd zeer pijnlijk bij den
aanhef van het adagio van op. 27 n. r. Wat zou een eel daar kunnen
bevredigen !
Men heeft in pianofabrieken geexperimenteerd met electrische
stroomen om dit gebrek van de piano te boven te komen, om een Crescendo op een toon mogelijk te maken, maar de piano zou dan zijn
geheele karakter verliezen, en men heeft het weer laten varen. Gelukkig. Want de schoonheid van dit instrument ligt ook weer in zijn
gebreken. Maar denkt u nu nog eens in het adagio van sonate op. 2 n° 2
in de laatste reprise van het hoofdthema, de zestiende noten gespeeld
door een altviool; wat een levende, bedroefde stem snikt daar dan?
In het eerste deel van sonate op. 28 komt duidelijk uit hoe Beethoven
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de grenzen van het instrument te buiten wilde gaan en een schikking
m,oest maken in het arrangeeren der stemmen. De geheele vijfde
bladzijde is een klavieruittreksel van een verrukkelijk vol orkest,
waarin de blazers de tusschenstemmen zouden opnemen, die zoo
jammerlijk ontbreken in dit dunne arrangement. Denkt u b. v. van
af de 47e maat der doorvoering al de sforzatonoten uitgeschald door
trompetten en bazuinen, de cello's en contrabassen de achtste noten
in stroomen omlaag stortend, van de 57e maat af de pauken, de sforzati accentueerend, de trompetten de hooge fis uitschetterend, de
violen, de figuren

etc. als windvlagen neerslaande,de „bazuinen, de lagere fis aanvullend,
de houtblazers dit motief suizende
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en een machtig landschap, een pastoraal tafereel doemt voor u op.
Denkt u dan een hobo in de eerste volgende passage in b-moll
met pizzicato strijkers in de begeleidirig. Het is of de zon dan weer
schijnt, en het dankbare gemoed doorstraalt. Dit alles kan de piano
niet bereiken en ze kan ook nooit de vloeiende, kweelende, gorgelende natuurgeluiden voortooveren die de landelijke klarinet in de
maten 27 en 28 kan uitrollen.
Ook is een hobo vereischt om de zwellende lange tonen in de klagende melodie van het tweede thema, te kunnen geven met de suizelende begeleiding van gedempte snaartuigen.
Het trio van den treurmarsch van op. 26 is natuurlijk bedoeld als een
imitatie van dof trornmelgeroffel. Bazuinen (die zeer zacht en gedempt
kunnen klinken) zouden in het eerste deel van dezen marsch de tragisch, heroieke stemming aanmerkelijk verhoogen.
Hoe zou de waldhoorn bij den aanhef van op. 27. n. I met haar
zachte, mollige, van verre klinkende toon een warme zomerstemming
kunnen geven en de fluit dit deel, helder en zuiver kunnen besluiten !
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In het largo in c dur van op. 7 is weer een crescendo op een eenmaal
aangeslagen klaviertoon vereischt, een van die onbevredigende onmogelijkheden. Hier dacht Beethoven natuurlijk weer aan de straers.
Tusschen de twee eerste accoorden in maat z en 3 behoort een <>
met een warm vibrato om de angstige hartslag te doen voele en de
pijnlijke pauze daarna, nog meer te doen uitkomen. Hoe verflauwt
dit op de piano !
Hoe zou een fagot de humor verhoogen in het scherzo van op. 31
n. 3 indien dit komische instrument de staccato bas zou uitstooten:
d
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Het treffendste komt het onpianistische van Beethovens schrijfwijze voor den dag in de fuga van op. Io6. Er is een treffende gelijkenis
tusschen dit werk en de fuga voor strijkkwartet op. 133. Daar is
dezelfde idee, niet alleen in de vorm van het thema, maar in de wilde
extase, het bijna hysterisch dringen en smachten naar hooge vreugde,
dezelfde wilde menging van stemmen, tot verwarrens toe, in hun
begeerte en heftige haast om, naar het heete licht der liefde uit te
vliegen; dezelfde drift om de sluiers los te rukken van de aardsche
gebondenheid, en zich te verzengen in het gloeiend vuur en zich te
verblinden in het eeuwige licht.
Maar in de contrapuntische behandeling zijn dezelfde sprongen en
trillers en lange therna's. Hier ziet men duidelijk hoe dingen die op de
piano als gebreken in contrapuntische waardigheid verschijnen, voor
strijkinstrumenten gemotiveerd zijn. Daar hebben dezelfde eigenschappen een groote werking die op de piano storen.
De duidelijkheid van de fuga wordt zeer verminderd, doordat
Beethoven tegen alle regelen van fuga schrijven indruischt, b. v, de
decimen sprong, de vele triflers, de lengte van het thema, de zeer
weinig gemarkeerde loop van de intervallen van de tweede helft van
het thema.
De genoemde decimesprong werkt op een snaarinstrument dadelijk
heel anders. Als men denkt aan een typische cadans in de viool of
cellowerken van Bach of Handel, hoe daar een melodie kan eindigen
met leidtoon-grondtoon, maar de laatste een octaaf « te » laag, dan
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begrijpt men deze decim,esprong. Die « te » lage grondtoon klinkt op
een strijkinstrument voller en niet zoo ver verwijderd, en niet zoo
nuchter als op een piano.
Het is uiterst rnoeilijk voor 'den toehoorder om, in de fuga van
op. 106, het thema te volgen daar het slecht te herkennen is in zijn
doorvlechting met de overige stemmen. Ook dit bezwaar wordt weggeruirnd, wanneer verschillende instrumenten door hun verscheidenheid van kleur den toehoorder m,eer in staat stellen zich te orienteeren.
Hoe ontzagwekkend en beangstigend-extatisch deze fuga ook is,
zij blijft voor de meeste menschen een gesloten boek, een chaos van
onverstaanbare en leelijke klanken. Misschien is dit ook wel te wijten
aan het psychisch chaotische, Extase is een gevaarlijke toestand voor
de ziel; er kornt meestal een reactie na. Groote mystieken zooals de
Heilige Theresia waarschuwen er ook terecht voor.
Tot de meest pianistiek geschreven sonatas hooren wel op. 53
(op enkele plekken in het derde deel na) op. 57, O. 31 n. 3, op. 10 1,
11o, 109, I I I en de Mondscheinsonate. In deze werken komen
minder onuitvoerbaarheden voor. Daarom vinden deze sonates ook
meer weerklank bij het onbevangen publiek. Toch zouden zelfs hier
orkestinstrumenten de uitdrukking zeer verhoogen.
Dat Beethoven geen uitgesproken piano-componist is, behoeft men
echter niet noodzakelijk als een gebrek te beschouwen, Ik heb getracht
in dit artikel er op te wijzen in welke richting de toehoorder zijn verbeeldingskracht moet stuwen om alle schatten van gedachten, gevoelens, stemmingen en ontroeringen te kunnen delven uit deze heilige
rnuziek.
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De Stijl van Beethoven's Klaviersonaten
door Lodewijk Ontrop.

De geweldige stijging van Beethoven's kunst heeft er toe geleid drie
verschillende perioden in 's meestern ontwikkeling te onderscheiden. In
verband met den ethischen inhoud zijner werken is zulk een indeeling
volkomen gewettigd. Een scheiding dringt zich inderdaad op tusschen
den Beethoven, wiens ontwakend bewustzijn van krachtmensch verspreid ligt over tal van beteekenisvolle jeugdwerken, en den Beethoven,
die met de Eroica en de Pastorale in mensch en natuur een ruimer doel
voor zijn kunst oprijzen ziet ; niet minder sterk doet zich deze scheiding gevoelen, wanneer Beethoven na jaren van gestremden arbeid en
zorgende bekommeringen ten slotte de wer gild het aanschijn vertoont
van den zichzelf bevrijdenden kunstenaar, den zichzelf verheffenden
mensch.
Hoe Beethoven in zijn opgaan naar hooger verlangen zijn stijl
verinnig en verrijkt, verdiept en verfijnd heeft, blijkt uit de vergelijking van vroeger en later werk; sterkere en kostbaarder elem enten
voegen zich hieraan toe om, sterker en kostbaarder inhoud te bezegelen. De kern evenwel blijft, de kern, welke besloten ligt in de natuur
van zijn persoonlijkheid en geheel zijn ontwikkeling beheerscht.
De ontzwachteling van die kern is van nabij te volgen in het monumentale boek zijner 32 klaviersonaten. Hierin ligt bevat wat onmiddellijk zijn ziel ontvloden, even onrniddellijk geregistreerd te voorschijn
komt op het klankbord van het hem meest eigen instrument. Dit
besnaarde speeltuig heeft hem niets meer te weigeren, wanneer hij
zich als 22 jarige jongeling te Weenen vestigt ; te bedwingen weet hij
het alsdan geheel voor het doel dat hem voorschemert.
De klaviervirtuoos en componist zijn in de eerste Weenerjaren nog
te zeer in hem vereend, om een onderscheid tusschen beiden vast te
stellen. Alles toont echter aan dat zijn virtuositeit er in hoofdzaak op
berekend was het klavier dienstbaar te waken aan zijn persoonlijkheid
en niet omgekeerd, zooals zulks het geval bleek met de gevierde vir274

tuosen van den dag. Reeds van in die tijden schijnt het instrument de
woordvoerder geweest te zijn van het leven, dat hij met zich m,edebracht. In feite was hiermede het nieuwe en ruim,ere princiep gevonden, dat stijlvormend zou inwerken op Beethoven's meest eigen kunst.
Hem inderdaad was het weggelegd dit princiep in vollen omvang te
erkennen en uit te breiden op de voornaamste vertakkingen der instrum,entale muziek.
Met die doelbewustheid, welke een zijner voornaamste karaktertrekken blijft, geeft Beethoven in 1795 zelf het teeken aan, waarop hij
zijn loopbaan als componist aan te vangen wenscht. Het opus 1 plant
den paal, welke zoowel het einde zijner vormingsjaren als het begin
van zijn eerste groote scheppingsperiode aanduidt. Dit opus bevat een
trits van trio's voor klavier, viool en cello. Beethoven richt zich bijgevolg hiermede naar de kamermuziek en wel naar dezulke, waarbij hij
zelf als uitvoerend lid betrokken is.
Hoogste belang voor Beethoven's ontwikkeling heeft het dat hij
met dit opus de vormtypen neerplant zijner cyclische composities. Voor
't eerst huppelt met beide eerste trio's het lenige scherzo als bestanddied van de sonate de wijde wereld in. De scheppende Beethoven
steekt hiermede de hand uit naar een vorm, die fijner doordringt tot
den gescherpten geest en klaarder opstraalt in den schijnglaiis der
verbeelding dan het door dans en maat gebonden IVIenuet. De andere
schema's vond hij bij zijne voorgangers voorhanden. Hun onderscheiden karakter, uitgewerkt over al de bijzonderheden van den
bouw, schiep hij echter uit zichzelf, zoodat zij het origineele kenmerk
droegen en bleven dragen van zijn buitengewone persoonlijkheid.
Deelen zooals het eerste en laatste van het derde trio, het Largo con
espressione van het tweede en het Scherzo van het eerste, waren van
doorslaande beteekenis voor de richting zijner kunst. Ook in dit opus
wordt reeds een plaats ingeruimd aan het gevarieerde lied, het wezenlijk instrumentale lied waaraan hij tot in zijn laatste werken zijn innigste gevoelens blijft toevertrouwen.
Het opus 2 brengt drie klaviersonaten voltooid in hetzelfde jaar
1795. Overeenstemming met deze trio's is slechts te vinden in het
aanwenden der vormtypen. Beethoven is zich het onderscheiden karakter van het trio-ensemble en de solosonate bewust. Door dit scherp
erkennen van de natuur der dingen maakt hij zich meester van al de
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vertakkingen der instrumentale m,uziek, die hem dan ook alle even
dicht komen te staan.
De klavierstij1 van Beethoven's sonaten verschilt grondig met dien
zijner, voorgangers, doordien hij uitgaat van den volklank van het
instrument. Dit laat toe de verscheidenheid der onderlinge klanktegenstellingen aanzienlijk uit te breiden, zoodat het eigenlijk spraakvermogen van het speeltuig er grootelijks door stijgt. Mede bevorderd
wordt dit vermogen door de wisselwerking van hoofd-neven-en aansluitingsmotieven, zoodat ook de vorm zich plooit naar den ideeelen
zin van den inhoud. Het woelige leven, dat sprankelend opslaat uit
deze muziek, komt tot uiting in de hartstochtelijke, heftig contrasteerende dynamiek, in de modulatorische verrassingen en rhythmische
stremmingen, koene sprongen en hijgende onderbrekingen, met een
woord in de werkelijke dramatiseering der stof. Bij dit al stijgt eveneens het belang der pianistieke techniek, die wijl zij meer te otnvatten
heeft, krachtiger ontwikkeling vereischt. Van nu af is de pianistieke
solist de beheerscher van een kunstopenbaring, welke niet ten achter
staat bij deze der ensemblemuziek.
De lijn van Beethoven's .eerste ontwikkeling strekt zich nit tot
opus 26 of 12e sonate. Vertrouwd maken deze werken den toehoorder
met de taal, welke Beethoven zichzelf geschapen heeft, ten einde
lucht te geven aan de onstuimigheid van zijn gemoed en uitdrukking
te verleenen aan de talrijke schakeeringen van zijn innerlijk zieleleven.
Langs hen richt zich met de kenmerken eener zeldzame krachtbewustheid de persoonlijkheid van den jongen Beethoven omhoog. Ett
op hetgeen veroverd wordt door zijn stoute jeugd, bouwt de =ester
het werk zijner volkomen rijpe jaren. Zijn eigen kunst strekt . hem, van
nu af tot richtsnoer, zoodat in later werk veel te herkennen is van wat
reeds in eersten worp tot uiting komt in dit elftal sonaten. Sommige
bijzonderheden staan in verband met het evolueerend karakter zijner
kunst. Te beginnen met de 5 e (opus io n° I) streeft Beethoven in het
aanvangsdeel naar verrijking van de thematische stof. De verschillende
vormtypen blijven echter hun plaats en karakter behouden, ee
improvisatorisch element voegt zich hieraan toe in de Sonate path&n
tique (opus 13), waar het onrustig Allegrodeel ingeleid en onderbroken
wordt door een smartvol-toestarend, machteloos-wegzinkend Grave.
De vierledigheid van den cyclischen, vorm, zooals deze voorkomt in
de vier eerste sonaten, is bij de volgende meestal opgegeven. Hier valt
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het langzame, daar het huppelend deel weg, in de 10e Sonate zelfs de
finale. Voorbeelden van dergelijke drieledigheid waren genoeg voorhanden. Maar niet het voorbeeld, wel de innerlijke noodzakelijkheid
was beslissend voor den jongen meester. Daaraan trouwens alleen
beantwoorden Beethoven's aanwendingen en afwijkingen van de overgeleverde vormen.
Te duidelijker teekende zich dit af bij de nieuwe wending van zijn
ontwikkeling. Beethoven was dertig jaar geworden. Op het gebied
der instrumentale muziek had hij vormen leeren verkennen en
bedwingen, die blijvende waarde voor zijn kunst zouden behouden.
Ondertusschen heeft hij zijn krachten beproefd aan den cyclischen
vorm van de symphonie. In 't jaar 1800 komt zijn eerste werk op
dit gebied ten gehoore. Hetzelfde jaar brengt zijn opus 18, bestaande
uit zes strijkkwartetten. Korten tijd tevoren hadden zijn twee eerste
klavierconcerti hunnen definitieven vorm, verkregen en zoowel de viool
als de cello in samenwerking met het klavier, had hij bedacht in enkele duosonaten. Deze vertakkingen der instrumentale muziek,
beginnende met het soloinstrument en uitmondend in het alles
samenvattend orkest, heeft hij vast in handen. Hoe hij om wille van
den inhoud het vormschema niet meer te sparen wenscht, is op te
maken uit enkele deelen zijner kwartettev, zoo o. a. uit het Adagio
van het tweede en uit het beroemde Malinconia van het zesde kwartet, in welke deelen dei nhoud verspreid ligt over twee onderling
contrasteerende tempi. Van dichtbij zou hij echter dit vormproblema
te doorgronden hebben in zijn klaviersonaten.
De 12e sonate (opus 26) brengt de zwenking naar de Fantasie
sonate. Zij bepaalt zich in dit werk bij een verplaatsing van de vormtypen. Met een instrumentaal-gevarieerd lied vangt het aan, een imponeerende treurmarsch, voorafgaande aan een klankwemelend Rondo,
volgt op een speelsch Scherzo. Los is de sarnenhang, een suite van
Beethoveniaansche karakterstukken, wier verband nog meest van al
gelegen is in de uniforme tonaliteit.
Met het volgend opus, bestaande uit twee sonaten « quasi una
fantasia », is de evolutie volledig. De oorspronkelijke bouw van den
cyclischen vorm is thans volkomen doorbroken. De verworven ruimte
geeft dieper doorzicht op het werkelijke drama, wiens ontwikkeling
niet langer het aanvangsdeel beheerscht, maar haar hoogtepunt be277

reikt in de nu zoo beteekenisvolle finale. Van uitbreidend is de lijn
stijgend geworden : een vlamm,ende werkelijkheid, zich losrukkend uit
den n,evelglans van wijkende droomen. Preludeerende waarde verkrijgt
het langzame aanvangsdeel en ook het aansluitend Scherzo staat in
afwachting van het groote gebeuren. Het « quasi una fantasia » is het
tooverwoord dat Beethoven tot de ontdekking brengt van het overheerschend belang van het slotdeel. Het problema van den vorm dankt
er zijn nieuwe oplossing aan. Beethoven staat thans op de voile
hoogte van zijn kunstenaarsschap en een periode is ingezet, wier
grootsche glans uitstraalt over tal van ongeevenaarde scheppingen.
Trots het toenemend verlies van zijn gehoor blijft Beethoven gedurende deze periode in nauwe betrekking met zijn onmiddellijke omgeving. Zich van het gezelschap te moeten afscheuren is langen tijd
de pijnlijkste zijner gedachten. Het testament van Heiligenstadt geeft
in een langgerekte klacht uiting aan deze vrees. Dit stuk, hij wil dat
het door eenieder gelezen worde, en verzoekt daarom zijn twee broeders het bij het geneeskundig versiag zijner ziekte te voegen « opdat
de wereld zooveel als mogelijk zich na mijn dood met mij verzoene ».
De geweldige crisis uit den herfst van het nochtans zoo vruchtbare
jaar 1802 beroert het binnenste van den meester, maar laat geen
merkbare sporen na op zijn kunst. 1802 is het ontstaansjaar van drie
klaviersonaten en van de jeugdig-verkwikkende symphonie in D groot,
welke op den voet gevolgd wordt door de bevrijdende Eroica.
Aan dit jaar gaat nog de i5 e sonate (opus 28) vooraf, terecht de
pastorale genoemd. Het invoelen van de natuur ademt uit elk der vier
deelen. tt Noopt tot milde uitbreiding van het immer maar voortzingend Allegro, tot rust in het zichzelf beluisterend Andante, tot
schalksche speelschheid in het Scherzo, dat zich onbeschaamd meester
maakt van den dalenden octaafsprong uit het eerste deel. Gekroond
wordt het geheel door den triomfgalm, van het natuurlied, dat opjuicht
uit het besluitend Rondo.
De drie volgende sonaten maken het opus 31 uit en werden voltooid
in het jaar van het bewust testament. Een wezenlijke triptiek ontstaat
door de vereeniging van deze zoo verscheidene werken onder hetzelfde
opusnummer. De eerste dezer moge tot be wijs strekken hoe Beethoven
tot zelfs in dien voor hem zoo kommervollen tijd het jeugdgevoel
hoog hield, dat hem als kunstenaar nooit verlaten heeft, Met Beet278

hoven's verlangen naar klankvoller speeltuig steeg tevens zijn behagen
in fijner bevingerde sonoriteiten. En op den afstand door Beethoven
op het klavier afgelegd, wijst in hoofdzaak deze eerste sonate van
het nieuwe opus.
Met de tweede van ditzelfde opus, de zoogenaamde Recitatiefsonate, treedt de Beethoven der Fantasie-sonate in vollen omvang te
voorschijn. Sterker ontwikkeld is thans evenwel de inhoud, welke
dien buitengewoon passievollen toon aanneemt van 's meesters
groote zelfbekentenissen; forscher ook wordt ingegrepen op de
snaren van het naar 't leven gestemde instrument, dat meer en meer
de eigenschappen in zich opneemt van het veeltongige, uiterst
beweeglijk .orkest; hooger opgezweept dan ooit te voren wordt de drift
naar bevrijding en geen gebed nog klonk inniger dan hetwelk opstijgt
uit het zielsontblootend Adagio. In haar geheel : de neerslag van de
niet te weerhouden wanhoop, vervat in de povere woorden en bewoordingen van het Heiligenstaedter testament.
Het reddend gebaar wordt voltrokken met de laatste sonate van dit
opus 31, in welke geen zweem meer te vinden is van doorleefde smaren angst. Trouwens Beethoven's natuur is niet die van den smartt
m.ensch ; zijn geloof in vreugde en geluk groeit integendeel, naarmate te
dieper het leed hem aangrijpt. Dat is- het meer-dan-menschelijke van
zijn persoonlijkheid, waar alle eenzijdige voorstelling van zijn innerlijk
leven op afstuit. En met dit meer-dan-menschelijke is rekening te
houden, wanneer vaak werken van zulk opposiete gemoedsuitstorting
schier gelijktijdig ontstaan. Grooter tegenstelling is waarlijk niet te
vinden dan tusschen de tweede en derde sonate van dit opus 31. En
toch draagt deze zon en geluk uitstralende klaviersymphonie niet
minder den stempel Van waarlijk doorleefde passie en werkelijk voldragen gevoel.
In evolueerenden zin onderscheidt zich deze sonate van hare voorgaanster, doordien zij wederom de stijging voortzet in Beethoven's
klaviermuziek. Met haar wordt de nieuwe ruimte gemeten, die haar
vollen omvang bereikt met de twee laatste concerti voor klavier en
orkest en de Koorphantasie. Verwekt is zij door de uitbreiding en het
raffinement van Beethoven's instrumenteeringskunst, die in deze
tweede periode van 's meesters ontwikkeling weldra tot volkomen ontplooiing komt. Het is de aera die op het gebied der symphonie inzet
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met de Eroica, op dat der kamermuziek met de drie kwartetten van
opus 59, en welke op dat der solosonate bijna onmiddellijk een hoogtepunt bereikt met de 21 e en de 23 e Sonate. De eerste beider, het opus
53, wordt genoemd de Waldstein-sonate, wijl opgedragen aan Graaf
von Waldstein; de tweede, met het opusnummer 57, ontving buiten
Beethoven om het epitheet van Appassionata.
Na den vorm, onder zijn geweld geplaatst te hebben, overmeestert
Beethoven thans de veelvuldige eigenschappen van den instrumentalen
klank, ten einde hem te onderwerpen aan de steeds ruimer uitslaande
kracht van zijn hartstochtelijke kunstenaarsziel. De Concert-sonate
volgt op de Fantasie-sonate, niet om deze te verloochenen, maar om
hoogste expansie voor haar inhoud te gewinnen. Het virtuose karakter
der vernoemde sonaten staat in verband met deze nieuwe evolutie.
Dat dit karakter zich ook uitstrekt over het thematisch materiaal, toont
de overtuiging aan welke Beethoven bezielt. «1k hoor het gewoonlijk
slechts anderen zeggen, wanneer ik nieuwe ideeen heb, terwiji ik het
nooit zelf weet; maar ditmaal mag ik zelf u toch verzekeren dat mijne
manier in beide werken geheel nieuw is, » schreef Beethoven in den
herfst van 18°2 aan den uitgever, wien hij twee variatiewerken voor
klavier aanbood. Die nieuwe manier ontwikkelde zich intusschen over
heel zijn klaviermuziek.
De Waldstein-sonate en de Appassionata onderscheiden zich bovendien door de uitbreiding van aanvangs- en slotdeel, De Rondo van de
Waldstein, de uitgebreidste sonatenrondo door Beethoven geschreven,
brengt een ontwikkeling, welke de grenzen van dien vorm merkcliik
overschrijdt. Op aanraden zijner vrienden verving Beethoven het oorspronkelijk Andante, later afzonderlijk als Andante favori uitgegeven,
door een preludeerend Adagio molto. Hoe Beethoven zich bij het afwegen van dien definieven vorm leiden liet door het belang van den
inhoud, is waar te nemen in de verhouding van dit nieuwe Adagio
met het hierop aansluitend Rondo. Door deze bewerking is de sonate
tweeledig geworden maar die tweeledigheid neemt zulke absolute
beteekenis aan, dat zij te verkiezen is boven de oorspronkelijke
drieledigheid.
Het eerste deel van de Appassionata laat zijnerzijds geen ruimte over
aan de vormbevestigende herhaling. Terwiji de Waldstein wederom
het beeld der hartstochtelijk geliefde, mild-verkwikkende natuur op28o

roept, stort de Appassionata zich terug in de afgronden van 's meesters
somber gestemd zieleleven. Evenals in de Waldstein verkrijgt het
slotdeel hoofdbelang voor den algemeenen inhoud. Het droomend,
mooi gevarieerd Andante, strekt er in zijn berusting enkel toe dynamisch contrast te vormen met de wild-bewogen finale. Een werkelijke
dem.onomanie jaagt in dit deel den warrelenden klankenvloed op. De
geest der Fantasie-sonate ontplooit zijn voile macht. Tot geen aangrijpender uiting kon hij aanleiding geven, en te begrijpen is dan ook
dat Beethoven na dit werk ettelijke jaren wachten zou alvorens zich
terug tot de solosonate te wenden.
Door de organische aansluiting van tweede en derde deel, is ook deze
sonate tweeledig. De tweeledigheid strekt zich hier uit over aanvangs- en slotdeel, de omvangrijkethoofddeelen van den cyclischen
vorm. Zulks is niet het geval met de 22e Sonate, opus 54, — een
sonate, welke als verdwaald te voorschijn treedt tusschen hare twee
reusachtige gezellinnen van opus 53 en 57. Hier vullen de twee
deelen zich met een inhoud, welke thuis hoort in de bescheiden
middengedeelten van den cyclus.
Trots haar beperkte tweeledigheid mag de 22e Sonate doorgaan voor
een kostbaar kabinetsstuk ; een bilk laat zij inderdaad werpen op het
werk van een meester, die met voorzichtige hand de kunst van het
groote naar den intiemen geest van het kleine te plooien weet. De
krachtmensch schijnt voor een wijle afstand te hebben gedaan van
zijn geweldig kunstenaarstemperament; een vredig verlangen treedt in
de plaats en blijft als in herinnering voortleven, tot het zich zoovele
jaren later opnieuw uiten zal in een reeks van werken, waarvan deze
kleine sonate het prototype is.
Beethoven is alsdan de veertig nabij. En eerst op dien leeftijd schijnt
hij aangetrokken door het eigen wezen van het klavier. Troost is te
putten uit de erkenning der werkelijkheid, nu met de jaren van levenservaring het pathos der jeugd geweken is. Den bergweg der symphonische gewrochten had hij intusschen beklommen met de vijfde
symphonie, van nabij gevolgd door de Pastorale ; het raadsel der
vergeestelijkte kamermuziek was voor hem opgeklaard in enkele nieuwe
kwartetten; met zijn ldatste Concerto slaagde hij er in het klavier te
verheffen tot het eenig individualistisch-beheerscht instrument, dat
zich meten kon met het collectief orkest. Thans eerst tint hij op de
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intieme eigenschappen van het instrument, waarvan hij tot hiertoe
slechts de dienstbare waarde te schatten wist. De kamp van den
veroveraar is uitgestreden. De rust, die 't leven hem brengt, deelt hij
uit aan alles waarmede zijn kunst in voeling komt.
Uit deze innerlijk-vredige stemmingsevolutie ontstaat in 1809 de
24e Sonate, (opus 78) opgedragen aan Gravin Therese von Brunswik,
de vermoedelijke « onsterfelijke geliefde » uit Beethoven's nagelaten
liefdebrief. Uit het eerste deel klinkt reeds jets van de wijding door,
die zich later vastzet in den uitgebreiden liederencyclus « An die
ferne Geliebte »; lyrisch van gehalte is ook het tweede deel met zijn
fijn afgewogen draadwerk vtn harmonievreemde klanken.
Zoo het karakteristiek der volgende sonate, de zoogenaamde «Laendletsonate » (opus 79), verbleekt bij dat der andere, zoo treden met
cpus 81a weer duidelijk de kenmerken der Fantasie-sonate te voorschijn, doch verplaatst in een atmosfeer van gemakkelijk te doorgronden gevoelens. Door Beethoven was zij 'voorbestemd om zijn beschermer en leerling, den Aartshertog Rudolph van Oostenrijk, hulde te
brengen bij diens terugkomst te Weenen na opheffing der Fransche
bezetting. De inhoud is daarom programmatisch aangeduid : afscheid,
scheiding en wederzien. De lippen eener zachte muziek schijnen de
silben als te tellen van het roerend « Lebewohl », waarvan het instrumentaal bewogen gedeelte den wrangen zin vertolken zal. De smart
heeft haar diep doorvoelde lied te zingen, afgebroken even wel door
den slierenden klankenvloed, welke ruimte verschaft aan de groote
vreugde van het wederzien.
Een stilstand van vijf jaar treedt wederom in. Eerst in 1814 begeeft
Beethoven zich met opus go terug naar de solosonate. Gee n nieuwe
evolutie heeft zich intusschen voorgedaan en zoowel door haar tweeledigheid als door haar intiem-zangerigen inhoud behoort deze
27e tot de groep der idyllische sonaten, die met de 22 e teruggrijpt
naar het jaar 1804. Ook hier wijlt de stemming die zich twee jaar
later uitzingt in de liederen, waarmede hij de « ferne Geliebte » bedenkt. Enkele bijzonderheden der muzikale factuur, betrekking hebbend op een dieper invoelen der harmonieen en op de imitatorische
veraoudingen der afzonderlijke motieven, wijzen reeds op den Beethoven der laatste periode, die na verloop van twee jaar te voorschijn
treedt uit de klaviersonate.
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Het einde der tweede periode volgt schier onmiddellijk op den grooten
zegeroes, welke Beethoven als algemeen erkend genie in het voor
hem zoo gedenkwaardig Weener-Congresjaar te beleven had. De
meester was thans de vijf en veertig nabij. Op een groot volbracht
werk kon hij terugblikken. De instrumentale muziek was door hem
omploegd geworden tot het opvangen van al wat zijn hart, ziel en geest
te bergen hadden. In zijn kunst had zich de groote zwenking voltrokken, die van het bijzondere naar het algemeene, van artistieke beperking naar levensademende cultuur, van private kunst naar ruimer
menschelijkheid voert. Ware in die dagen zijn loopbaan afgebroken,
zoo zou het nageslacht in 13 ezit geweest zijn van een stevig geschraagd
levenswerk, waaraan niets ontbrak om volledig genoemd te worden. Is
zulks het besef dat stremmend inwerkt op zijn steeds zoo levendigen
scheppingsdrang? Het jaar 1815 brengt zooveel als een stilstand,
en uiterst gering in aantal zijn de werken, welke in de eerstvolgende
jaren ontstaan. Toch is de geringe productiviteit dier tijden nièts
anders dan het wijdend praeludium van een nog omvangrijker stijging,
waarvan het jaar 1823 met de voltooiing van de Missa Solemnis en de
IXe Symphonie het geweldige hoogtepunt aanwijst.
In die nieuwe stijging verwijdert de meester zich steeds meer van
de uiterlijke wereld, waarin hij zich te bewegen heeft. Ziekte, kommer
wegens het voogdijschap over zijn neef, waarvan hij de pijnlijke zorg
in 't begin van 1816 op zich nam, benevens het toenemend verlies van
zijn gehoor, mogen daar mede aanleiding toe gegeven hebben, doch
meer dan in dit al is hiervan de oorzaak te vinden in den sterken drang
naar vergeestelijking der kunst, welke zich van dit oogenblik af
meester maakt van Beethoven's scheppend verlangen en hem gestager
in zichzelf verzinken doet. Daarvan getuigt reeds ten voile de 28e
sonate (opus Toi), het hoofdwerk van het jaar 1816, waarin zoo
duidelijk de afstand te herkennen is tusschen den Beethoven der
tweede en derde periode.
Zij is de eerste van de vijf laatste klaviersonaten, welke in den loop
van verschillende jaren heel alleen de reeks voortzetten van zijn cyclische composities. De meester gaat met haar het rijk herkennen der
visioenen, welke hem losrukken uit den knellenden band van het
dagelijksch leven en uit wier eeuwige beteekenis hij de kracht
putten zal tot bevestiging zijner groote menschelijkheid.
Zulks verklaart de volkomen veranderde physionomie van dit
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sonatencom,plex. Toch wijken zij geenszins af van de door Beethoven
zelf uitgebeelde karaktertypen der sonate. Fantasie-concert-en idyllische sonate zijn in deze reeks op even merkwaardige wijze vertegenwoordigd. De uiterlijke kenteekens van de factuur hebben echter een
grondige wijziging ondergaan, voortspruitend uit de concentrische
samenwerking der organische factoren.Een neiging naar polyphonische
en polyrhythmische ontwikkeling van hoofd- en nevenmotieven gaat
hiermede gepaard. De uitbating van het thematisch materiaal verveelvuldigt zich aldus op groote schaal, en een der kostbaarste eigenschappen van het solistisch kwartet-ensemble, bestaande in het wisselend spel van elkaar uitlokkende en aflossende motieven, wordt overgebracht op, en aangepast aan het toetseninstrument. Bij deze neiging
sluiten zich de contrapuntische eigenaardigheden aan, waartoe Beethoven in deze periode zoo vaak overhelt.
Het raadsel der harmonian werkt meer en meer in op het wezen der
tonaliteit, minder gesloten dan voorheen en daarom dan ook rijker en
expressiever toegerust. In verhoogde mate steunt het instrumentale
spraakvermogen op het princiep der zichzelf beluisterende improvisatie, In samenwerking met de construeerende elementen geeft zij
aan den vorm het lenig karakter der vrije fantasie. De communicatieve
waarde van den inhoud regelt de talrijke afwijkingen van het tempo,
beheerscht de bijzonderheden van de phraseering en breidt zich uit
over de verscheidenheid der schakeeringen. Langs alle zijden vergeestelijkt zich de klankmaterie, waarmede Beethoven den zin van
dieper leven doorgronden gaat. En ook in opzicht der krachtontplooiing
verruimt hij den omvang zijner kunst. Beethoven plaatst daarom de
thematisch voortgestuwde fuga onder zijn geweld, welk machtelement
hij opneemt in de hoofddeelen der sonate. Met de aanwending van de
fuga verdwijnt het Rondo, niet meer opgewassen om in gewenscht
geval de stijging te volvoeren. Uit deze laatste afrekening met het
schema komt nogmaals versterkt de finale van den cyclischen vorm te
voorschijn.
Een sterkere spanning bijgevolg van al wat in betrekking staat met
de muzikale factuur, — maar sterkere spanning, wiji grooter de wereld,
die hij omvademen wil en ruimer de afstanden, welke zijn geest
bedwingen gaat. Het mysterie dier visionnaire wereld onthult zich eerst
later in de Missa Solemnis, zooals ook eerst in dit gewrocht de ontzaglijke verte der bedwongen afstanden overschouwen is. Doch juist
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in dezen opgang naar het hoogste ligt de zoo kostbare waarde der
laatste sonaten besloten. Nog eens gaat Beethoven uit van het klavier,
waartoe hij zich ditmaal zooveel als uitsluitend bepaalt. En nogmaals
wordt deze de drager van het verlangen, dat doelbewust naar boven
streeft. Wanneer hierbij bedacht wordt hoe het leven dier jaren Beethoven geen kommer noch smarten sparen zou, zoo treedt meteen nit
deze werken het hartsterkend beeld te voorschijn van den kunstenaar,
wiens onverwoestbaar verlangen hoogste leven in eigen boezem te
omvangen had.
De stijging nit het net van warrelende droom,en naar bevrijdende
werkelijkheid, zooals deze zich voordoet in de eerste sonate van dit
vijftal, is niet ongemeen in Beethoven's cyclische werken. Doch inniger
is het verband geworden tusschen de verschillende deelen, waarvan
het laatste alvorens het uit te jubelen nog eens teruggrijpt naar het
teer-zangerig droomenweefsel van het voorste deel. Voor het eerst
verschijnt in de Beethoven-sonate een zoo contrapuntisch-toegerust
middendeel als het Vivace alla marcia met zijn obstinaat voortgezette
puntrhythmen en zijn canonisch-uitgewerkt trio; voor 't eerst ook
wordt de fuga ingelijfd in het slotdeel, waar zij er voorloopig maar
enkel toe strekt den vormbouw te verrijken.
't Meest verwant met deze 28e Sonate is de voorlaatste, opus Ho.
Ook hier ontsluit zich in de twee eerste deelen een droomenwereld,
en eveneens door een adagio, ma non troppo wordt het slotdeel
ingeleid, — een fuga , ditmaal, onderbroken evenwel door het thans
geheel uitstervend Arioso dolente, welk voorafging. Het karakter der
idylliscl+e sonate is te herkennen in de (30e opus mg), met haar dweepend eerste deel, haar contrasteerend Pres toen rijk-gevarieerd thema
van het Andante molto cantabile ed espressivo. Een idylle zingt zich
ook uit in het gevarieerde Arietto van Beethoven's laatste sonate, maar
zulks enkel om den tragischen inhoud als weg te vagen van het bewogen eerste deel.
Dee laatste is de eenige tweeledige van de reeks. De eenige vierledige en eenige Concert-sonate van het vijftal is de 29 e (opus 109),
meest nog gekend als de « Grosse Sonate fur das Hammerkla vier ».
Van alle klaviersonaten is zij de meest giganteske, en dit zoowel door
de buitengewone afmeting der verschillende deelen als door haar
grootschen inhoud. Nooit te voren zijn de eigenschappen van het
instrument zoo in aanspraak genomen als in deze hartstochtelijk opge285

Zweepte klaviersymphonie. De zin der mogelijkheden schijnt door Beethoven als opgegeven om de stuwkracht zijner scheppingsdrift vrijen
teugel te laten. Een machtsontplooiing wordt door haar gevergd, welke
slechts weinigen in staat zijn te verwezenlijken. Wat dezen hiermede
te winnen hebben is echter het buitengewoon voorrecht den geest
in zich op te nemen, die boven het b,eperkte instrument uit zich verheft naar de eindloosheid van de Missa Solemnis en de onbeperktheid
der IXe Symphonie.
Uit het zichzelf ontgroeide klavier haalt deze grootsche sonate intusschen al de spierkracht, welke zich uitzet in het orkestraal Allegro
en wiens geweld zich opleeft in den roes van de buitengewoon uitgebreide slotfuga. Tot het inzetten eener fug gaf in den loop van het
eerste deel reeds het trotsche aanvangsthema aanleiding. Evenals in de
IX e symphonie gaat een Scherzo aan het langzame deel voorat. Fantastisch karakter draagt het door de korte zenuwrhythmen van het
eigenlijke scherzo, de contrapuntische themanabootsingen van het
trio, de trippelende vlucht van het onverwachte Presto en door de
grilligheid , van het dralend Coda, dat volgt op de herhaling van de
scherzom,uziek. Het derde deel is onder alle Adagii van Beethoven
een der allerschoonste, onder al zijn klavieradagii voorzeker de meest
ontwikkelde. De nu eens vormboitwende, dan weer gevarieerde melodien wisselen zich in dit deel af, zooals dit het geval is in enkele
heerlijk-mystische zangen zijner schoonste strijkkwartetten. Een gebed
van heel zijn wezen wordt hier uitgezongen, — een gebed zoo innig,
dat het one zijn Godbelijdenden geest passen zou in de kathedrale
ruimte zijner mis.
Beethoven richt zich in 1823 voor 't laatst in voile majesteit naar het
klavier , doch ditmaal met een variatiewerk van buitengewonen omyang. In deze 33 Variaties op een walsthem,a van Diabelli schijnt hij
alien rijkdom, van zijn volslagen bewust genie te verzamelen, alvorens
zich gedurende de volgende jaren uitsluitend te wijden aan de meest
immaterieele, meest vergeestelijkte uiting zijner kunst, 'vervat in
zijn vijf laatste kwartetten.
Zoo heeft het klavier dan , andermaal zijn taak volbracht. Op zijn
toetsenreien is de weg afgelegd naar de twee kapitale ensemblegewrochten van het jaar 1823 en naar de sublieme strijkkwartetten,
waarmede hij afscheid neemt van de kunst en het leven. Nog eens heeft
hij op dit hem eigen instrument zijn krachten verzarneld voor een stij286

ging, wier ontwikkeling te volgen is in de lijn, welke ook thans zich
uitstrekt over de klaviersonate, het collectief orkestensemble en het solitische strijkkwartet, deze Brie voornaamste dragers van het door hem
geopenbaarde leven. Wederom uitgebreid en versterkt, verinnigd en
verdiept is in die opperste zwenking het oorspronkelijk stijlprin,ciep,
waarvan eens te meer zijn klaviermuziek de nieuwe wending aankondigde. En zoo ligt ook in deze laatste sonaten de geheime verwachting
vervat van Beethoven's groot-menschelijk verlangen, dat van het kbvier uit machtig oplaaide over heel den omvang van zijn steeds dieper
het leven ontraadselende kunst.
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Een Nieuw Boek over BEETHOVEN (1)

Zoo talrijk zijn de boeken over Beethoven, dat men zich soms
afvraagt of er nog wel jets nieuws te vernemen is over den grooten
toondichter. En toch is het werk van Andre de Hevesy, alhoewel niet
van allereerste gehalte, wel waard gelezen te worden; want schrijver
heeft geput aan twee nog weinig of niet geraadpleegde bronnen het
depot van het Ministerie van Politie te Weenen. en de nagelaten
papieren van Gravin Therese Brunsvik, met wie Beethoven zoo
innig bevriend was.
Het boek handelt niet, of slechts ter loops, over de muzikale bedrijvigheid van den genialen meester, maar beschrijft de kringen
waarin hij geleefd heeft, zijn vrienden en beschermers. Eerst vinden
wij hem te Bonn, waar hij geboren werd, de oudste van drie zonen
Klein van gestalte maar breed geschouderd, met grijze oogen in het
bruin gelaat, en dik zwart verstreuveld haar waarop geene pruik
wilde houden, was hij — bijna nog een kind — reeds een klaviervirtuoos.
Heel vroeg ook leerde hij de smart kennen, de smart die zijne
trouwe vriendin op heel zijn levensweg zou blijven. Pas zeventien
jaar verloor hij zijne moeder, en dwong hem de onwaardigheid van
zijn vader al den last der opvoeding zijner jongere broeders op zich
te nemen. Wie zal zeggen hoe zwaar die jaren van onverpoosd wrochten
tusschen den half kindsch geworden dronkaard, zijn vader, en zijne
twee weinig beloovende broeders op hem gewogen hebben?
Doch heelemaal zonder moreelen steun was hij niet; want bij de
gastvrije von Breunings werd hij als kind van den huize ontvangen,
en hunne warme vriendschap was hem kostbaar. En tevens zinderde
in zijne ziel al de gloed van het opkomend romantisme, al de heerlijke
droomen ook van broederlijkheid, van vrijheid en fiere onafhankelijkheid door de Fransche Revolutie opgetooverd. Vonden deze laatsten
hun verren oorsprong niet in het Vlaamsch bloed dat in zijne aderen
(I) BEETHOVEN

Paris. — 15 fr.
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Vie intime, par Andre de Hevesy. —

vloeide, bij zijne Vlaamsche voorouders die de liefde tot de vrijheid
met het melk hunner moeder inzogen?
Maar Bonn zou hem niet lang houden. Op twee-en-twintig jarigen
ouderdom, ging hij zich te Weenen vestigen.
Weenen was toen een brandpunt voor alle kunsten, en bijzonder
voor muziek. Eene ingeboren neiging voor gemakkelijk leven, plezier
en goede sier was het kenmerk der inwoners dier mooie stad. Veel
vriend.elijkheid in 't verkeer, trots een ver gedreven klassengevoel,
in de hoogere kringen; en bij alien, een goedmoedig materialisme,
eene gemoedelijke zinnelijkheid. De Weeners vroegen slechts naar den
lachenden kant van 't leven, en keerden zich af van al wat te ernstig,
of te stout, of nadeelig voor hun genoegen was. De prince de Ligne,
zegde van hen : « Ici, on ne sent pas le bonheur de l'enthousiasme ».
Teekent dat niet een yolk?
Die gemakzuchtige Weeners waren evenwel minnaars der muziek.
« Deze maakte essentieel deel uit der opvoeding. Geen burgerfamilie
zonder clavecimbel; bij de meest begoeden weekelijksche kwartetten.
De keizer speelde, om zijn dag te eindigen, een concert voor viool
met een zijner Kamerheeren en zijn adjudant. Tusschen het reisgoed
van Aartshertog Karel was er altijd eene spinet, en zelfs op den vooravond van een veldslag werd zijne tent gevuld door de klanken van
muziek van Haydn. Rijke edellieden hadden een volledig orkest... »
Uit dergelijke orkesten zouden Mozart, zoon kvan een Kamerdienaar
en Haydn, zoon van een wagenmaker, komen. Tusschen meesters en
beschermelingen heerschte gewoonlijk de grootste gemoedelijkheid.
Is volgende scene niet typisch? Te Eisenstadt vierde prins Esterhazy
zijn geboortedag... « In 't midden van het eerste allegro eener symphonie van Haydn, vroeg Zijne Hoogheid den naam van den cornponist. Deze wordt naar voren gebracht. « Hoe ! roept de prins uit,
de muziek is van dien Moor? Hewel ! Moor, voortaan zal je in niiin
dienst zijn. Hoe heet je? — Jozef Haydn... — Ga, en kleed je aan
als een kapelmeester, zoo wil ik je niet weer zien, je bent te klein,
je hebt een pieterig voorkomen; neem een nieuw kostuurn, eene
gekrulde pruik, den kraag en de roode hielen, m,aar ze moeten hoog
zijn, opdat jou gestalte aan jou kennis zou beantwoorden; hoor je,
ga, en alles zal je gegeven worden ».
Toen echter Beethoven te Weenen aankwam, dacht graaf Lichnowsky, zijn beschermer, er niet aan hem als een ondergeschikte aan
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te spreken, maar wet als een vriend. — een vereerden vriend, wiens
talent berondering afdwong, al verwonderden zijne manieren wel
eens : Beethoven was geen tamme beschermeling met sOepele ruggegraat. Hij kon niet onderdanig buigen, en in zijn hart bleef er jets
over van « de stijfhoofdigheid der ambachtslieden van Vlaanderen
tegenover de adellijke heeren ». Tegenover die hooge aristocratie van
Weenen stond hij niet alleen als hun gelijke, maar als hun meerdere.
Was hij door zijn genie, niet oneindig ver boven hen verheven?
Eerbetuigingen, lof, gunst en geschenken nam hij aan met de grootste
eenvotidigheid. In ruil daarvoor gaf hij immers zijne muziek? Maar
zijne onafhankeli kheid zou hij nooit prijs geven.
In die verfijnde middens, waar wereldsche manieren en elegante
losbandigheid al te vaak 't gemis aan stoere'wilskracht en hoogen zielenadel moesten verbergen, rees Beethoven als een machtige eik tusschen
kostbare serreplanten, en de voortreffelijkheid van zijn genie woog
op tegen het overwicht van geld of geboorte.
Toch voelde hij zich onweerstaanbaar aangetrokken door die breed
gecultiveerde hoogere Standen. Was het daar niet dat hij vrienden als
Graaf Lichn,owsky of aartshertog Rudolf getroffen, en de weelde
gekend had der vriendschap van de mooiste, bevalligste, uiterst fijn
aangelegde meisjes en jonge vrouwen; die lieve, teedere, geestige
Therese Brunsvik en hare zusters; die rijk begaafde gravin ErdOdy,
met de tragische lotgevallen, en menig andere nog, ze maken voor
altijd deel uit van zijn leven. En bovenal die zestienjarige Julietta
Guicciardi, met hare blauwe oogen, haar zwart kort geknipt, haar,
in al de betoovering van hare lachende jeugd. Al spelend, in haar
lichtzinnig egoisme van koket meisje, brak zij het diep gevoelig hart
van den grooten man. Voor haar was die liefde, een flirt om pleizierig
de laatste weken van haar meisjes leven door te brengen — ze huwde
immers kort daarna Graaf Gallenberg; — voor hem was het een gevoel dat heel zijne ziel overweldigde, en er weldra de diepste snaren
der smart in deed klinken.
Toen zijne liefde voor Julietta, de « onsterfelijke geliefde », als eene
heerlijke bloem, in zijn hart ontlook, lachte de toekomst hem toe, vol
beloften van geluk en roem. Maar Julietta was een wispelturig kind,
die den prijs van zulk een hart niet begreep. En alsof het niet genoeg
was van die beproeving, waaronder hij Teed zooals alleen eene buitengewoon vurige en geweldige ziel lijden kan, kwam ook nog het spook
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van het doof-worden zijn lijden verscherpen. Geknakt in zie1 en
lichaam, snakkend naar den dood, gaf hij zijne smart lucht in het
testament van Heiligenstadt, die diep menschelijke klacht, monument van onovertroffen schoonheid. Die enkele bladzijden zouden
volstaan om den stempel der grootheid op Beethoven te drukken.
Verworpen door Julietta, bedreigd door ziekte en doofheid, zou
hij zijn weg eenzaam door het leven volgen. En toch in zijn Odyssee
exemplaar heeft hij volgende regels onderlijnd : « Niets is beter en
wenschelijker op aarde, dan man en vrouw vereenigd door teedere
liefde, vreedzaam hun huis bestierend ».
Dat geluk zou hij nooit mogen smaken. Niet beter dan met Julietta,
viel hij zes jaren later uit met die aanminnige Therese Malfatti, die
thuis hoorde in den « tweeden stand » van Weenen, welke in nauwe
aanraking stond met den eersten. In de levendige, geleerde kringen
van den « tweeden stand » Mond men alle rassen en vooral Italianen...
« Als vroeger Griekenland, had Italie oak hare overweldigers veroverd.
De zuiderlijke bevalligheid omslingerde de Weenersche gemoedelijkheid en gaf eene bijzondere aantrekkelijkheid aan die hoofdstad... »
Beethoven sprak vloeiend de Italiaansche taal. Maar ook Therese
Malfatti verijdelde zijn hoop. Zij, die hem zoo vurig bewonderde, zij
dacht er niet aan hem hare hand te schenken. Zij ook, als Julietta,
ze verkoos een edelman boven den genialen kunstenaar, die zijn
brood moest verdienen.
Wie weet hoe gelukkiger Beethoven zou geweest zijn, indien hij
niet onmiddellijk die nauwe vriendschapsbanden in de hoogere
kringen der Weenersche maatschappij had aangeknoopt ? De burgerij
was bereid om hem met open armen te ontvangen. Maar voor de
burgerij voelde hij geene sympathie. Hij versmachtte in hare engheid
van begrippen, en kon het niet stellen met die gulhartige menschen
die het zoo goed met hem meenden, maar geen horizont hadden en
hem in zijne hooge gedachtenvlucht niet konden volgen. In hunne
laag-bij-den-grondsche middens was hij als een adelaar tusschen
tamme kippen.
Zooals Michel-Angelo, zooals Dante, nloest hij zijn weg in eenzaamheid en groeiende schaduwen voortzetten. Maar nooit in bitterheid
des harten. Want niet alleen was hij als kunstenaar een der grootste
zoo niet de grootste, maar ook als mensch een der grootste van alle
eeuwen.
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Door zijne doofheid als in een kerker gevangen, gescheiden van den
omgang met de menschen dien hij zoo noodig had, trachtte zijne ziel
altijd meer naar nauwere vereeniging met God. Getuigen daarvan
niet de hooge mystische zangen zijner laatste jaren?
En nu stond de dood voor zijn deur. Een vriend van Carl Maria
Weber die hem bezoekt beschrijft hem volgender wijze : « 't Is eene
verschijning als Koning Lear of de barden van Ossian; dik grijs Naar,
achteruit gekamd, hier en daar heelemaal wit, het voorhoofd en den,
schedel gewelfd en hoog als een tempel, de neus vierkantig, leeuwachtig, de mond edd en teeder, de kin breed, de kaakbeenen schijnen
gemaakt om de hardste noten te kraken. Onder de dikke, gefronste
wenkbrauwen kijken kleine glanzende oogen... »
Hij bewoonde het « Schwarzspaniirhaits », een gewezen benedictijnenklooster, waarvan de monniken door Jozet II uitgedreven werden.
Ziek, uitgeput van krachten, verteerd door onuitstaanbare pijnen,
verlaten door den neef dien hij met vaderlijke liefde had opgevoed,
vergeten door zijne stadsgen,oten die de voorkeur gaven aan den jongen
Rossini, mocht hij toch nog gene vreugde kennen : de liefde van een
kind, den tienjarigen Gerard van Breuning.
Aandoenlijk was die genegenheid tusschen den ouden, genialen
meester die alle triomfen, maar ook alle smarten gekend had, en het
kind dat nog niets kende dan de zonnige zijde van 't leven. Om den
lijdenden titaan te verstrooien, bracht de kleine hem zijne schoolboeken, verluchte boeken over Rome en Griekenland, en samen
brachten ze uren door terwiii ze de platen bekeken en over de hada)
der oudheid spraken als over voortreffelijke wezens, begaafd met
bijna bovennatuurlijke deugden.
En het kind was ook bij zijn grooten vriend den 26 Maart 1927,
toen deze den laatsten adem uitblies, na een vreeselijken doodstrijd.
Twee dagen vroeger had hij met groote godsvrucht de laatste sacramenten ontvangen.
Na zijne ter aardebestelling op 27 Maart, mocht een zijner trouwste
en oudste vrienden, de muzikant Zmeskall, aan Beethovens jeugd
vriendin Therese Brunsvik schrijven : « Beethovens dood heeft te
Weenen eene tot nog toe ongekende opschudding te weeg gebracht.
Nooit kreeg een keizer van Oostenrijk zulke begrafenis als Beethoven...
Twintig of dertig duizend man vergezelden hem naar zijn graf. . Hij
was een kunstenaar, zegt de dichter, en al wat hij was, was hij slechts
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door de kunst. De doornen des levens brachten hem diepe wonden,
en zooals de schipbreukeling zich aan den oever vastklampt, zoo wierp
hij zich in uwe armen, sublieme zuster der goedheid en der waarheid,
troosteres der smart, kunst die van boven komt... Hij was een kunstenaar, en wie is er waardig nevens hem te staan?... Die naar hem
komt, zal niet voortzetten, maar zal weer moeten beginnen, want die
voorbode is blijven staan aan de grenzen der kunst... Hij trok zich
van de menschen terug nadat hij hun alles gegeven en van hen niets
ontvangen had. Hij bleef alleen omdat hij geen gelijke vond ».
L. D.
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Een kijkje in de nieuwste Beethoven-literatuur
door Andre M. Pols

Wanneer wij nu, honderd jaar na zijn dood, moesten beproeven, de
balans op te maken van de aanzienlijke literatuur over Beethoven, dan
zou het ons spoedig duidelijk worden hoe hij, die een van de ontzaglijkste namen was in het kultuurleven van de vorige eeuw en tot op
onzen dag het voorwerp was van een weergalooze en onafgebroken
cultus, wiens werk ook aan de onrustige vloed van talrijke kunststroomingen vcreerstand heeft geboden, steeds is gemeten geworder
met de esthetische en moreele maatstaf van elke groote periode van de
ontwikkeling van het geestelijk leven. Wij verdwalen niet in het paradox bij de bewering, dat zoowat elke tijd Beethoven's ariistieke persoonlijkheid naar zijn eigen levenshouding heeft gemodeleerd en dat
men beurtelings in hem ofwel de klassieker ofwel de eerste romantieker
in de, muziek zag, al naar gelang men in zijn kunst de algemeene expressie meende te ontdekken of ze beschouwde als de openbaring van
de persoonlijkheid in haar onbegrensde subjectiviteit.
Sedert Ernst Theodor Hoffmann in 1810 in het vierde stuk van zijn
een van de eersten getracht heeft het raadsel van Beethoven's kunst te ontsluieren, diep getroffen als hij was door de majesteit van den scheppenden artiest, door de onove rtroffen economie van
zijn kracht en door de volledige beheersching van de muziekale stof,
is de reeks van Beethoven's exegeten tot een fantastische lijst aangegroeid. Want behalve de talrijke, niet alle even waardevolle zuiverbiographische werken, welke zonder uitzondering putten aan dezelfde
bronnen — de brieven, de Konversationshefte, de getuigenissen en
herinneringen van vrienden en tijdgenooten en enkele archiefstukken -verschenen er in dit tijdverloop van honderd jaar een massa critische
studies, die, hier gewapend met al het methodische materiaal van de
wetenschappelijke exegese, daar aan de hand van de diepzinnigste
casuistiek of de meest barokke wijsgeerige stelling, dieper wilden
doordelven tot op het graniet van den bodem, waarop Beethoven's
kunst is opgebouwd.
« Kreisleriana »
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En toch, ondanks dien overvloed, mag het voor een zoo contrasten
rijken tijd als den onze, die heelemaal het karakter draagt van een overgangsperiode in de kunstgeschiedenis, een tijd, waarin zich alles
sterk polariseert, wel zoo lijken of het wezenlijkste over Beethoven
niet is gezegd. Wel bezitten wij in het reusachtig-aangelegde Beethoven-boek van Paul Bekker een van de meest synthetische beschouwingen, waarmee de auteur zich gansch heeft opgetild tot op de hoogte
van zijn subject en werkelijk een van de zeldzame voornaam-denkende
musicologen is gebleken, die den juisten « toon » heeft getroffen,
waarin men over Beethoven schrijven moet. Wel levert ons het kleine,
doch buitengewoon gecondenseerde Beethoven-beeld van August
G011erich een van de meest aangrijpende en, van een louter algemeenmenschelijk standpunt uit, een van de minst verwrongen voorstellingen van den waren Beethoven. Doch hoe ma chtig deze twee naar
inhoud en vorm uiterst verschillende werken ons kunnen helpen tot
het begrip van Beethovens' artistieke verschijning, toch ontbreekt ons
nog steeds dat boek, waarin de genetische groei van zLjn muziekaai
scheppen wordt verklaard in verband met den geestelijk-sterken tijd,
waari n hij leefde en die vooral een tijd was van krachtige concentratie
van het gedachtenleven, van verheven idealisme en hoogstaande
principes. En het lijdt geen twijfel of de komende generatie, die de
vruchten oogsten zal van de geestelijke koniflikten, waardoor de onze
zich , hoeft heen te worstelen, weer in Beethoven de artiest zal zien, die
de allergrootste waarden heeft aangebracht voor een merischheid, die
het al-gevoel, het - medelijden en de liefde huldigt als de ware basis,
waarop alle maatschappelijk en moreel leven steun zoeken moet en kan.
Voor die komende dagen van kracht, voor die kunst van morgen,
die weer unitariseerd zal werken, gaat de beteekenis van Beethoven
ongetwijfeld nog aanzienlijker worden en nieuwe uitzichten aannemen.
Hoe moeilijk het met den dag ook worden mag om op biographisch of
documentair gebied nog onbekende stof aan te bieden, dan zal het
daarom den Beethoven-vereerder niet zoo bezwaarlijk vallen als wij
wel denken kunnen om nieuwe conclusies te trekken, die heelemaal in
geestelijk verband staan met onze levenshouding (i).
Ook de n,a-oorlogsche musicographie heeft groote belangstelling
(i) Uit de vooroorlogsche Beethovenliteratuur, weze nog vermeld
het merkwaardig werk dat m,ej. M. E. Belpaire aan den rneester wijdde.
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getoond voor Beethoven. Het is overigens begrijpelijk, dat hij in jaren
van weedom en ontreddering door de innerlijk-stevige en evenwichtige
organisatie van zijn wezen, die troostende hulp was, die wij noodig
hadden.
Onder de merkwaardige bijdragen, welke in de laatste jaren het
licht zagen, noemen we vooraan het werkje van Waldemar Schweisheimer Beethovens Leiden, ihr Einfluss auf sein. Leben und Schaffen (i).
Dit boekje van nauwelijks twee honderd bladzijden vult een werkelijke
leemte in de Beethoven-literatuur. Voor het eerst wordt hier gepoogd
een samenvattende critische beschouwing te leveren over den aard en
het ontstaan van de ziekten, die zoo zwaar op Beethoven's leven
hebben ingewerkt. Met een buitengewoon scherp inzicht en aan de
hand van gegevens, die hij beweert voldoende genoeg in aantal voorhanden te zijn, slaagt de schrijver wellicht een medicus — er in
een definitief beeld te geven van het klinische verloop van Beethoven's
verschillende ziekten (niet alleen zijn dootheid, doch ook zijn leverkwaal en ziiv chronische darmontsteking) en ook de diagnose op te
maken met een nauwkeurigheid, die van zulken aard is, dat we haar
waarschijnlijkheid mogen beschouwen als de best aanneembare veronderstelling betreffende dit zeer gewichtig vraagtuk in Beethoven's
leven. Meteen zien wij hoe gering de rechtstreeksche invloed geweest
is van Beethoven's doofheid op zijn creatieve bedrijvigheid. En dit is in
het werk van Schweisheimer wel het interessantste kapittel, waarin hij
juist over dien invloed handelt. Het kan niet anders of wij moeten diep
ontroerd worden door de tragiek, dat een toondichter van 2,ijn gehalte
met doofheid wordt geslagen. Maar verkeerd is het te besluiten, dat
zijn steeds toenemende hardhoorigheid haar weerslag zou gehad hebben op de expressievormen van den artiest en op deze in een
ongunstige zou hebben ingewerkt. De toondichter bezit ook een
innerlijk gehoor, dat voor hem zelfs betrouwbaarder is dan het zinnelijke en hem toelaat, alleen door een zuiver cerebrale functie de
voorstelling van een muzikale compositie in zijn bewustzijn op te
wekken. Bij Beethoven was dit innerlijk gehoor in zeer hooge mate
ontwikkeld en het hoeft geen verder betoog, dat hij, enkel geholpen
door het geheugen van den klank niet het minst kon gehinderd zijn
in zijn muzikaal denken. Wie zou durven beweren, dat het Lento assai
van zijn 16e kwartet het werk is van iemand, die niet h o o r de ?
(I) Miinchen, G. Miiller. 1922.
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Maar de invloed van de doofheid op zijn werk is van geheel anderen
aard, in zooverre die in 't algemeen voorhanden is. Hij is geschied
langs een omweg. De erge ziekte, het onafwendbare verlies van een
zin, die hem den edelste en den voornaamste scheen, en al s gevolg
waarvan een steeds toenemende gedwongen afzondering van de buitenwereld, dit alles heeft zijn innerlijk leven diep geschokt en daardoor
werd ook de bron aangetast, waaruit zijn artistieke scheppingen zijn
ontsprongen. Beethovens' doofheid heeft dus onrechtstreeks een bepaalden invloed uitgeoefend op zijn zieleleven, doch zulks was beslist
ook het geval geweest met elke andere zware ziekte. Schweisheimer
verwittigt ons gchter tegen het gevaar daaruit tot de gevolgtrekking
te komen, dat Beethoven niet meer zou in staat geweest zijn nog een
werk van opgeruimden aard te schrijven. Menschen, die aan een
ongeneesbare ziekte lijden, kennen af en toe wei eens dagen van diep
geluk, namelijk wanneer zij vanwege een lichte beterschap weer hoop
op genezing koesteren. In zulke omstandigheden neemt de geest weer
zijn vlucht naar de hoogte. Hoe ware het anders verklaarbaar, dat
samen met het Heiligenstadter Testament, dit eenig document van
menschelijke wanhoop, tegelijk een werk als de D-dur symphonie
ontstond, een compositie die heelemaal gedragen wordt door de edelste
vreugde en de stralendste levenskracht.
Een onmiddellijke en rechtstreeksche aanleiding tot artistieke
productie tengevolge van zijn oorkwaal vinden we bij Beethoven niet.
Slechts eenmaal heeft hij in het verloop van een ziekte die bizondere
gewaarwordingen opgedaan, die tot de schepping van een werk leidden.
Na een ernstige darmontsteking in 't voorjaar van 1825 ontvouwen zich
plotseling weer de scheppende krachten en daaraan danken wij zijn
Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen
Tonart, die de langsame satz vormt in het 15e kwartet. Alhoewel we

dit adagio-andante niet mogen opvatten als direkte expressie, doch
wel als de verklanking van gemoedsaandoeningen voortspruitend uit
een oplevend gevoel van gezondheid, dan kunn,en, we hier toch eens
een blik werpen in het innerlijk proces, dat zich bij Beethoven in
dergelijke omstandigheden ontwikkelde.
Het boekje van Schweisheimer onderzoekt ook omstandig Beethoven's andere ziekten. Doch het heeft vooral waarde als bijdrage tot
de psychologie van den toondichter, want wij komen er dichter bij
den mensch Beethoven door. Feitelijk zijn we den auteur er zeer
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dankbaar om, doch vooral 'omdat we voelen hoe hij, niettegenstaande
zijn steeds objectieven toon, geheel en al vervuld is van liefde voor dezen mensch, bij wien per slot van rekening het geniale scheppen toch
onafhankelijk bleef van het lichamelijke leed. Schweisheimer bekent
zelf, dat men niet langs geneeskundigen of natuurwetenschappelijken
weg tot de verklaring van het wezen des dichters kan geraken, en dat
de Goddeliike « genade » waarmee een geestesheld als Beethoven gezegend was, uit ondoorgrondelijke diepten komt, , waar alles mysterie is.
Aileen hij, die een dieper besef van dit mysterie bezit, alleen hij
die het Raadsel liefheeft, kan over Beethoven schrijven zooals zijn
raadselachtig complex het vereischt. Want het is alleen wanneer liefde
zich over het mysterie uitstort, dat de uitdrukkingswijze het allerfijnste onderscheid vermag te vinden. Al te vaak wil de biographie ook
een daad van gerechtigheid zijn, waar zij alleen een daad van liefde
mag wezen. En het is de groote verdienste van Andre de Hevesy in
zijn Beethoven, vie intime (1) steeds dit oogenblik te zijn indachtig
gebleven, waar hij zijn held het meest heeft liefgehad.
Alles in zijn boek getuigt van een ruimere levensbeschouwing.
Reeds in de lapidaire kracht van zijn taal en in de gedrongenheid van
zijn periodenbouw, welke zoo wonderwel aansluiten bij de figuur van
Beethoven, ligt voor een groot deel de ware bekoring, die van zijn
werk uitgaat. Er is geen valsch lyrisme of geen gemaakt-pathetische
dithyrambe-toon in deze levensbeschrijving, waarvoor de grondstof
is verrijkt geworden aan twee bronnen, die tot nog toe zoo goed als
onbekend waren : het archief van het Oostenrijksche Ministerie van
Politiewezen te Weenen en vooral de papieren van Therese van
Brunswick, welke, de Hevesy zoo gelukkig was onder de archiefstukken
van het kasteel te Palfalva te ontdekken. De auteur heeft heel eenvoudig
zonder te zondigen aan den bombast van een hoogdravend adjectievengebruik, het leven van Beethoven weer opgebouwd en wij zijn hem
een van de mooiste boeken verschuldigd, waarin de omgeving, de
persoonlijkheid, het leven en den groei van den artiest veraanschouwelijkt. Wanneer wij zijn boek sluiten blijft ons een beeld van Beethoven
bij, dat we nu groot weteri vanwege zijn reeele menschelijkheid, omdat
hij den mensch niet heeft geidealiseerd. Reeds elders hebben we er
(I). Paris, Emile-Paul. 1926. Nederlandsche vertaling te Arnhem,
bij Hyman, Stenfert Kroese en Van der Zande, 1927.
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kunnen op wijzen hoe Beethoven meerrnaals is verheven geworden tot
den rang van een godheid of van een halfgod. Vooral de plastische
kunstenaars en onder hen voornamelijk diegene, welke niet vermochten
zich van een zeker romantisme los te maken, hebben ons Beethoven
zoo willen opdringen, alsof hij niet behoorde tot deze wereld, alsof hij
een Olympus-figuur was, alsof hij niet zou geleefd hebben in een
steeds bevruchtend contract met de menschheid, doch boven haar en
los van ize. Beethoven's grootheid ligt immers in zijn mensch-zijn.
Is hij niet bij uitstek de artiest, yviens hart steeds bonsde voor een alomarmende liefde voor den mensch, wiens bloed voortgestuwd werd
door het innigste medegevoel? Want het is niet omdat hij in zichzelf
gekeerd leefde en tengevolge van zijn smartelijke doofheid elken dag
meer en meer van de buitenwereld werd gescheiden, dat Beethoven
een wereld-verachter zou m,ogen genoemd worden. In hem was alles
gloed en liefde, ontvankelijkheid voor de meest argelooze vreugde als
voor het grievendste leed en het schrijnendste wee. Ook daarin was hij
een kind van zijn tijd, een nazaat van de krachtige generaties der i8e
eeuw, wier ideal], het geheele universum en wier liefde de heele
menschheid om,vatten. Hij was een van de eerste en is ook een van de
zelfdzame artiesten gebleven, die met zulke belanglooze offervaardigheid, met zijn hart op bei zijn handen, het menschelijk weedom wilden
lenigen. De muziekgeschiedenis kan moeilijk een tweede persoonlijkheid vernoemen, bij wie het gevoel van verantwoordelijkheid in zoo
hooge mate ontwikkeld was, tegelijk ook met een zoo diep besef van
eeuwigheid, dat niet het resultaat was van een dweperige fantazie,
doch de uitkomst van een bittere levensondervinding en een Aleslouterende smart.
Het is de Hevesy's grootste verdienste de heldhaftigheid van Beethoven in het licht van het algemeen-menschelijke te hebben gesteld en
de artisticiteit van den meester der « Eroica verklaard te hebben door
den nadruk, dien hij legde op het ethische moment in Beethoven's
leven. Niet de omstandigheden van zijn uiterlijken levensloop hebben
de maat van zijn genie bepaald. Dit duidelijk gezien te hebben en even
klaar te hebben bewezen is het lofwaardigste in het boek van dezen
Franschen biograaf van Beethoven.
De Hevesy, die zich sedert ettelijke jaren als « Beethoven-Forscher »
op het gebied der muziekgeschiedenis beweegt, levert het bewijs zijn
stof volledig te beheerschen. En hij doet zulks van af een zekeren af299

stand, die niets van een bewuste superioriteit heeft, doch veeleer
lijkt op een positie-kiezen, wat hem toelaat menschen en feiten met
koel verstand te volgen en,te doorgronden. Een enkele maal is hij zelf
— wellicht meer dan Beethoven — het dupe geweest van de romantisch-ziekelijke verbeelding eener Bettina Brentano, waarvan eenieder
best weet, dat dit bizonder mooi meisje gem betrouwbaar persoontje
was. Het is in elk geval zeer twijfelachtig of de woorden, die zij Beethoven in den mond legt wel wezenlijk van hem zijn of althans zoo
werden gezegd en de historicus mag ze alleen met de grootste voorzichtigheid aanvaarden.
De Beethoven-biographie van Andre de Hevesy heeft ook haar
documentaire waarde, daar zij achteraan een viertal totaal onbekende stukken publiceert, waaronder namelijk den inventaris van
Beethoven's ' nalatenschap, die enkelen tijd na zijn dood voor een
fabelachtigen spotprijs aan den meestbiedende werd verkocht en aldus
naar alle windstreken werd verspreid.
Een van de nieuwste boeken, welke met het cog op het eeuwfeest
in het licht werden gezonden is de studie van den Weenschen muziekkenner Karl Kobald. In zijn Beethoven, seine Beziehungen zu Wiens
Kunst und Kultur, Gesellschaft und Landschaft (1) doet hij uitschijnen

welk een intense wisselwerking er bestond tusschen Beethoven en
Weenen, in welke stad of in wier onmiddellijke omgeving hij het
grootste deel van zijn leven sleet. Feitelijk is dit werk niets anders dan
een nieuwsoortige biographie, daar Beethoven's actieve loopbaan zich
heelemaal te Weenen heeft ontvouwd, alhoewel hij niet in de Oostenrijksche hoofdstad was geboren. Daar voltooide hij zijn wezenlijkdegelijke theoretische studies, vond hij zijn vrienden en leerde hij
achtereenvolgens die vrouwen kennen, welke door de gratie van hun
wezen of de zachtheid van hun gemoed bij machte waren het hart van
den grooten man in liefde te doen ontvlammen. In Weenen ook vond
Beethoven den weg naar de aristocratische middens, aan wier geest hij
zich met merkwaardige lenigheid wist aan te passen zonder er echter
ooit het slachtoffer van te worden of iets op te geven van zijn zelfbewusten trots. Doch indien vooral zekere Weener figuren een groote
rol in zijn bestaan vervulden, dan was de invloed van de groot-stad
op zijn werk niet zoo direct als die van het Weensche landschap. We
(I) Zurich, Leipzig, Wien, Amalthea-Verlag. 1927.
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weten het : Beethoven was een uitbundig natuurkind, een echte
« Sommerfrischler » die heel de buurt van de hoofdstad op een prik
kende en telkens zijn geest eenige rust kon gunnen te midden van de
wijde natuur, wanneer hem de gespannen atmosfeer van de keizerstad
begon te drukken.
Het is niet toevallig, dat Kobald dezen vorm van biographie heeft
gekozen en het is ook niet verwonderlijk, dat hij daartoe zijn toevlucht
nam om de artistieke persoonlijkheid van Beethoven te ibelichten.
Hoe zou het anders verklaarbaar zijn, dat er zoo machtig veel levensbeschrijvingen van den schepper der Missa Solemnis werden uitgegeven, indien het leven van Beethoven niet van een kapitale beteekenis was voor het begrip van zijn kunst? Er zijn slechts weinig cornponisten, wier werk ons tot zulk diep nadenken nopen. zijn syrnphonieen, zijn sonates, zijn kwartetten zijn meer dan eenvoudige muziekale
scheppingen, die ontstaan zijn onder den drang van wetten van dynamiek en hoogere eurythmie : het zijn in de eerste plaats documenten
van diepe menschelijkheid en zoo aangrijpend is hun onsterfelijke
kracht, dat ze de ontvankelijke en levens-vrome ziel in verrukking
kunnen brengen. Omdat hij in zijn muziek, die vreugden en smarten
heeft uitgedrukt, waartoe zijn levenskring, zijn liefdes, zijn rechtvaardigheidsgevoel en zijn trek naar de natuur voortdurend aanleiding
gaven, daarom, zal bij Beethoven steeds het verhaal van zijn levensgebeurtenissen, ook de schijnbaar minst beduidende, (is er wel iets
onbeduidends in het leven van een dergelijk artiest?) ons dichter bij
zijn kunst brengen.
Dit is het geval met het boek van Kobald. Iedere vriend van Beethoven zou deze ongem,een levendig en kleurig geschreven levensrom,an
moeten leven, al was het dan ook maar om dit eene hoofdstuk, dat bij
ons beste weten in de gansche Beethoven-literatuur een unicum, is en
dat ons onder den titel Kunst and Kultur der Wiener Beethovenzeit
een knap beeld geeft van het milieu, waar de jonge, onbesuisde Rijnlander in 1792 in terecht kwam om het niet m,eer te verlaten en waaraan
hij zich vlug vermocht te assimileeren om ten slotte gansch den geest
en de kultuur van deze wereldstad rich eigen te makers. Voor het eerst
raken wij, dank zij Kobald, vertrouwd met de eigenaardige psychologie
van het muziekcentrum van het einde der 18e en het begin der 19e
eeuw en daardoor worden ons tal van bizonderheden duideliik, die
tot nog toe in Beethovens artistieke ontwikkeling niet op een bevre301

digende manier konden verklaard worden. En vermits elk Beethovencommentaar, van welken aard het ook wezen mag en welk uitgangspunt de schrijver ook moge hebben ingenomen, ons per slot van rekening tot een dieper doordringen in het werk moet voeren, zoo verdient dit boek van Kobald, gedragen als het is door\ een geestdriftige
vereering voor den Meester, een nauwkeurige kennis van zijn leven
te Weenen en een gloedvolle waarheidszin, geclasseerd te worden
onder de meest vertrouwbare en waardevolle bijdragen tot de biographie van 'Beethoven. De verheven literaire vorm en de scherpzinnigheid van zijn woordenschat leggen het getuigenis af, dat Karl
Kobald een artiest is.
Aan illustratiemateriaal brengt dit werk zooveel nieuws en moois,
dat het een ware schat is voor een Beethoveniaan.
Een gelukkige aanvulling van de analyseerende werken over Beethoven's composities bieden de Quatuors de Beethoven » door Joseph
de Marliave (I). Een alleszins belangwekkende studies niet zoo speciaal muziekwetenschappelijk bedoeld, over 't algemeen zelfs vulgariseerend gehouden, doch bepaaldelijk voornaam om, zijn eerlijkheid
en zijn bewondering. Een critisch werk, dat op het gebied van de
Beethovensche kwartetten waarlijk beantwoordt aan een behoefte,
vooral Omdat het de vrucht is van een jarenlange preparatie en een
grondige studie van het kwartet bij Beethoven's voorgangers. Jammer
genoeg heeft de auteur de publicatie er van niet meer kunnen beleven :
als officier sneuvelde hij tijdens den wereldoorlog en het handschrift,
dat hij naliet, werd met de grootste pieteit herzien, volledigd en voor
de uitgave klaar gemaakt door Jean Escarra. Zooals ze daar voor ons
ligt beteekent deze ontleding van de zestien (resp. zeventien) kwartette n een definitief boek, dat al het historisch materiaal heeft geraadpleegd en gebruik heeft gemaakt van de jongste methodes der muzikale
analyse. De verhevenheid en de reusachtige afmetingen van het onderwerp — ziin de kwartetten, vooral de laatste, niet de hoogste
expressie van Beethoven's genie ? — eischten vanwege den commentator buitengewone geestesgaven. Dat de Marliave die in ruime mate
begat, daarvan is ieder overtuigd, die zijn boek heeft nageslagen.
De Beethoven-literatuur wordt nog elken dag aangevuld. Dit jaar
vooral is het aantal nieuwe werken over zijn persoon en zijn werk
(1) Paris, F. Alcan. 1925.

begrijpelijkerwijs vrij aanzienlijk. Op het oogenblik, dat we dit schrijven zendt de Duitsche boekhandel een heele reeks « BeethovenSchriften » op de markt. Zij vertoonen natuurlijk de grootste verscheidenheid en zoo zij ons het bewijs leveren, dat ieder musicograat
zijn eigen kijk heeft op Beethoven's genie, dan zijn hun aantal en hun
diversiteit reeds voldoende om, de grootheid en de onsterfelijkheid
van den eenigen Beethoven glansrijk te bevestigen, want hij is werkelijk een van de allerzeldzaamste artiesten, wiens kunst zoo veelvuldig
is en zooveel ontelbare geheimen verbergt, dat wij nooit aan haar
zullen uitgeleerd geraken.
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Beethoven-masker naar het leven genomen in 1812
door den beeldhouwer Franz Klein

Beethoven-Varia
Lou Lichtveld begint aldus een herdenkings artikel in «De Maasbode » van 25 Maart 1927 :
Als wij ergens ter wereld vragen : wie schiep er muziek, dan is het
eerste antwoord : Beethoven. Meer dan alle lofprijzing, beter dan alle
critische uiteenzettingen is dit het bewijs voor de heroische plaats van
Beethoven in onze rnuziek.
Reeds tijdens zijn leven zagen de enkelen die vermochten door te
dringen achter den schijn van alledaagschheid, welke ook het allerhoogste met zich heeft, het waarlijk groote van dezen kunstenaar. Want
kan men ook over Beethoven als mensch, naar gelang de maatstaven
die men aanlegt, tot de meest verschillende waardeeringen komen, de
vox populi, de stem van meer dan een eeuw, heeft uitgewezen, dat
zijn werk een troost en een voedsel is geworden voor geheel de menschheid.
Zoo zien wij hem nu ook het liefste. Zijn vereerders is hij nabij,
zeker, ook in een menschelijke gestalte, en gaarne idealiseeren wij het
voorbije dat wij waardeeren, maar het is de scheppende Beethoven,
dien wij achter al die beeltenissen en achter al die romantische verhalen zoeken.
Het scheppen was hem door den wonderbaren Wil, die alles bestiert, opgelegd als een plicht, welke al het andere verdringen zou, En
hij schiep vanuit den moeizamen gang door het leven, vanuit de
zwaarmoedige gevangenschap binnen zichzelve, en met de pijn die hij
heel zijn leven voelde, als hij zich wondde aan de onverschillige
wereld buiten hem.
Heel zijn leven, zelfs de nood dat hij niet anders kon zien dan met de
zwaarm,oedigomfloerste oogen der romantiek, heel dat geslagen, door
kleinigheden ten hoogste geprikkelde leven was tenslotte zOO, omdat
het een onafgebroken barensnood moest zijn. Als wij willen onderscheiden genie en talent, dan was Mozart het genie, evenzeer geslagen,
maar scheppend buiten alle bekommernis, men zou haast zeggen :
buiten zichzelve , Beethoven het groote talent dat zich een plaats
bevechten moest, en het deed met heroische drift. Mozart buiten
menschelijke proporties, Beethoven als een Prometheus vastgekluisterd
maar grandioos.
*
**

Matthys Vermeulen schreef in het Maart-nummer van « De Gids »
(Amsterdam) 0, m.
Beethoven is de triomf van den interieuren mensch, georienteerd
naar het licht. « Het valt zeer m,oeilijk »zegt Jozef Conrad in zijne
« Herinneringen » — « het valt zeer moeilijk de diepte en de gespannenheld te kenschetsen van een creatieve poging, waar de geest, de wil,
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het bewustzijn totaal worden in beslag genomen, uur voor uur, dag
in dag uit, ver van de wereld en met uitsluiting van alles wat het leven
waarlijk zoet en beminnenswaard maakt, jets, waarvan men enkel het
materieele equivalent zou kunnen vinden in de sombere en eindelooze
troosteloosheid -eener vaart in den winter van Kaap Hoorn naar het
Westen. « Wanneer dit geldt voor den schrijver, hoe meer moet dit
gelden voor den componist. De schrijver sluit zich af van de omringende aarde, maar in zijn eenzaamheid neemt hij met zich mede de
bijna grijpbare spiegelbeelden der wezens die hij scheppen gaat, hunne
woorden die hem realiteiten zeggen, hunne omgeving, de zon waarin
zij ademen, de aarde zelf die om hen is. Een dichter keert in zich zelf,
en uit zijn binnenste welt op eer zang die nauwelijks een illusie blijft,
de werkelijkheid van het' Woord, het begin der dingen. De schilder,
de beeldhouwer de architect, zij beleven in hunne voile tegenwoordigheid de bewustwording van hun droom in de aanwezige vormen.
Maar de componist, maar vooral een componist als Beethoven? Hij
sluit zich af en al het omringende wordt hem een leugen. Hij speurt
rond en nergens merkt hij een levensuiting welke overeenkomstig is
met zijn innerlijken gloed, of zijne innerlijke kwelling. Hij wacht in de
absolute leegte. Hij roept in een woestijn. Geen woord, geen accent,
geen geluid strel, t hem tot hulp. Alles blijft ontoereikend en machteloos bij zijn verlangen. Hoe dieper hij zal doordringen in zijn verborgenste zelf, des te eenzamer zal hij zich vinden, des te verlatener,
Hij is alleen met ontastbare, onvoorstelbare gedachtenweefsels, die
niet eens fantomen zijn : zij hebben geen vorm, zij hebben geen plaats
Zij zijn meer dan vluchtig. Zij komen en gaan wanneer zij willen, zij
zijn niet te binden, niet te vangen. Geen macht onder hemel of aarde
kan hen dwitigen of roepen. En wanneer de componist uit de martelingen dezer meest volkomen leegte ontwaakt, eene leegte van uren en
uren, dagen en dagen, maanden en maanden, dan zal het zeer zelden
geschieden, dat zijne muziek hem tot troost sterkt en opbeurt. Want
tegenover zijn verwezenlijkten gedachten-wensch, tegenover het
onuitsprekelijke, dat hij onmededeelbaar in raadselen van klanken
vaststelde, tegenover zijn visioen dat visioen bleef, zal hij opnieuw al
het omringende ongeevenredigd en ontoereikend vinden.
Beethoven heeft deze tortuur van het scheppen, waarvan niemand
zich eene voorstelling kan vormen, ondergaan in al haar volheid. Toen
Wagner in 187o zijn gedenkschrift opstelde voor den hondersten
geboortedag van den componist, kon hij, om den onzegbaren toover
weer te geven, welke muziek in zich sluit, een zwoelen nacht herdenken in Venetie, waar hij een gondelier zijn amoureuzen zang hoorde
aanheffen, welke uit het ruimtelooze duister der lagunen van alle
verten beantwoord werd, de schaduwende stad overstelpend met een
ongeweten zaligheid. Wagner kon dien stralenden dag herdenken in
het Uri-Hoogland, toen een herder naar het blauwe firmament zijn
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fanfares uitstiet, welke van alle bergen, van alle echos, van alle afgronden terugschalden naar het verre azuur.
En misschien vond in de Elyseesche Velden Beethoven's' schim
Wagner een weinig wreed. Want Beethoven mocht dit geluk niet
kennen. Hij was doof, en wanneer hij misschien niet stokdoof was, hij
was in ieder geval hardhoorend. Hij kende zelfs het geluk niet van
« Muziek lokt van een ziel muziek weer los ». Hij leefde bovendien in
bekrompen en drukkende omstandigheden. Zijn materieel bestaan
was in den ergsten zin middelmatig. Hij had geen vrouw. Hij kwam en
ging altijd in een leeg huis, een onbewoond huis, waar hij alles zelf
moest beredderen. Stel u de lange, kille winternachten voor van den
schepper der Negende Symphonie, der laatste kwartetten, der laatste
Sonates. Hij had het koud, hij was eenzaam, hij was ellendig. Hij
sukkelde aan allerlei ziekten, oorpijnen, fijt in den vinger, maagstoornissen, ingewandskwalen, dreigende waterzucht, en werd nooit
verpleegd. Hij had kind noch kraai; hij had zelfs geen hand — zooals
Wagner. Het eenige wezen, waaraan hij zich in zijn drang naar genegenheid kon verslingeren, een neef, beloonde hem met den zwartsten
ondank. Hij zat altijd in geldzorgen. Hij moest de opdrachten, de
inteekeningen, de edities zijner meesterwerken met veel overleg aan
den man brengen. Hoe ouder hij werd, hoe armzaliger, hoe afgetrokkener, hoe schuwer. Hij onderging dit leven niet voor zijn genoegen in
het lichtzinnige Weenen. Hij had zich het bestaan anders gedroomd,
hij droomde het zich iederen dag anders. Was iemand rampzaliger
dan hij, iemand verlatener, verlorener ? Hij beklaagde zich niet. Hij
vraagt geen medelij. Maar hoe kon hij zingen? Hoe kon hij zingen?
Hoe ver en hoe lang moest hij afdalen in de grondelooze diepten der
ziel om het vertrouwen en den vrede te herbinden, waarmee hij
opnieuw kon reikhalzen naar een onbestaand geluk ?
*
**

Van Abel Bonnard, deze inzichtige karakteriseering, verschenen in
« Les De6bats »,
Voici un nouveau centenaire qui s'approche, celui de Beethoven. De
taus les Maitres de Part, je ne crois pas qu'il y en ait aucun qui exerce
sur l'ame moderne un plus vaste empire. Cela tient non seulement au
Genie, mais a la nature meme de Beethoven. Il n'est pas comme Bach,
la puissance musicale personnifiee, il n'est pas comme Mozart, le
frere divin des genies de Pair, le prince d'un pays ou tout est plus
ardent plus alicat que dans celui ou nous sammes. Il n'est pas, comme
Wagner, un puissant sorcier, savant a porter jusqu'a l'expression tout
ce qu'il y a en nous d'inconscient ou d'inavouable.
D. est bien plus simple et bien plus sain, son domaine est le cceur
humain, il ne va point au dessous, mais il le possede tout ender. Infiniment plus grand et plus noble que les hommes ordinaires, il n'en
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erent. Il est beaucoup plus gen6reux mais ii
est pas specialement different,
nta rien de plus rare. Ce grand homme n'est pas un patricien du genie,
rnais, par moments, et autant que cela est permis a un artiste, ii est
presqu'un saint. C'est dans ses incomparables quatuors qu'on le
trouve. Une douceur ineffable, une pieta sans bornes, une souffrance
que ne souille aucune amertume, y paraissent tour a tour et, soudain,
une allegresse si innocente et si ingenue que cette facon qu'il a d'oublier
ses peines, nous met presque les larmes aux yeux. Ces quatuors sont
d'autant plus beaux, que rien ne charge ni epaissit la purete de leurs
lignes. Il faut bien que les symphonies soient moms fines. La bonte,
l'amour y jaillissent comme des fontaines publiques. La joie y a quelquefois q. q. chose d'un peu populaire. On croft y entendre un petinement de kermesse, et on est surpris que le meme homme qui nous
faisait tout a l'heure des confidences si suaves veuille maintenant, par
une sorte de naiveté de sa philantropie, que tout le monde soit heureux
et que tout le monde danse. Il semble qu'on voie, dans cette grande
Arne, la Solitude mariee au Dimanche. C'est par cette plenitude d'humanite que Beethoven triomphe dans les grands concerts.
Ces concerts sont un des endroits caracteristiques d'aujourd'hui. On
dirait qu'ils ont q+ q. chose de religieux s'il n'ëtait pas temps de ne
plus abuser de ce mot, en l'employant sans cesse dans son sens le plus
vague et le plus facile. Que de fois en regardant ce puits de visages, je
me suis demande quel etait le vrai sentiment qui avait rassemble tant
de gens. Pour la plupart, on le voit assez par ce qu'ils preferent, ce ne
sont pas specialement des amateurs ni des connaisseurs. Ce sont des
sensibilites alterees et qui demandent a boire. Aussi ne se fatiguent-ils
pas de Beethoven. Des que la sym,phonie s'eleve, ils entrent dans Penchantement qu'ils attendaient. Chacun prend pour soi seul la caresse
immense. Chacun ferme les yeux sur son secret. Cette foule n'est plus
qu'une reunion de solitaires. Une jeune femme, quoiqu'elle ait en,
apparence garde la meme attitude, se relache et se laisse aller insensiblement, de telle sorte qu'elle finit par avoir la grace docile des herbes
qui s'abandonnent a l'eau courante. Une autre qui paraissait si peu
de chose quand elle parlait, prend un visage de silence ou l'on s'apercoit soudain qu'elle existe. Un vieil homme avance imperceptiblement
la tete vets la source sonore du meme mouvement qu'il eut, tout
enfant, pour chercher le lait d'une mamelle. On comprend alors rempire d'un art, d'autant plus puissant qu'il est moms précis, et qui se
met aux ordres de tous, pour compenser la pauvrete des destins, par
rimmensite des raves. A mesure que toute autre fête s'eteint que la
tristesse et le desordre gagn,ent, plus il y a de gens dont la vie est inquiete, ou aride, ou asservie a des travaux sans saveur, plus le peuple
de la musique augmente de nombre.
L'homme moderne aime la musique parce qu'il n'est pas heureux.

3o8

DIE UNSTERBLICHE GELIEBTE. — Door de studie van Beethoven's werk was Mej. M. E. Belpaire tot de overtuiging gekomen dat,
in strijd met de gangbare meening, niet Therese von Brunswick, maar
wel Giulietta Guicciardi Beethoven's Unsterbliche Geliebte is geweest. Tot dezelfde overtuiging kwam Andre de Hevesy, wiens werk
in dit niummer uitvoerig wordt besproken. In « Les Nouvelles Litt&
raires » van 26 Maart, schrijft hij daarover o. m.
« On a produit beaucoup de romans-feuilletons sur cet episode,
mais personne n'avait songe a consulter les documents originaux.
Nous nous adressames donc aux heritiers des Brunsvik, et nous
rencontrames l'accueil le plus aimable, la comprehension la plus vive
auprês de Mme la comtesse de Gerando-Teleki et de son fils, M. Felix
de Gerando. Grace a eux nous avons pu depouiller dans les archives
de Palfalva, la correspondance familiere des demoiselles Brunsvik et
le journal de Therese.
Ces lettres sont ecrites dans le langage de la haute societe viennoise,
curieux melange de francais et d'allemand. Habituellement elles ne
portent pas de date, et les personnages ne sont designes que par leur
petit nom. Cette correspondance ne prête guere a la precision chronologique, elle revele pourtant le caractere des aimables epistolieres.
Therese apparait comme un étre exquis, mais bourree de scrupules,
fort indecise, parfaitement provinciale. Dans son temps et dans son
milieu ii fallait de l'heroisme ou de la legerete pour penser a epouser
un rnusicien. Seule, l'eblouissement de la passion et une grande spontaneite pouvaient suggerer pareille idee a une demoiselle de qualite.
C'etait bien le cas de Julietta, heureuse nature qui ne ref
jamais, petit volcan parfume s'ouvrant et se renfermant au gre du
caprice.
Apres la mort de Beethoven, on decouvrit dans son secretaire ses
lettres avait adressees a« l'immortelle bien aimee ». La femme
adoree avait donc renvoye a son amoureux ses epitres brCilantes — ce
qui temoigne evidemment d'une irreparable rupture.
Or, Therese Brunsvik continuait toujours sa correspondance avec
Beethoven. On lit mime dans un carnet de celle-ci date de 1814 «Recu
la lettre de Beethoven. Ecrit a Beethoven, » tandisque les lettres
« l'immortelle bien-aimee » sont de 18o1 ou 1802,
Ii semble donc presque certain que Julietta fut l'objet de la grande
passion de l'artiste, et la delicate, la sensible Therese seulement son
ange blanc. Haas ! la correspondance du grand solitaire et de la vieille
demoiselle devouee a disparu ».
BEETHOVEN-BIBLIOGRAPHIE. — Ten gerieve onzer belangstellende lezers geven we in dit nummer de uitvoerige bibliographie
over Beethoven, voorhanden in de stedelijke hoofdbibliotheek te
Antwerpen.
**
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HET MERKWAARDIG HEILIGENSTIEDTER - T ESTAMENT en de drie brieven van Beethoven aan de "Unsterbliche
Geliebte" kunnen onze lezers vinden in het merkwaardig werk dat
Mej. Belpaire, den meester wijdde. Uitg. N. V. Leeslust, Antwerpen.
Prijs : ing. 14 fr. geb. 15 fr.
**

Giovanni Papini wijdde in zijn laatsten verzenbundel "Pane e vino"
volgend vers aan den meester
BEETHOVEN
Come un salir cantando verso una dolorosa
estasi che ogni amato transporta ed impaura ;
come un salir gemendo -incontro a un' amorosa
angoscia sublimante che tutto trasfigura ;
come un salir piangendo a una Morita altura
dove ogni disperata volutta si risposa ;
come un volar gridando a un cielo di tortura
in un volo di gioia battente e spasimosa,
scoppia it tuo canto dal sangue del cuore
angelo sordo affanato d'amore.
Eserciti di stelle sopra mari di vento,
costellazioni in fiore a corona e raggiera
ingemmano i deserti di topazio e d'argento
quando 1'Adagio sgorg a in pace di preghiera
e allaga di dolcezza it bianco firmamento,
sogno di notte che l'alba in luce avvera.
E come l'alleluia d'un certo salvamento,
come osanna di tutta l'umanita che sopra,
scoppia it tuo canto dal sangue del cuore
angelo sordo affanato d'amore.
Sequenze di beati ed inni altivolanti
d'anime svincolate dalle terrestri borie,
tenere impetrazioni di fanciulli e di santi,
degli amori innocenti le serene memorie
fanno an cantico solo di voci trionfanti`
un salmo sovrumano di promesse e di glorie.
E quasi un ditirambo di martini esultanti,
quasi un corale immenso di felici vittorie,
scoppia ii tuo canto dal sangue del cuore
angelo sordo affanato d'amore.
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BIBLIOGRAPHIE over BEETHOVEN
in de Hoofdbibliotheek der Stad Antwerpen.
Als een bescheiden hulde aan een der hoogste geesteshelden werd,
op den honderdsten verjaardag van Beethoven's afsterven, in de
Hoofdbibliotheek der Stad Antwerpen een tentoonstelling gewijd
aan de literatuur over den Meester, die aldaar voorhanden is (i).
Te gretiger werd deze Beethoven-dag ook door ons herdacht,
omdat zich meteen de gewenschte gelegenheid voordeed om het
vraagstuk van de Antwerpsche afstamming van Lodewijk van Beethoven door een vernieuwd en grondig onderzoek in stedelijke en
parochiale archieven beslissend toe te lichten.
Door een deel van de talrijke schriften over Beethoven onder de
aandacht van de bezoekers der Hoofdbibliotheek en ook van een ruimer publiek te brengen vervult deze instelling een deel van de haar
toevertrouwde taak van voorlichting en opwekking tot hooger kultuur.
De heer Andre M. Pols, beambte ter Hoofdbibliotheek, wien ik
deze bibliographische taak heb toevertrouwd, heeft dit werk 'van toewijding en wetenschappelijke nauwkeurigheid naar wensch volbracht,
waarvoor ik hem bij dezen dank zeg.
De Bibliothecaris,

EMM. DE Bom.

I. Brieven.
II. Biographieen en bronnen tot de biografie.
III. Algemeene werken over Beethoven's Leven en streven
Iv. Bizondere verhandelingen.
a) Leiddraden door het werk.
b) Klaviersonates.
c) Kwartetten.

(I) 26 Maart- 1 o April.
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Andere kamermuziek.
Symphonieen.
Liederen en aria's.
Fidelio.
Missa solemnis.
i) Andere werden.

d)
e)
f)
g)

V. Esthetische en critische studies.
VI. Facsimile.
VII. Beethoven in de Literatuur.
VIII. Beethoven in de Beeldende kunst.
IX. Mengelingen.
NOTA. Onder hoofdletter A werden al de boeken gerangschikt,
terwijl onder B de bijdragen in tijdschriften en de afzonderlijke
hoofdstukken en opstellen uit verzamelde essais van een auteur
werden vereenigd.

I. BRIEVEN.
A.
BEETHOVEN (LUDWIG VAN). Samtliche

Briefe. ICritische Ausgabe mit
Erlauterungen van Alfr. Chr. Kalischer. I-V. Berlin & Leipzig,
A. 26274.
Schuster und Loeffler, 1906-1908.
Neue
Briefe.
Nebst
einigen
ungedruckten
BEETHOVEN (LUDWIG VAN).
Gelegenheitscompositionen und Auszugen aus seinem Tagebuch
und seiner Lektiire. Hrsg. von L. Nohl. Stuttgart, J. G. Cotta.
A. 34784.
1867.
B.
Beethoven an die « Unsterbliche Geliebte ». Ein
unbekannter Brief des Meisters.
In : Die Musik. X, 4. 1910-1911. Blz. 131-142.
BEKKER (PAUL). Beethovens zweiter Liebesbrief. Schlusswort.
In : Die Musik. XI, 2. 1911-1912. Blz. 40-45.

BEKKER (PAUL).
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Beethoven in seinen Briefen.
In : Die Musik. IX, 3.1909-1910. Blz. 3-18 en 75-89.
CHANTAVOINE (JEAN). Beethoven crapres sa correspondance.
In : Revue de Paris+ XI, I. 1904. Biz. 379-394.
CHOISY (FRANK). Une lettre inedite de Beethoven.
In : Le Guide musical. LIV. 1908. Blz+ 611-612.
CURZON (HENRI DE). La correspondance de Beethoven.
In : Le Guide musical. L. 1904. Blz. 283-285.
EBERT (ALFRED). Einige Bemerkungen zu dem Briefe Beethovens an
den Fiirsten Galitzin vom 13. Dezember 1923.
In : Die Musik. IX, i. 1909-191o. Blz. 233-?34.
EBERT (ALFRED). Einige Bemerkungen zur zweiten Auflage von
Beethovens samtlichen Briefen.
In : Die Musik XI, 2. 1911-1912. Blz. 356-359.
EBERT (ALFRED). Sechs Briefe Beethovens an die Grafin Marie von
Erdody und einer an Therese von Malfatti, nach den Originalen
mitgeteilt.
In : Die Musik. IX, 9. 1909-1910. Blz. 126-138.
FRIMMEL (THEODOR VON). Beethoven-Briefe.
In : Die Musik. I, 2. 1901-1902. Blz. 1072-1077.
HITZIG (WILHELM). Ein Brief Beethovens. (Mitteillungen des Breitkopf und Hartelschen Geschaftsarchivs).
In : Zeitschrift fill. Musikwissenschaft. VI, 1923-1924. Blz. 266CASSIRER (FRITZ).

a67.
HUMBERT (GEORGES).

Ein unbekannter Brief Beethovens an den
Fiirsten Nikolaus von Galitzin.
In : Die Musik. IX, 1.1909-191o. Blz. 16-21.
KALISCHER (ALFR. CHR.). Vierzehn (bzw. fiinfzehn) ungedruckte
Briefe Beethovens, Nach den Originalm,anuskripten hrsg. nebst
Erklarungen.
In : Die Musik. V, 2. 1905-1906. Blz. 355-381.
KALISCHER (ALFR. CHR.). Ein ungedrtickter, unbekannter Brief von
Beethoven.
In : Die Musik. IX, 1. 1909-191o. Blz. 42-43.
KALISCHER (ALFR. CHR.). Beethovens Briefe an Bernard.
In : Die Musik. VII, 3. 1907-1908. Blz. 32-36.
KINSKY (GEORG.), Ungedruckte Briefe Beethovens.
In : Zeitschrift fur Musikwissenschaft. II. 1919-192o. Blz. 422-429
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Lettres inddites de Beethoven.
In : Le Guide musical. LVI. 1g io. Biz. 607-61o.
Lettres de Beethoven a la famine Brentano,
PROD ' HOMME (J.
In : Le Mercure musical. I. 1905. Blz. 514-523+
SCHLOSSAR (ANTON). Ungedruckte Briefe Beethovens.
In : Die 1VIusik. IX, 3. Biz. 35-41.
SCHMIDT (ADoLF). Neue Beethoven-Briefe.
In : Die Musik. III, 2.1903-1904. Blz. 412-417+
UNGER (MAx). 18o1 oder -1812? Zum Problem der Briefe an Beethovens Unsterbliche Geliebte. Noch eine Erwiderung auf Paul
Bekkers Aufsatz « Ein unbekannter Liebesbrief Beethovens ».
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Michel-Ange).
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ZANDER (ERNEST).

V. ESTHETISCHE EN CRITISCHE STUDIES.
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H. 56040.
113-118.
ERNEST (GUSTAV). Beethoven-Studien. I : Beethoven und Bettina. II.
Beethovens Instrumentalfugen.
In : Die Musik, X, 3. 1910-1911. Blz. 95-99.
ERNEST (GUSTAV). Beethoven-Studien, II : Die Vogelstimmen in der
« Szene am Bach ». IV : Die Hohepunkte in Beethovens Schaffen.
In : Die Musik. XI, 2. 1911-1912. Biz. 36-39+
GARMS JR. (J. H.). Beethovensche humor !
In : Caecilia en het Muziekcollege. Jg. 78 en 8. 1920-21. Blz, 56-59
GILSE (JAC. VAN). Ludwig van Beethoven.
In : Caecilia en het Muziekcollege. Jg. 82 en 12. 1924-25. Blz.
154-157.

BEKKER (PAUL).

329

Eine Beethoven-Studie.
In : Die Musik. III, 2. 1903-1904. Biz, 395-400.
GRUNSKY (KARL). Beethoven im Urteil der Zeiten.
In : Die Musik, XVIII, I. '1925-1926. Blz. 409-425.
HEUSS (ALFRED). Beethoven in der iiingsten Gegenwart.
In : Zeitschrift fur Musikwissenschaft. III. 192o-1921. Biz,

GRAF (MAX).

237-249.
HILLE (WILLI).

Beethoven, der Metaphysiker.
In : Die Musik, XIX, I. 1926-1927. Blz. 389-393.
HOFFMANN (ERNST THEODOR WILHELM). Beethovens InstrumentalMusik. (Nr, 4 der Kreisleriana).
In : Hoffmann's sammtliche Werke... Paris, Baudry. 1841. Blz.
C. 13946.
578-580.
HOFMANNSTHAL (HUGO VON). Beethoven, 1770-I920.
In : Das Inselschiff, II, 1921. Blz. 97-103.
HORSTING-NENNSTIEHL ( Primus). Wat ik Beethoven te danken heb.
In : Caecilia en het Muziekcollege. Jg. 78 en 8. 1920-21. Blz.
59-61.

(WOUTER). De paedagogische waarde van Beethoven's vroegste werken.
In : Caecilia en het Muziekcollege.' , Jg. 78 en 8. 1920-21. Blz.
55-56.
KLING (HENRI). Deux pianistes virtuoses du temps passe. I. W. A.
Mozart. II. Beethoven.
In : Le Guide musical. LX. 1914. Blz. 395-396.
KRUG (WALTER). Der unbekannte Beethoven. (Ein Vorschlag zur
Giite, gemacht alien denen, die gegenwartig, auf welche Weise es
auch sei, mit den Vorbereitungen zu einer Feier fur Beethoven
befasst sind).
In : Die Musik. XIX, I. 1926-1927. Blz. 393-400.
MARCHAND (E.). Jean-Sebastien Bach et Beethoven.
In : Le Mercure musical. II, I. Blz. 537-546 en II, 2. Blz. 64-69.
MATOSSI (LORENZ). Der Quartsextakkord als Vorhaltsbildung des
Basses vor der Tonika bei Beethoven.
In : Die Musik. X, I. 1910,-1911. Blz. 356-372.
MOSER (HANS JOACHIM). Beethoven-Problematik.
In : Die Musik. XVIII, I. 1925-1926. Blz. 425-430.

HUTSCHENRUYTER

330
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In : Die Musik. X, 3. Blz. 1910-1911, 131Z, 297-299.
SILLEM (J, A.). Een kijkje in de Beethoven-literatuur.
In : De Gids, 1871. I. Biz. 129-145.
SILLEM (J , A,): Beethoven-literatuur.
In : De Gids. 1874. IV Blz1 276-313
SMOLIAN (ARTHUR). Textunterlegungen zu Beethovenschen Instrumentalweisen.
In : Die Musik, I, 3, 1901 - 1902. Blz. 1442-1445,
UNGER (MAX) Beethoveniana (Besprechungen),
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DRUKK. ERASMUS, GENT,

Na de verwerping van het Nederlandsch-Belgisch Verdrag
door Dr. L. Van den Eynde.

Donderdag, 24 Maart, na een korte slotzitting, verwierp de Eerste
Kamer der Staten Generaal met een aanzienlijke meerderheid van
stemmen — drie en dertig tegen zeventien — het verdrag met Belgie
en schiep aldus een toestand, die in menig opzicht zorgwekkend moet
genoemd worden. Tusschen Noord en Zuid is een ernstige verkoeling
ingetreden en in de Vlaamsche pers,die zich met groote eenstemmigheid
over de algemeene ontgoocheling heeft uitgelaten, is,gezegd, datNederland de uitgestoken vriendenhand heeft geweigerd. Indien we de
eerste commentaren, — waar het hart zich misschien krachtiger
uit dan de geest, en waar de nawerking van den geest van Munster
afwisselt met de onhandelbaarheid van Nederland, — nalezen, valt
toch onmiddellijk op, — waar Nederland in zijn volksvertegenwoordiging, in zijn partijen, in zijn pers verdeeld blijft tegenover het
verdrag, — dat gansch ons land, met uitzondering van enkele extremistisch-Vlaamsche en extremistisch-Waalsche groepeeringen van
zeer geringe beteekenis, in gesloten gelederen achter zijn minister
van Buitenlandsche taken staat en vast besloten blijft, zijn rechtmatige verlangens te zien verwezenlijken.
Het verzet, dat zich in Nederland vooral onder den drang van een
geweldige perscampagne tegen het ontworpen tractaat heeft ontwikkeld, vindt zijn oorsprong in politieke en economische beweegredenen,
die nauw verband houden met het sacro egoismo, waar niet een yolk
van vrij te pleiten is, maar dat in dit geval met bijzondere hevigheid is
opgelaaid.
Nu zijn er voorzeker aan beide zijden der grens in den loop van dit
jarenlange debat vergissingen begaan en de weigering van Belgie
om in 1920 de besprekingen voort te zetten ter oorzake van oneenigheid over de Wielingenkwestie, was zonder twijfel een politieke fout,
die den heer Hymans, welke eenmaal reeds 's lands goede faam in het
gedrang had gebracht ten tijde zijner circulaire over Limburg,
steeds zal verweten worden,
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be oiltstemming over de verwerping is bier verder des te grooter
geweest, omdat in officieele kringen tot op het laatste oogenblik de
meening werd verdedigd, dat het verdrag, weze het ook met een
geringe meerderheid evenals in de Tweede Kamer was geschied, door
de Eerste Kamer grootendeels zou worden aangenomen. Dit was een
vergissing, welke grootendeels moet worden verklaard door een
gemis aan documentatie, gepaard met een nog grooter gemis aan kennis
van de Nederlandsche taal. Kenschetsend mag het inderdaad heeten,
dat aangelegenheden van zulk uiterste gewicht afgehandeld worden
door bureelen, waar het in dit geval als een eeretitel gold, in het
Nederlandsch gestelde teksten te kunnen lezen. Hier toch moet een
fijne zin voor nuanceering van woorden niet worden gezocht, en kan
men best begrijpen, dat het wonder der Tweede Kamer ook in de
Eerste van 's ministers welsprekendheid werd verwacht. Dan was de
houding van den heer Colyn zeker behendiger, waar deze voorstander
van het verdrag, welks verwerping hij trouwens v6Orzag, de gelegenheid aangreep om een politiek van het mogelijk-bereikbare te huldigen,
in de gegeven omstandigheden een aantal bezwaren te weerleggen en
een schets te wagen van een constructieve politiek, die ten slotte binnen
de Kamer in geener mate mocht gedijen.
Het probleem, der uitwegen in Westelijk Europa blijft aldus onopgelost voortbestaan, de talrijke wrijvingsvlakken, daaruit gesproten,
beletten den groei eener saamhoorigheid tusschen de twee betrokken
landen, welke met het oog op den algemeenen vrede en op hun wederzijdsche veiligheid ontegensprekelijk geboden is. Aan Antwerpen's
rechtmatig verlangen om 'in zijn groei door Nederland's geografische
configuratie niet te worden gehinderd, is niet voldaan, Integendeel
valt uit de eindelooze commentaren, welke met de verwerping gepaard
gingen, op te maken, dat pier de wezenlijke hoeksteen van Nederland's verzet dient gezocht en dat zuiver commercieele overwegingen
een aanzienlijken invloed hebben uitgeoefend. Het is een zeer onverkwikkelijke toestand, geenszins bevorderlijk voor den waren Europeeschen geest, en schadelijk bovenmate voor een gezonde GrootNederlandsche verstandhouding, terwiji in fine datgene, wat in Nederland zoozeer werd gevreesd, namelijk een naderbrengen van Frankrijk's invloedssfeer, misschien in niet onaanzienlijke mate is bevorderd,
*
**
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set wil verder duidelijk, dat bet lot van dit verdrag beheerscht
werd door het impact van twee tegenstrijdige stroomingen en dat
het in den maalstroom daarvan is ondergaan. Van Nederlandsche
zijde heerschte de traditioneele vrees voor Belgie met, in de verse,
Frankrijk. Ze werd versterkt door de vrees voor een sporadisch in
Belgie heroplevend annexionisme ten koste van Nederland's gewesten
van beneden den Moerdijk. Van Belgische zijde werd de aandacht
gevestigd op de nawerking van den geest van Munster, die de politiekonschadelijk gemaakte zuidelijke gewesten ook in economisch opzicht
breidelen wil, die de Nederlandsche havens ten koste van Antwerpen
wil begunstigen. Tusschen deze twee stroomingen in zit Vlaanderen's
belang bekneld.
De heer Briei heeft ook in den loop zijner felle rede geklaagd
« Helaas bestaat in Nederland weinig belangstelling voor buitenlandsche politiek, waarschijnlijk doordat Nederland bijna eene eeuw
in rust en vrede heeft geleefd, ook misschien omdat men meent, wat
inderdaad juist is, dat het met groote heeren kwaad kersen eten is en.
Nederland dus met zekere beschroomdheid de groote politieke vraagstukken benadert. » (1)
De heer Colyn heeft het schilderachtiger uitgedrukt toen hij verklaarde : « Het feit dat Nederland gedurende bijna ma jaren als men afziet van de Luxemburgsche kwestie en van enkele momenten gedurende den wereldoorlog, niet geroepen is geweest om werkelijk buitenlandsche politiek te voeren, dat is de oorzaak, dat yolk en Regeering
in Nederland beiden slaperig geworden zijn op dit gebied. 1k ben volkomen bereid die stelling, als het noodig mocht blijken, hier te verdedigen. Daaruit is een toestand ontstaan, die voor het behartigen van
de buitenlandsche betrekkingen ondeugdelijk is. Wij hebben honderd
jaar lang op den fluweelen kussenstoel gezeten, om van uit onze
vensterramen een optocht gade te slaan. En nu zijn wij geroepen in
dien optocht mee te marcheeren. » (2). In dit opzicht hebben wij
Nederland echter niets te benijden. Indien in Nederland dientenger
volge vergissingen zijn begaan, zijn die ook aan Belgische zijde voorgekomen. En indien hier te lande misschien minder aandacht aan
buitenlandsche politiek is besteed kan die houding lichtelijk warden
..........

(I) Handelingen, 299.
(2) Handelingen, 456.
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verklaard door de begrensdheid eener berangsteiling, die lange jaren
binnen een gewaarborgde en verplichte neutraliteit was opgesloten.
De overgang is te bruusk geweest men heeft met groote heeren
kersen gegeten, maar de pitten, die men in de overhaasting had in.geslikt, liggen mog zwaar op de maag. De « grootmogendheidspolitiek » intusschen, is flood. Van Nederlandsche zijde heeft men
echter, toen de Vlaamsche pers opsteigerde, wanneer het duidelijk
werd, dat het verdrag zou verworpen worden, gemeend, de zienswijze
van R. Mac Donald — naar aanleiding van een debat over China,
4 Maart in het Lagerhuis gehouden — te mogen aankleven, waar deze
verklaarde : « My experience is, that the strong language is always
the weak idea » (i). Niets was minder gewettigd, daar het optreden
deter pers was geprovoceerd door Nederlandsche commentaren,
waar het werd voorgesteld, alsof men in Belgie niet de minste belangstelling voor het verdrag aan den dag wist te leggen. Voorzeker,
en in De Standaard werd daar nadruk opgelegd, denkt ons arm yolk
nog niet rijk genoeg omdat het nog niet gekomen is tot dien graad van
intellectueele hoogte, welke door stoffelijken welstand wordt geschraagd. Zijn cultureele heropleving, gegrondvest op Antwerpen's,
op Vlaanderen's verdere economische ontwikkeling, is dan ook nauw
verbonden met dit verdrag.
Luisteren we thans naar den heer Briet. Hier wordt de annexionistische strooming aan de kaak gesteld. De heer Briet, die het vraagstuk
van het gevaar uit het Zuiden historisch benadert herinnert aan de
gebeurtenissen uit de jaren 1793-1795, toen Holland trapsgewijze bij
Frankrijk ingelijfd werd, en besluit « Wij zien, hoe de geschiedenis
zich herhaalt, als wij ons herinneren, dat Belgie in 1918-1919 voorstelde, ons een gedeelte van Noord-Duitschland of te staan,
tegen overgave van Zeeuwsche Vlaanderen en Limburg, waartegen
o. a. Wilson zich heeft verzet. Het zijn steeds de ouden gedachten in
nieuweren vorm » (2). En verde'. « Wij hebben aan onze zuidelijke
grenzen een yolk, waarvan een machtig deel sinds 183o voortdurend
dringt naar uitbreiding van territoir, dat eenige malen heeft gedreigd
met oorlog » of nog : «lk zie in de houding van Belgie, het is beter om
(I) Hansard, Commons, March 4.
(2) Handelingen, 300.
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dit thans openlijk te zeggen, nu de hoogste belangen van Nederland
op het spel staan, niet uitsluitend den we nsch naar zelfstandigheid,
die voor hem zouder nadere waarborgen blijkbaar ook weinig beteekent, maar het verlangen om de vrije hand te hebben, ten einde, zoo
mogelijk, aan zijn verlangen naar gebiedsuitbreiding te vol'doen ».
En eindelijk : « Onze zuidgrens staat open.In het zuiden staat een zwaar
gewapend klein yolk, trotsch ik zeg niet ten onrechte trotsch —
op zijn prestatie in den oorlog. Een yolk, dat de vrije hand wil houden
in zijn buitenlandsche politiek, dat, zooals de Belgische troonrede 1918
het uitdrukt, « reglera ses destinies suivant ses besoins et ses aspirations ». Welke zijn die aspiraties ? Ze zijn voldoende gebleken » (I).
De heer Colyn zou er echter later op wijzen, dat de tegenovergestelde strooming niet over lossen bodem spoelt. « Maar als men nu
toch eens objectief ziet, zegde hij, welke politiek de noorderlijke Nederlanden gedurende I I eeuw ten opzichte van de Schelde gevolgd
hebben, is het dan zoo onbegrijpelijk, dat de Belgen, om nu alleen bij
de Schelde te blijven, op het punt van die Schelde meer zekerheid
begeeren voor hun verkeer met de zee dan onder het huidig regime
bestaat »? En, antwoordend aan den heer van den Bergh, die uitriep
« U moet niet anderhalve eeuw teruggaan, maar tot aan het verdrag
van 1839 », ging hij verder : « Als ik den heer Van den Bergh eerst
anderhalf uur bij de keel grijp, zoodat hij bijna geen adem kan halen,
en ik laat hem daarna drie kwartier los, is hij dan na die drie kwartier
verder volkomen gerust ? 1k heb er alleen mede willen aantoonen, dat
evenmin als in Nederland de herinneringen aan het gebeurde in de
jaren 183o-1839 geheel vervlogen zijn, evenmin in Belgie is vergeten
de historie van vroeger eeuwen. Volken plegen nog heel wat minder
vergeetachtig te zijn op het stuk van wederzijdsche verhoudingen
dan individuen » (a). De heer Colyn schetste hier op pakkende wijze
de historische beteekenis van den geest van Munster, zooals die door
het widen is ondervonden.
Nu had de heer Polak wel getracht, zich van deze historische factoren en hun nawerking te ontmaken met de verklaring « Wanneer
men vraagt aan Belgen, wat wij Belgie dan toch wel hebben gedaan, dan

(I) Handelingen, 3o6.
(2) Handelingen, 450.
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komt de vrede van Munster op de proppen, onveranderlijk verschijnt
dan 1648. In 1927 wordt teruggegrepen drie eeuwen in de historie,
om te betoogen, dat wij BelgiE zooveel kwaad hebben gedaan. Ik acht
mij niet geroepen om den vrede van Munster te verdedigen; ik zou
dien op verschillende punten ook niet kunnen of willen verdedigen.
Maar indien men, om grieven tegen een ander natie uit te spelen,
niets anders kan doen dan eeuwen in de geschiedenis terug te gaan,
is er nooit goede verstandhouding tusschen de volken mogelijk, want
in den loop der jaren heeft van alle volken het eene het ander wel jets
onaangenaams, iets kwaads, eenig leed berokkend » (I). Dit alles
belette den redenaar niet, eveneens te verklaren « Ondanks den volkenbond, ondanks den geest van Geneve, is er op economisch gebied
in de wereld niets veranderd en moet dus nog steeds ieder land, ieder
yolk doen wat het kan, met de middelen waarover het beschikt, om
zich, op de been te houden. » (2).
Het is hier voorzeker niet noodig om in historische bijzonderheden
te treden, wat de twee tegenovergestelde stroomingen betreft. Van.
Nederlandsche zijde is de werking van den geest van Munster treffend geschetst door den heer Th. Van Lier in een zeer bekende brochure (3). Wij zullen geen woord aan dit betoog toevoegen, evenmin
willen we hier nader op de annexionistische drijverijen ingaan. Beide
stroomingen zijn ziekte-verschijnselen, die totaal moeten verdwijnen,
alvorens de schaduw die over de betrekkingen tusschen Noord en Zuid
ging hang, kan verwijderd worden ; maar op het lot van het verdrag
hebben ze een beslissenden invloed gehad.
**

In dit verband zal het wel niet van belang ontbloot zijn, de uiteenzetting van den heer Briet aangaande de Belgische neutraliteit aan te
halen. De stelling van dezen bestrijder is als volgt Hij vraagt een
compensatie voor het erkennen van Belgies zelfstandigheid, daar hij
de aan BelgiE opgelegde en gewaarborgde neutraliteit als een groot
(I) Handelingen, 25o.
(a) Handelingen, 259.
(3) Th. Van Lier : De sociaal-economische beteekenis van het Ned.
Belgisch Verdrag. Roermond. Biz. 9055.
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voordeel voor zijn land beschouwt. « De Mogendheden hebben deze
neutraliteit gegarandeerd en, niet alleen de neutraliteit van Belgie aan
Belgie, maar zij hebben ook de voorwaarden, waaronder de afscleiding plaats vond, aan Nederland gegarandeerd, vervolgt Struycken,
en ik voeg er bij, dus ook hebben de Mogendheden gegarandeerd het
Nederlandsch territoir » (I). En de heer Briet vraagt compensaties,
die hij in het verdrag vruchteloos heeft gezocht. « Daargelaten of er
geen compensaties gevonden zijn, heeft Frankrijk een compensatie
verkregen door een militair verdrag met Belgie. Maar vast staat, dat
nelgie vrijwillig afstand wilde doen van de gegarandeerde neutraliteit,
daarop reeds in 1916 aandrong met bepaalde bedoelingen en dat
Frankrijk dadelijk, maar Engeland aarzelend en schooryoetend daarmede akkoord ging. Deze Staten hebben zelf te beoordeelen of zij
compensaties wenschen. Nederland daarentegen mocht stellen en
blijven stellen, dat het door eventueel afstand te doen van zijn gewaarborgd recht, kwam in een uiterst gevaarlijke nadeelige positie
en dat het, zoolang daarvoor geen andere zekerheid in de plaats is
getreden, de verdragen met Belgie en de Mogendheden te dien opzichte wenschte te handhaven » (2). De heer Briet, die van de Belgische toestanden niet heelemaal op de hoogte schijnt te zijn, daar hij
den heer Renkin als een sociaal-demokraat voorstelt (3) wil echter
wel toegeven, dat er van Vlaamsche zijde en dit bij monde van den
heer Van Cauwelaert in de Belgische Kamer bezwaar is geopperd
tegen eene lichtzinnig prijsgeven der neutraliteit (4) terwiji het oordeel van den heer Woeste uitvoerig wordt gecommenteerd. Nu
willen we op deze beschouwingen van den heer Briet niet nailer
ingaan, veeleer de woorden van den heer van Karnebeek aanhalen
waar deze antwoordde : « Ilt wil er slechts op wijzen, dat de moderne
handboeken van volkenrecht de leer huldigen, dat door het in elkaar
storten van de garantie meteen het statuut ter aarde viel en ook
juridisch niet meer bestaat » (5). Het inzicht van den heer Briet is
duidelijk : hij wil de zuideliike Nederlanden politiek uitschakelen,
(I) Handelingen, 301.
(2) Handelingen, 302.
(3)
Ibid.
299.
307.
Ibid.
(4)
(5) Handelingen, 495.
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omdat ze Nederland dienstig zijn als glacis tegen Frankrijk. Dat is een
bestemming, die ons te Parijs eveneens wordt toebedacht. Tusschen
deze al te geinteresseerde attenties zit echter alweer het belang van
ons land bekneld. Nu hebben zelfs de verwoedste bestrijders van
het tractaat ingezien, dat de kwestie der neutraliteit een afgedane
zaak is. Zelfs De Nieuwe Rotterdamsche Courant erkende impliciet
daags na de verwerping, dat deze niet hoofdzakelijk om politieke
redenen was geschied en dat de gegarandeerde en opgelegde neutraliteit tot het verleden behoort : « Het politieke traktaat, zegt het blad,
biedt onzerzijds niet veel moeilijkheid. Het moge waar zijn, dat de
Belgische neutraliteit oorspronkelijk mede de strekking gehad heeft,
aan Nederland zekerheid te verschaffen, ook bier te lande wordt wel
begrepen, dat wij de opheffing hebben te accepteeren , als een voldongen feit, waaraan niet te veranderen wit. Het is eene opoffering,
die wij ons te getroosten hebben, de prijs, dien Nederland als gevolg
van den oorlog heeft te betalen. »
Is onze opgelegde en gewaarborgde onzijdigheid dan ook verdwenen,
en heeft een ieder zich bij dit voldongen feit neergelegd, dan is dit in
het Vlaamsche land niet met- groote geestdrift geschied. Het statuut
van den Volkenbond en de verdragen van Locarno hebben intusschen
een nieuwen status doen ontstaan, die op uiterst voordeelige wijze door
een « zelfstandigheidsbeleid » kan worden aangevuld. Dat woord, op
Nederland toegepast, is van Van Karnebeek. Gansch zijn politiek
stond in dit teeken. Het heeft Nederland aanzienlijk prestige onder de
volkeren gebracht en een vergelijking tusschen zijn, optreden en het
overleg onzer « Grootmogendheidsdiplomaten » moet zeker leerrijk
zijn al zit daaraan voor ons vast een bittere les. «Dat woord zelfstandigheid is van mij, aldus de minister. Vroeger sprak men alleen van de
neutraliteit van Nederland. 1k heb den eisch onzer staatkunde anders
gevoeld en ik ben daartoe gekomen onder den indruk juist van de
behandeling van het Belgisch probleem. Nederland zelfstandig.
Daarvoor is noodig een zelfstandig Belgie, dat in den noordelijken
buurman vertrouwen heeft leeren stellen » (i).
Laat ons land dan een zelfstandige neutraliteit huldigen, die
vriendschap naar alle zijden en verwikkelingen met niemand veronderstelt. 1Viaar laat dan ook Nederland deze groeiende gedachte steunen
(I) Handelingen, 496.
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met vertrouwen te schenken aan hen, die aansturen op een politiek
van verstandhouding en vergelijk. Het was steeds Koning Leopold II
een dierbare wensch, dat eens ons land vrij van banden, zelfstandig,
maar neutraal, buiten de gevaarlijke stroomingen der wereldpolitiek
zijn toekomst zou verzekeren. Deze zelfstandige neutraliteit veronderstelt een indijken van den drang uit het zuiden, thans weer groeiend
op militair terrein gevoeld, en bevestigt Mirabeau's woord, in 1785
geschreven « L'independance de la Belgique constituera une barriere
neutre plus efficace pour la Hollande que la barriere militaire qu'elle
a maintenue avec la perte de tant de sang et de tant d'or » en ook dit
ander woord van Thorbecke « In het Belang van Europa » gesproken
« Zoodra Frankrijk in het bezit komt van Belgie, is de militaire onafhankelijkheid van Nederland... vernietigd ». Door de verwerping van,
het verdrag is echter het gevaar in Belgie ontstaan, dat velen, ontgoocheld « omdat met Nederland niet te praten valt » zich naar het
zuiden keeren. Dezen uitslag heeft men in Nederland nu voorzeker
niet gewild.
Zijn de politieke bezwaren tegen het verdrag, met name de Scheldereserve, de kwestie der neutraliteit, de casusbelli verklaring en de
Wielingen, niet de voornaamste redenen van Nederland's verzet
geweest, dan hebben de economische clausulen dit zeer zeker belichaamd. Nu is ook in Vlaanderen aan de Scheldereserve en aan de
Wielingenkwestie niet zulk een belang gehecht, dat daar over een
vergelijk onmogelijk zou zijn. De Casus-Belli verklaring is verder
slechts een bevestiging van het Volkenbondstatuut en hare eventueele
verwijdering kon toch onmogelijk worden opgevat alsof Nederland
zich aan dit handvest niet volkornen wilde houden bij de verdediging
van zijn gebied tegen een gebeurlijken aanval. Op het stuk der kanalen
staat Vlaanderen echter onwrikbaar vast.
De toekomst en de normale ontwikkeling der Antwerpsche haven is
een zaak van te groot moment, dan dat hier niet krachtdadig zou
worden opgetreden. De heer de Savornin-Lohman heeft erkend
« Het zou slechte en onbehoorlijke politiek zijn, van een toevallige
aardrijkskundige ligging misbruik te maken om een buurstaat dwars
te zitten » (I). Maar alles moest er op wijzen, dat de moeilijkheid
(I) Handelingen, 286.
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bier schort : Om het kanaal naar den Moerdijk centreerde Nederland's
verzet. De heer Colijn heeft het erkend, De Maasbode heeft het
geschreven, en daags na de afstemming leverde de « Nieuwe Rotterdamsche Courant » commentaar waar het verzet tegen dit kanaal
impliciet wordt herhaald : « Onder de constructieve gedachten van de
Nationale Unie wordt verdedigd, dat Nederland in eene kanaalverbinding Antwerpen-Moerdijk zou kunnen bewilligen, als verdedigbaar
en verantwoord zou zijn, « indien het Vereenigd Koninkrijk had voortbestaan ». De vraag is, of men, zoo de scheiding niet plaats had gehad,
op het oogenblik in het geheel nog wel voor zoo'n, kanaal reden zou
vinden. Wij zouden het betwijfelen, doch willen dit terzijde laten.
Want het uitgangspunt lijkt ons verkeerd, omdat het genomen wordt
in een fictie. »
Wij kunnen deze kwestie hier niet nader onderzoeken, alleen naar
vaststellen, dat Belgie, terwijl het niets van zijn gewettigde verlangens prijs geeft niet machteloos geslagen is. De spoedige afwikkeling
der plannen voor een kanaal van Antwerpen naar Luik, buiten Nederland's grondgebied om hebben Nederland verrast, zoodanig dat in een
orgaan der Nederlandsche pers, dat in den strijd tegen het verdrag
op een eerste plaats stond, uit Limburg herhaalde noodkreten zijn
geuit en een ander bestrijder prof. Gerretson verklaarde : « Hier vraagt
de kwestie der Maastrichtsche enclave om onmiddelijke voorziening.
Hier is een kwestie die rib is voor oplossing. Het zou schande zijn,
indien met recht kon werden beweerd, dat Belgie, door Nederland's
houding, tot de kapitaalverkwisting van een kanaal buiten Maastricht
om is gedwongen, en hier kan onze regeering, zonder haar prestige te
schaden, direct een eersten stap doers; wordt die afgewezen, dan zal
de blaam niet op Nederland vallen... »
Ten slotte werden moties uit Maastricht bekend gemaakt, die in
den Haag zonder twijfel moeten te denken geven en herinneren zullen
aan de rede van den heer Blomjous, waar deze in de Eerste Kamer verklaarde : « Er zijn wel Bens oogenblikken, dat ik mii wrevelig gevoel
over de meening, welke in Rotterdamsche en Amsterdamsche handels
en scheepvaartkringen heerscht over het widen. Veel, om den band
met de zuidelijke provincies vaster aan te halen en tot haar ontwikkeling mede te werken, doet men daar niet, en ik begrijp zeer wel, dat
velen in onze provincies moeite hebben om zich zelf als verdediger
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van Rotterdam op te werpen. Men hoort wel eens zeggen « Boontje
(1).
komt om zijn loontje »
Ten andere is in de Vlaamsche pers, namelijk in De Standaard (2)
betoogd, day wij ook nog over andere middelen beschikken, om, als
we tot het uiterste werden gedreven, Antwerpen te bevoordeeligen
I. Wat zou ons land kunnen beletten den kosteloozen sleepdienst
naar Dordrecht, thans enkel aan een gering aantal Fransche schepen
toegestaan, in ruimere mate uit te breiden, ten einde Antwerpen's verkeer met den Rijn op zeer aanzienlijke wijze te bevorderen?
2. Wat zou ons land kunnen verhinderen de tarieven op het spoorwegverkeer tusschen Antwerpen en Duitschland lager te stellen, ten
einde ook hier den toevoer naar Antwerpen in de hand te werken?
Hopen we slechts, dat het niet zoover moge komen en 4:tat de
« Twee Coninxkinderen, middelen mogen vinden om het diepe water
te overbruggen, dank zij een nieuwe, een ware groot-Nederlandsche
verstandhouding, die hun wederzijdsche verhoudingen dient te beheerschen. Dan zal de heer Polak niet goedsmoeds meer aanvaarden,
dat de Hollanders maar kruidenierspolitiek moeten voeren (3) en zal
een oprecht samenvoelen ontstaan dat mekaars nooden zal leeren
begrijpen.
**

De verwerping van het verdrag heeft eindelijk de vraag doen
stellen, wat thans diende te worden gedaan. zou men zich wenden tot
de Mogendheden om over Nederland's onverzettelijkheid te klagen,
zou men zich wenden tot den Volkenbond, of wat veel beter wellicht
zou men toch nog weer pogen om tusschen Noord en Zuid een
vergelijk te vinden ? Van meet of zijn in De Standaard en Le Peuple
de bezwaren, welke een internationaliseering der kwestie voor de twee
partijen medebrengt uiteengezet. Baron Rolin Jacquemyns heeft
verder in een moedig artikel betoogd, dat onderling overleg geboden
is (4). Wii ook zijn er van overtuigd, dat Van Karnebeek's politiek
(I) Handelingen, 269.
(2) i April._
(3) Handelingen, 249.
(4) Revue generale, 15 avril 1927. Biz. 439.
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van het nader bij elkaar voor Belgie evenveel voordeel zal opleveren als
voor Nederland. En hier client nog een woord gezegd van de drijverijen van hen, die steeds voor een grout-Nederland hebben gepleit,
die het verwijt opliepen deze gedachte als een scherm te hebben aangewend om Nederland's economische overwegingen te verbloemen,
maar die hopeloos in gebreke bleven wanneer het aankwam op daden,
die dezen geest zouden belichamen. Inderdaad heeft prof. Gerretson
in een reeds boven aangehaald betoog over het kanaal naar den Moerdijk gezegd terwiji hij een nieuw en concreet ontwerp — verdrag
meende te schetsen, dat het kanaal naar den Moerdijk een... object
van studie is.
MiddelerwijI heeft het in dit land bevrediging gewekt, dat de heer
Beelaerts van Blokland, de geestesverwant en medewerker van den
heer van Karnebeek, tot diens opvolger werd benoemd. We meenen
dan ook met een vvoord van Palmerston door den heer van Karnebeek
in zijn rede aangehaald te mogen besluiten en zeggen « Geen yolk
kan naar willekeur zijn staatkunde voeren... De staatkunde wordt voor
een overwegend deel aangegeven door de aanwijzing van de geographie. En nu vraag ik : zijn Nederland en Belgie niet door de geographie
op elkaar aa,ngewezen ? Wat mij getroffen heeft, bij de studie die ik
van de scheiding gemaakt heb, zijn een paar uitlatingen van Palmerston uit her jaar 1831, in brieven die men in zijn biographie kan vinden.
Hij schreef « Wat de definitieve regeling van taken in Belgie betreft
hoe meer dat land tot Nederland wordt teruggebracht des te beter
voor dat land zelf en voor Europa ». En verder sprak hij van : « het
verlangen om tusschen de beide landen een verstandhouding te bewerkstelligen, welke er op gericht was om, wanneer de geslachten, die
tegen elkaar waren opgestaan, verdwenen waren, hun afstammelingen
samen te brengen door gemeenschappelijke belangen in plaats van ze
van elkander verwijderd te houden door tegenstrijdige hartstochten. »
Wanneer wij die woorden in herinnering brengen, dan doen wij het
omdat wij gelooven, dat daarin een les ligt zoowel voor Nederland als
voor Belgie (I).
Paschen 1927.

(I) Handelingen, 498.
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DE HEMELSCHE BANDEN
Een mysterie-spel in drie bedrijven en een voorspel. (I)
door

WILLEM NIEUWENHUIS,

DERDE BEDRIJF.
(Tooneel : groote huiskamer in huize DOMMER, als in I. De haard
brandt. Op de groote tafel een lamp met groene kap. Zeven uur in den
morgen van Tweeden Kerstdag. Het is nog schemerduister in de kamer,
alleen -tegen het einde het vale licht van den bleeken dag.
Als het scherm opgaat, zit ARNOUD in een der stoelen bij de tafel. Hij
leant achterover, bleek en afgemat. Meer naar links ZUSTER ANGELICA,
staande).

EERSTE TOONEEL.
ZUSTER ANGELICA.

Is u nu wat kalmer en geruster ?
ARNOUD

(dof ).

Nu en dam— Maar dan komt de angst weer boven. Wat bast 't toch,
wanneer telkens die aanvallen terugkeeren?
ZUSTER ANGELICA.

U weet, wat de dokter gezegd heeft. Hij kon aan het kind niets buitengewoons bespeuren... Ze is nu weer getond...
ARNOUD

(bitter).

Toen de dokter kwam, was alles al voorbij... (Plotseling uitvallend,
scherper, angstiger )... En ik ben bang, dat hij eens komen zal, wanneer
alles voorbij is... (smartelijk)... Dat hij eens komen zal, wanneer wij
de handjes al gevouwen hebben en de oogjes gesloten voor altoos...
ZUSTER ANGELICA

(rustig).

De dood is niet het einde...
ARNOUD.

Voor mij zou haar dood zeker een begin zijn... Een begin van hulpelooze smart en... van (zoekend, zachter )... zelfverwijt...
(Stilte).

(1) tie D. W. en B. Januari- en Maartnumniers 1927.
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Amour, (rustiger, langzamerhand met sterker ontroering).
Zuster, ik moet u eens iets vragen... Kan een kind sterven door
de schuld der ouders ?... Ilc bedoel niet de schuld naar het lichaam...
Doch kan een kind sterven door onachtzaamheid, niet naar het
lichaam?... Omdat de ouders zich niet bewust zijn van het groote,
dat aan hen geschonken werd... meer leven voor alles om hen heen,
wat verlokt en verleidt, dan voor het kind... aan het kind niet het
beste geven, wat ze bezitten... niet de allergrootste liefde, de allerhoogste... door die lief de te verbrokkelen en te vermorsen.(met rustige kracht).
Door den vader te dooden in den man en de moeder in de vrouw.
Door voor het kind vader of moeder te dooden... Ja, dan kan het kind
sterven. Et heb kinderen zien wegkwijnen en heengaan ; jonge kinderen nog, die stierven van verlangen, terwijl niemand begreep. En
ik heb kinderen zien opgroeien met dit ongestild verlangen, van wie
ik dacht, dat het vroege sterven gewin ware geweest. Iic heb kinderen
zien heengaan, die vluchtten in de armen van Onzen Vader. De wereld
treurt te veel om de dooden, en te weinig om de levenden. De wegen
van Onzen Vader zijn niet onze wegen. Doch in Zijn huis zijn vele
woningen...
ZUSTER ANGELICA

ARNOUD

(zacht-glimlachend, mijmerend).

Ze herkende me direct... Toen ik haar vasthield, en zoo angstig
luisterde naar het bonzen van dat arme hartje... Paatje, zei ze zacht...
(Stilte).
ARNOUD

(plotseling weer beginnend te spreken).

Zuster, ik moet u nog iets zeggen... (luider). Et weet niet, waarom
ik 't u joist zeggen moet.
ZUSTER ANGELICA

(zacht).

Ilc ben de zuster van alle zieken.
ARNOUD.

1k moet 't toch ieniand zeggen... 't Kwam zoo plotseling, toen ik
net kind vasthield. Toen ik- het kloppen, het bonzen hoorde van dat
hart.., toen ik het borstje zag hijgen' als van een Jong vogeltje... Dat
was bloed van mijn bloed... En toen dacht ik een oogenblik, dat dit
bloed sterven ging... omdat... omdat ik 't verloochend had... (opstaande, tegen de tafel geleund, sterker). Ja, verloochend. Dat kunt u
misschien niet begrijpen, zuster. Doch ik heb het verloochend, telkens
weer opnieuw. Et heb mijn vrouw verloochend, mijn kind verloochend,
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mijn gezin verioochendm En nu sloeg het kind de oogen weer op, ell
't verloochende mij niet,.. (ontroerd ). Paatje, zei ze zacht.., (heftig).
Dat was ik niet waardig, o God, dat was ik niet waardig.,, (kalmer
weer), Zuster, wanneer RITA gestorven was, had ik mijzelven beschouwd als een moordenaar...
ZUSTER ANGELICA

(diep )

Dan m,00gt ge niet meer voortgaan met dooden. Niet voortgaan
met in u den vader te dooden, opdat de minnaar leve. Niet voortgaan
met telkens iets van uw liefde uit te strooien in de wildernis, zoodat ge
thuiskomende nets meer hebt en ge uw kind moet laten sterven.
Sterven van honger. En uw kind niet alleen...
ARNOUD.

Wanneer ik me niet zoo als een verworpeling voeldem
ZUSTER ANGELICA (

zacht en ver, als sprak zij tot een ander ),

Wie gestolen heeft, stele niet meer, doch hij arbeide met zijn
handen en doe iets goeds... Wie gedood heeft, doode niet meer, doch
hij wekke zijn hart op tot leven en liefde...
ARNOUD(zacht

en gelaten).

Wat moet ik dan doen ?
ZUSTER ANGELICA.

Bidden.
ARNOUD

(hij is gaan zitten en legt de gevouwen handen op tafel).

Ik wil 't weer probeeren.
ZUSTER ANGELICA

(zij is naderbij getreden en legt haar handen op de mine).

Wij zullen samen bidden... Onze Vader, Die in de Hemelen zijt;
Geheiligd zij Uw Naam; ons toekome Uw Rijk; Uw Wil geschiede
op aarde als in den hemel; geef ons heden ons Dagelijksch Brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren...
ARNOUD (stil

herhalend )

En vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren...
ZUSTER ANGELICA.

En vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren... En leid ons niet in bekoring. Maar verlos ons van den Kwade.
Amen.
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ARNOUD

(zacht).

Amen.
ZUSTER ANGELICA

(naar de deur gaande).

Nu zal ik uw schuldenaar bij u zenden...
ARNOUD

(verwonderd).

Wie?... Wat?...
(ZUSTER ANGELICA

antwoordt niet, doch gaat of door de deuren op

den achtergrond).

TWEEDE TOONEEL.
(Wanneer ZUSTER ANGELICA vertrokken is, bllift ARNOUD een oogenbilk peinzend zitten. Dan staat hij langzaam op en gaat naar het buffet
links, waarboven het kruis hangt. Daar NO hij wederom peinzend staan.
De deuren op den achtergrond gaan open en HANS verschijnt. Hij loopt
tot bij de tafel zonder ARNOUD te zien. Even later komt Jo op. Vlak
achter haar WALTER en AGNES. JO komt meer naar voren. Wanneer
HANS haar ziet, snelt hij op haar toe. Hij werpt zich voor haar neder en
wil haar kleed kussen. WALTER en AGNES staan bij de deur.)
Jo (zij legt hem zacht de hand op het hoofd).

Stil nu, jongen, stil nu—. Ik weet heel goed, wat je zeggen wilt...
ARNOUD

(hij is naderbij gekomen. Verbaasd).

Wat is dat?
HANS

(hij is opgestaan. Hij spreekt wat moeilijk en sclzor ).

Et heb jullie allemaal hier laten kom,en... Ik heb wat te zeggen, iets
wat ik voor jullie allemaal bekennen wil. Dan moeten jullie me oordeelen...
(ARNOUD ziet hem verbaasd aan, doch gaat weer zitten aan de tafel.
HANS tegenover hem. Jo, midden tusschen de beide mannen in, wat meer
naar links. AGNES bij den haard in een der stoelen; WALTER dicht bij
haar, staande.)
HANS

(langzaam en stroef sprekende, nu en dan het gelaat
steunend in de handen).

Ik moet beginnen met het begin... Dat ligt heel ver weg... je weet
misschien of misschien weet je 't niet, ARNOUD, dat ik Jo heb liefgehad..
Wat je niet weet... want je hebt je er nooit om, bekommerd, is, dat ik
Jo nog altijd liefheb... (een bruuske beweging van Jo)... Ja, Jo, mijn
kind, ik moet 't nu zeggen; je zult aanstonds zien, waarom 't moet,
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mod.— 1k wil voor jullie ook niet verzwijgen, dat ik hier kwam, omdat
ik Jo liefheb. . en ook wel, om,dat ik mezelf liefheb... Jo in mij... Hoe
Zal ik dat uitleggen ? 1k heb er nog geen woorden voor; ik heb pas in,
de laatste wren iets van mezelf begrepen...ik ben nu mezelf aan 't ontdekken— Ik hield me altijd wel voor, dat ik hoopte Jo gelukkig te
vinden; dat ik heen zou gaan... met iets van gestilde droefheidwanneer ik Jo maar gelukkig had gezien. Ik wilde me ervan overtuigen,
dat 't zoo was... ik geloofde 't ook— ( zachter )... nu kan ik 't niet m,eer
gelooven...
Wanneer ik dat werkelijk gewild had, wanneer ik werkelijk Jo
gelukkig had willen zien en dat alleen— dan had ik naar jou moeten
komen, ARNOUD... a hod je niets te zeggen; ik heb niet het recht je
verwijten te &en—. Maar ik had tot je moeten komen (sterker )... om
je te smeeken jullie huwelijk te herstellen, om, Jo niet langer te schoffeeren.., want dat heb je gedaan... niet langer te schenden en te trappen— Ik had misschien het recht, dit van je te eischen... Want vergeet
niet, dat ik Jo heb liefgehad van onze jeugd af... Maar ik ben niet tot
je gekomen. Ik had Jo in mijn gedachten zoo vereenzelvigd met mij;
haar verlangens met mijn verlangens; haar geluk met het mijne...
(stil en droef). 1k ben vanavond bij Jo gekomen, ik heb Jo mijn lief de
beleden— ik heb haar mee willen voeren...
ARNOUD

(plotseling opspringend).

Wat?... (hij zinkt aanstonds weer terug in een dof luisteren).
Jo (smeekend en als afwerend de armen uitstrekkend).

Laat hem uitspreken— laat hem toch uitspreken...
HANS.

Ja, als alles gegaan was, gelijk ik wilde... dan waren we nu reeds
ver weg... Wij werden gestoord... toen Jo zich nog tegen mij verweerde... toen ze mij er aan herinnerde, dat zij moeder was.. Toen kwam
die wonderbaarlijke vrouw, ZUSTER ANGELICA.,. En zij deed mij iets
begrijpen, van wat ik gedaan had... Jets... want ik begreep toen nog
niet alles... Ik kende mijzelf nog niet, zooals ik nu mezelf ken.., begin
te kennen... Toen kwam Jo met de tij ding, dat het kind ziek was...
En toen... (hij doet moeite om te spreken, diep ademhalend ) en toen...
(hij staat op en klemt zich vast aan de tafel. Luid) Toen heb ik een
oogenblik gewenscht, dat het kind sterven 0m, het laatste beletsel tusschen ons uit den weg te ruim,en...
Jo (opvliegend).
HANS...

(zij gaat weer zitten, als gebroken, dot ).
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HANS.

ja, verwerp me nu maar... tend me voor altijd weg... Oat is alles
maar heel weinig, gemakkelijk te dragen, bij den last, dien ik nog lang
zal moeten meesleepen,.. Die wonderlijke vrouw, ZUSTER ANGELICA,
begreep aanstonds, wat er in me omging. En zij zeide dat wanneer
mijn wensch in vervulling zou gaan, ik mezelf altoos zou zien als een
moordenaarm 1k was een m,00rdenaar... den oogenblik, een ondeelbaar
oogenblik, begrijp dat goed... 1k had mezelf nooit leeren kennen, maar
toen begreep Toen wist ik, dat de hartstocht mij zoo had overmeesterd, dat ik niets meer telde, ook Jo niet... alleen dacht aan het
stillen van mijn begeertem En dat ik daarom een oogenblik lang een
moordenaar had kunnen ziin... Ik weet niet, of jullie me dat kunnen
vergeven...
Jo ( zacht).
Ik geloof, dat ik nu vergeven kan, Hans...
HANS.

Maar het ergste is, dat ik mezelf niet vergeven kan... (hij wendt zich
naar WALTER),,. Walter, weet je nog, wat je mij eens hebt gezegd?...
Over mijn betrekking tot het Onzienlijke,,.
WALTER (rustig

en vast).

Ja... Ik heb gezegd, dat het Onzienlijke in en om, ons je meer en
meer benauwen zal, tot 't je op de knieen dwingt...
HANS.

Zoo heb je dikwijls gesproken... 1k heb er mij nooit veel om bekommerd. En dat, omdat bij alles, wat ik tot nu toe deed, er toch iets was,
dat mij bond aan iets buiten mij... zonder te weten, zonder te vragen
wat het was,.. Ik weet niet, of je dit begrijpen kunt...
WALTER

(rustig).

Ilc begrijp je volkomen.
HANS.
Nu... Toen een oogenblik die gedachte bij me opkwam, toen was 't
of ik die betrekking tot iets buiten mij plotseling verloor... Er was een
draad, die mijn hart vasthield aan iets, hoog en verheven. Die draad
brak... plotseling...
WALTER

(zacht).

En nu wil je die draad weer aanknoopen...
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HANS.

Dat moet ik... a heb een gevoel, alsof ik anders zinneioos wordeii
zou. En dat zou misschien het beste zijn, want leven en wereld lijken
mij zinneloos... Maar wat jullie nu ook met mij doen... of jullie mij
wegzenden... of nog beproeven wilt, me te vergeven... en te begrijpen...
ik weet, wat mij te doen staat... Et moet weg, ik moet zoeken, ik moet
een steunpunt buiten mij vinden, want als ik dat niet vind.... kan ik
in het diepst van mijn hart een moordenaar worden...
( Stilte. Dan gaat Jo langzaam naar ARNOUD en relict hem de handen.
Dan staat zij even stil, alvorens te spreken).
Jo.

Voor dat je oordeelt, Noud, moet je ook mij hooren. Je moet alles
weten; jullie alien moeten alles weten... 1k begrijp niet, waarom we
vannacht zoo vrij spreken tot elkaar... Voordat jullie oordeelen,
moeten jullie veel dingen bedenken... Want Hans heeft niet alles gezegd... Hij heeft alles gezegd zooals hij 't thans ziet... Maar ik moet
spreken over veel, wat hij nu niet meer zien kan... Noud, jij vooral, jij
moet bedenken, wat er in het verleden was-. Hans heeft me liefgehad,
jaren en jaren lang... van den tijd af, dat we kinderen waren. En in
al die lange en lange jaren heeft hij mij nooit een oogenblik gekrenkt...
niet met een daad, niet met een woord, en ik weet zelfs niet met een
gedachte...
HANS

J

(diep ontroerd).

o...

Jo ( zacht, maar vast voortgaande).

Hij is al die jaren voor mij geweest een edel vriend en een edel
ridden.. Hij zou al die jaren niet geduld hebben, dat er een steen lag
op mijn weg. Hij kan zwak geworden zijn, maar niet dan na in lange
jaren al zijn kracht te hebben verbruikt... Om voor mij te blijven een
trouwe helper, die van verre komen zou, wanneer ik maar wenschte...
En dan ( zij wendt beschaamd het hoofd af )... ook dit moeten jullie
weten... hij werd eerst zwak, toen ik zwak werd... Op het oogenblik,
dat ik alles vergat— toen ik niet meer dacht aan ons kind... toen ik zou
zinken in zijn amen., toen ik mijzelven verloren had, toen eerst was
hij ook verloren voor mij...
HANS (

zacht).

1k dank je, dat je me niet verwerpt... Maar wat wil iii nu met me
doen, Noud?... Jij moet me oordeelenARNOUD

(doh langzamerhand sterker, heftiger ).

■

Denken jullie dan, dat ik het recht heb om wie ook te oordeelen ? Of zelfs te veroordeelen?,- Jullie moeten naar mij zien, zooals ik
ben, en mij dan veroordeelenIk...

355

Wanneer het kind gestorven was, dan nog was Hans geen moordenaar... Ik zou de moordenaar zijn, ik alleenJo (bij de tafel staande).

lgoud I Wat wil je, wat bedoel je?...
ARNOUD

(hevig bewogen, bitter).

0, stel je maar gerust— a heb den dood van het kind niet gewenscht
in een oogenblik van hartstocht, van verbijstering, van ziedende begeerte... Was 't dat maar geweest 1... Maar jaren achtereen, zoek ik het
kind te dooden en Jo te dooden. Door ze de middelen om te leven te
ontnemen. Want het kind kan niet leven en de moeder kan niet leven
— ik heb 't nu begrepen — zonder de liefde, die ik ze schenken moet...
Bloed van mijn bloed... Dat voelde ik kloppen in het kind, toen ik het
vasthield— In die schokkende benauwdheid, toen het wrong in mijn
handen, hijgend naar adem... Dat bloed heb ik verloochend, jullie
weten niet hoe dikwijls, wanneer ik mijn leven en mijn liefde verspilde
en als waardelooze munten uitstrooide langs den weg...
(stilte),
(Dan buigt ARNOUD het hoofd en zegt nog zacht:) Dat heb jij me zoo
dikwijls gezegd, Walter. Het zijn dezelfde woorden.
Jo (met een sterken blik naar Walter).

Waarom hebben we niet meer naar hem geluisterd?
WALTER (hij

loopt ineens naar voren tot vlak bij de tafel. De woorden
wurgen hem uit de keel.)

IL.. ik... (uitbarstend),– Wat hebben jullie gedaan, wat beteekent
alles, wat jullie deden, bij mijn schuld?... Jullie denken, dat ik de offervaardige ben, en zooiets als een brandend braam,bosch— en dat ik
alleen Jo wilde meetrekken naar God— Zuster Angelica heeft me mijzelven leeren kennen, zooals ik ben : vat vol ijdelheid, vol kleine
begeerten, vol hoogm,oed. Ik... ik heb een ziel willen rooven, die mij
niet gegeven was— om die ziel te gebruiken als een brandoffer, als
een reukwerk— voor mij. Jo moest worden mijn meesterstuk : van
mijn woord, van mijn macht, van mijn overreding. 1k ben de meest
verworpene van ons alien, ik ben een rnisboorling— ZOOveel ontvangen,
z6Oveel macht— en de duivel er mee gediend in mijn eigen hart. Ik
heb Jo aan alien willen ontrooven...y Ik heb God niet gaerd, ik heb
God niet gediend.., a wilde haar ziel als speelgoed voor mijn vernuft( Hti zwijgt, uitgeput en verslagen, het hoofd gebogen, de hand leunend op de tafel).
Jo (strijkt met de hand over het voorhoofd).

Dat.., dat...
356

(Allen staren naar Walter, met een zich terugtrekken in den blik,
behalve Agnes, die even schroomvallig, het gelaat afgewend houdt. Dan:)
AGNES (met

een kreet snelt zij naar Walter toe en omvat hem
als met een moederlijk-beschermend gebaar ) .

Neen, neen... Zoo ben je niet, zoo ben je niet... 0, waarom wilden
jullie alien je zoo leelijk en zoo slecht zien? Al zouden jullie alles
zeggen en nog veel meer, ik zal 't nooit , gelooven, nooit, nooit van
jou.., mijn lieve, lieve jongen. .
WALTER

(wankelend).

Kom jij nu bij me... jij... iii...

(Even stilte).

Jo ( zij slaat beschaamd de handen voor de oogen. Met gesmoorde stem :)

Wat doers we ? Waarom vertellen we alles ? Ili heb een gevoel,
alsof we naakt voor elkander staan...
AGNES ( zij

treedt plotseling naar voren. Sterk en helder ).

1k begin te begrijpen... 1k geloof, dat ik begin te begrijpen, te
weten... Nu zien we elkander, nu zien we ons leven, zooals het is...
Wij gingen langs een afgrond, door doodsgevaren... Zoo is ons leven
bier... Een rit langs een wilden weg, vol kloven en ravijnen, en in de
verte rijst' de zon boven het beloofde land...
WALTER.

De eeuwigheidsrit...
AGNES.

Ilt denk aan den Introitus van den Palmzondag... Red mij uit den
moil des leeuws en van des eenhoorns hoornen mijne verdruktheidm
(WALTER gaat naar haar toe en buigt het hoofd op haar handen. zij
geleidt hem naar een der stoelen terzijde en doet hem neerzitten, zelf
knielende naast hem en met groote oogen naar hem opziende.
Gedurende het nu volgende tooneel, zien HANS en WALTER nu en dan
naar Jo. Zij brengen het offer. zij geven haar terug).
ARNOUD (plotseling,

met gebroken stem).

Jo (zij knielt bij hem neer, tegen hem aanleunend).

Stil... Wat is er nu?.. Tranen, tranen... Is er nu vannacht nog niet
genoeg geschreid?...
ARNOUD

(ontroerd).

Iic voel me zoo onwaardig bij je, zoo besmeurd... 't Is of ik mijn
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heele leven je niet meer zal mogen aanraken. Ik heb alleen schande over
je gebracht, en vernedering, en kwelling...
Jo.
Tic ben alles alweer vergeten. 't Is of dat alles niets to beteekenen
heeft gehad... Voel je ook alles niet als een droom, die voorbij is ?...
We zijn nu gehuwd, Noud, nu zoo pas... Het is onze huwelijksnacht...
ARNOUD.

1k voel, dat ik een heel leven weer zal moeten zoeken naar je liefde...
Jo.
Die is nooit van je heengegaan, Noud... Een oogenblik maar, den
seconde heb ik getwijfeld... Toen wist ik niet meer... Toen kon ik je
niet meer naderen... Doch even later waren we weer bijeen. Bij het
bedje van ons kind. En ik weet nu, dat we nooit meer zullen scheiden...
ARNOUD.

Nooit meer...
Jo(zacht, moederlijk-teeder )
Waarom, ben je dan nog zoo bedroefd?... Alles is zoo licht geworden
om me heen. En wanneer het licht wordt om, me heen, dan zal 't ook
licht worden om jou. Ilc voel me sterk. Noud, heel sterk.
(Droomend)... Er komen goede dagen voor ons, Noud, heel goede
dagen. De winter gaat spoedig voorbij. De tijd na Kerstmis is maar
kort. Dan komt de eerste zonnige dag, wanneer de crocussen bloeien
in den tuin en de knoppen zwellen aan de boomen... (Droomerig en
peinzend). Dan ga ik op het terras zitten, midden in den geur van de
lente. En Rita komt spelen in de zon. Zoo heb ik dikwijls gezeten.
Toen Rita nog heel klein was en sliep in het wagentje onder het
dekentje, dat ik voor haar gemaakt had. In de lange, lange dagen,
dat je er niet was...
Zoo heb ik dikwijls zitten peinzen op het terras. Altoos maar kijkende of je nog niet kwam. Van den hoek van het terras, vlak bij het
perk met crocussen, kun je ver uitzien. 'n Heel stuk van den weg tot
bij de kromming. 1k ging stil in dien hoek zitten, altoos maar turende,
turende, of je niet kwam... (met een kreet ) Ik ben zoo alleen geweest,
Noud, z66 alleen...
NOUD.

Lieveling, lieveling, en ik...
Jo.
Spreek
daar
nu
niet
meer over... Want nu zullen we er
Stil,
beiden zijn... We zullen zien naar het bloeien van de kastanjes. Het
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wordt alles nieuw, Noud, het wordt alles nieuw...
ARNOUD.

Lieveling, mijn kind en mijn moeder, je weet niet, hoe zwak ik
ben...
Jo.
Je kunt niet meer zwak worden, wanneer ik sterk ben.
ARNOUD.

Bewaar me, moeder, bewaar me dan...
Jo ( hem teeder omvattend ) .

Ik wil je bewaren, ik wil je behoeden voor alles, voor Ales.—
ARNOUD.

Je bent de laatste steun voor mijn zwakke ziel...
Jo.
Mijn ziel is zwak, Noud, doch er is nu iets in mij gekomen, dat mij
versterkt...
ARNOUD.

Stort 't in mij over.
Jo.
Dat zal ik... Noud, wat is er in ons huffs gebeurd?
( sterker, opstaande ) .
Wat ons overkwam, Noud, is niet het werk van menschen geweest.
Ik voel, hoe er iets dwingends in mijn hart gekomen is... iets, dat mij
dringt naar God... Je moet jezelf geen verwijten doen, Noud... Je
bent niet voor mij geweest, wat je hadt moeten zijn, maar ik was niet,
wat ik zijn moest voor jou. Ik had je kracht moeten geven, een kracht
Van geloof, die bergen verzet... en een kracht van liefde, die het onmogelijke mogelijk maakt... En ik kon je dat niet geven, want ik had
zelf een zoekende en een grillige ziel...
( Sterker ) . Doch nu is er een kracht mij geschonken, die alleen komen kan van God. Et kan je nu meevoeren in het licht, dat ik zelf zie
schijnen... Het is Kerstmis. Het Licht is geboren.
(Even stilte ) .
HANS ( opstaande ) .

Ik moet nu heengaan... Ik kan alles nog niet zoo. begrijpen...
1Viaar ik zal zoeken... En dan kom ik terug, misschien na jaren, wanneer
ik gelouterd ben, wanneer we alien zullen gelouterd zijn...
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WALTER.

a laat je niet alleen gaan... Agnes en ik zullen je een eind-weegs
vergezellen... Op den nieuwen weg naar het nieuwe leven...
HANS ( zacht

).

Dank.
( Htj wil naar de deuren op den achtergrond gaan. Na de eerste stappen
staat Arnoud op),
ARNOUD

(roepend).

Hans 1— Ga zoo niet weg... ( Hzj steekt de hand uit).
(naar hem toesnellend en met beide handen
Arnoud's hand drukkend) .
0... dank, dank... (hij keert zich naar Jo).
HANS

Jo (hem beide handen toestekend).

Wou je nu zoo weggaan?
(Hans knielt voor haar neer, sprakeloos van aandoening. Zzi legt hem
de hand op het hoofd, in een moederlijk en zegenend gebaar. Zij heft
Hans' hoofd op en kust hem op het voorhoofd. Dan gaat hzj heen, wankelend.
WALTER en AGNES willen hem volgen. Doch de deur openend. schrikken
zij terug.
(Op den drempel staat ZUSTER ANGELICA, een brandende kaars in
de handen).
ARNOUD ( angstig-ontroerd).

Zuster Angelica !
(naar voren tredend,
sprekend met ijle en verre stem).

ZUSTER ANGELICA

Het Licht is ontstoken...
( Zij gaat langzaam naar het buffet onder het kruisbeeld, waar de
kandelaars met de kaarsen staan en begint deze` to ontsteken. Allen zien
naar haar vol vertrouwen en eerbied. WALTER knielt bij een der verste
stoelen.)
ZUSTER ANGELICA

(bij het ontsteken der kaarsen).

Wij bidden U dan, o Heer, dat deze kaars, die ter eere van Uwen
Naam, gewijd is, de duisternis van dezen nacht voortdurend doe verdwijnen, en dat haar Licht, als een aangename reuk opstijgende, ver360

eenigd worde met de hemelsche lichten. Dat de morgenster haar nog
brandende vinde, die morgenster, welke nooit ondergaat; die, welke
weder opgestaan uit het graft als een helder licht aan de menschen
-verschenen is...
(zij gaat langzaam terug, staande in de deuropening, een wit verblindend licht als een mantel om haar heen. zij houdt de brandende
kaars in de gevouwen handen hoog opgeheven).
ARNOUD

(diep bewogen).'

Wie is zij ? Wie is zij ? (Hij zinkt op de knieen. Jo knielt naast hem
neer ).
(Beiden houden elkander omstrengeld).
ZUSTER ANGELICA

(met vreemde en verre stem).

Gezegend zijt gij, Heer, God onzer vaderen, en lofwaardig en heerlijk in eeuwigheid;
En gezegend is de Heilige Naam Uwer heerlijkheid en lofwaardig
en heerlijk in eeuwigheid;
Gezegend zijt Gij in den heiligen tempel Uwer heerlijkheid; en
lofwaardig en heerlijk in eeuwigheid;
Gezegend zijt Gij op den heiligen troon van Uw Rijk; en lofwaardig
en heerlijk in eeuwigheid;
Gezegend zijt Gij, Die gezeten zijt op de Cherubijnen, de afgronden
doorpeilend; een lofwaardig en heerlijk in eeuwigheid;
Gezegend zijt Gij, Die wandelt op de pennen der winden en aver
de baren der zee; en lofwaardig en heerlijk in eeuwigheid;
Zegenen U de hemelen, de aarde, de zee en alles, wat zij bevatten;
zij loven en verheerlijken 'U in eeuwigheid;
Gezegend zijt Gij, o Heer, God onzer vaderen. En lofwaardig en
heerlijk in eeuwigheid.
(finder hare laatste woorden valt het scherm).

EINDE VAN HET DERDE EN LAATSTE BEDRIJF.
Amsterdam 1 919/192o.
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GEDICHTEN
van WILLEM DE MERODE
Het Roodborstje
Et heb Hem aangeschouwd
Verborgen onder koele rozen.
Men heesch Hem aan een hoot,
Met bloed bespat als een leproze.
Mijn hart was schier versteend.
Wie heeft Zijn lichaam zoo geschonden
En, tot een krans vereend,
De doornen om Zijn hoofd gewonden?
Mij heugt de pijn die stak
Als de eglantier mij nijdig raakte,
0 Hoof d, waarin de tak
Zich met zijn scherpe vlijmen haakte.
Door sluieren van bloed
Zag 'k Zijn stille oogen naar mij schouwen.
Mijn hart van minnens gloed
Versmelten ging en grooten rouwe.
En voor ik 't zelven wist
Was 'k tot Zijn arm gelaat gevlogen.
Een doom heb 'k nog gegrist.
Mijn borst werd van Zijn bloed betogen.
Mij gaf Zijn laatste wil
De glorie van Zijn hart geschonden.
Toen fluisterde Hij stil :
« Door liefde blijven wij verbonden.
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Et zag Hem sterven gaan,
En schreeuwend ben ik weggevlogen.
Het wonder was gedaan,
Maar 'k hief Zijn Bloed voor aller oogen.
0 schrik en heiligheid,
Vervulling van het brandendste begeeren,
Gesmukt ben 'k en gewijd
Voor eeuwig met het Bloed des Heeren.

363

De Bloedlelie,
zij hebben Hem gedragen
Den steilen heuvel of
Op hunnen armen wagen
Naar 't hunkerende graf.
't Was of het donker wachtte
Op zijn verduisterd licht.
De sluier van het nachten
Zwachtte Zijn aangezicht.
Vlak bij grafs ingang rekte
Mijn bleekheid zich omhoog,
Toen mij Zijn onbedekte
Hand roerde en aan zich toog.
De wond sprong op en dropte,
Alsof Zijn Hart daar zwol
Zoo sidderde ik en klopte
Van Zijn geheimnis vol.
Doodstil stond ik te bloeien,
Gelukkig en ontdaan.
Als een fontein te vloeien
Kwam weenend naast mij staan
Zijn Moeder; en de mannen
Zoo bitter in hun trouw,
Met hun vermoeide handen
Teer hielden zij de Vrouw,
't Was of hun blikken zogen
Zijn Bloed, dat in mij zonk.
Van purper overtogen
Rees mijn gestalte en blonk.
Zij bukten naar mijn roode
Door Hem geheiligd blad
en kusten me als den Doode
Dien elk had liefgehad.

('t Was in de hooge tale,
Zijn Hand bood aan een elk
Bij 't droevig avondmalen
Zijn Bloed in vollen Kelk.
En hij zag Zijn geslonken
Gewonde Lijf aan 't Kruis).
En stil ineengezonken
Droegen zij Haar naar huis.
Ze gingen; en de vale
Nacht daalde uit donker lof.
Onder de sterren straalde
Mijn branden in den hof, —
Nu, elken nieuwen morgen,
Hef ik mijn purperen schat,
1k help het Bloed geborgen,
Dat ons heeft liefgehad.
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Jesu, spes paenitentibus.
O Jezus, aan Wiens Hart vertrouwt
Zijn leed de goddelooze,
Wijl Gij verlaten aan het hout
Hingt, Groote Troostelooze.
Wie niet dierft tot den Vader gaan
In 't schuwig vod der zonden,
In laten nacht, klopt bij U aan,
En heeft Uw troost gevonden.
Want Gij wilt elk ontmoeten, en
Al schande en driften hooren.
O Jesus, hoop der` boetenden,
Gij laat geen hart verloren.
De scherpe kerven van de smart,
Gij hebt ze weg gestreken.
Getrokken tot Uw Godlijk Hart
Is de oude lust geweken.
En machtig komt Uw Heilig Bloed
Ons slechte hart doorstroomen.
En zuiver door Uw rein Gemoed
Mag 't tot den Vader komen.
O Jezus, hoop der boetenden,
In eindeloos herhalen,
O Jesus, hoop der boetenden,
O loven alle talen.
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De Aloe.
Met hitte en met koude
Hebt Gij mij gekastijd,
Om van mij weg to houden
De kankerende nijd.
God, wat hebt Gij mij bitter
Gemaakt en scherp van hart.
En mij met het geschitter
Van andrer bloei getart.
Maar nu, mijn sap bedwongen
Dat rustig stil moest staan,
Heeft trillend mij doorsprongen,
God, ik moet bloeien gaan.
Laat me, een granaat van trachten,
Mijn bloemen spatten ult.
Gij weet, wie mij verachtte,
Wat minne ik besluit.
God, help mijn felle leven.
1k heb tot bloeien flood !
Toen glimlachte Hij even
En zeide : bloei u dood !
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SINTE CA,CILIA

(1)

door Jan Hammenecker.
(Vervo1g).

]p oem dan dien vriend : zeg waar Hij vertoeft, en Valerianus zal
Hem opzoeken op markt of plein, in straat of steeg, te land of te water
onvermoeibaar tot over de grenspalen der aarde L.. Want, geloof het,
Caecilia, 's mans liefde ter vrouwe streeft verder dan tot de vrouw :
elke liefde streeft uiteraard bewust of onbewust naar 't Beste: naar God,
Gij gelooft het, heilige Vrouw, gij weet dat er in ieder mensch, ook
al werd hij leeuw genoemd, een lammetje naar steeds betere blaren
blaat, een lammetje, dat niet kan verzadigd dan door 't Blad, dat
Hierboven groent en 't voedsel is van 't Lam Gods zelf.
Daarom speelt gij thans met het lammetje, dat Valerianus blijkbaar
is : gij maakt het bang van uw Vriend : des te nieuwgieriger zal 't worden.
-- « Durft gij mijwaarts te komen met een zinnelijke bedoeling; dan
brandt zijn toorn tegen u los, en gij zult den dood sterven, waar gij
staat, sterven in den glans van uw bloeiende jeugd !.« Maar gij kunt me liefhebben zonder dergelijke bedoeling, met een
zuiver hart en een kuische liefde. Gij kunt — en zulks omdat gij me
liefhebt — mijn maagddom ongeschonden laten. Gij kunt me zuiver
lijk beminnen... Doe dat, Valerianus ! Bemin me zóó; niet anders ;
dan zal mijn Vriend fi zoo liefhebben als mij : zoo lief als mij ! »
Hoe gilt gij dat uit, Caecilia : zoo lief als mij ! Maar hoe veel harder
zoudt gij 't willen, uitschreeuwen, dat uw Vriend u bemint oneindig,
letterlijk oneindig ! En hoe staat gij te stralen : Thabor-heerlijk
zonnig 't gelaat, sneeuwwit 't gewaad, en als omschitterd door zijn
Lief de.
Valerianus staat in een verbijstering, waaruit hij niet weet hoe zich
te bevrijden : hij spreekt, tegen zijn hart in, barsche woorden :
« Caecilia, laat me dien engel zien, of ik zal u niet gelooven. Krijg ik
hem te zien, en moet ik dan bekennen, dat het een engel van God is;
dan zal ik doen wat gij zegt : loch is het een mensch; hebt gij 'nen
anderen man lief, dan rijg ik hem en u, vrouw, aan mijn degen ! »
(I) Zie D. W.
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Gib sprekend met de waardigheid en 't ontzag van een profetesse,
zegt hem :
— « Valerianus, wilt gij mijn raad volgen, wilt gij, namelijk, u laten
reinigen in de wateren der eeuwigwellende bronne; wilt gij gelooven
in den eenen waren God, die leeft en heerscht in den hemel, dan zult
gij den engel mogen zien, die mij bewaakt en bewaart ».
— « Wie zal me wasschen, en... ik zal dien engel zien?
— « Er leeft hier ergens een ouderling, die de menschen dits reinigt;
waarna zij Gods engel mogen aanschouwen.
— « Waar ontmoet ik dien ouderling? »
Toe nu, Caecilia, wijs hem den weg : smeed het ijzer, terwijl het
heet is !...
Gij, Caecilia, fluistert vlug :
— « Ga, de stad uit, langs Appius' baan — tot aan den derden mijlpaal... Daar ziet ge bedelaars zitten : ik ken ze ; ze kennen mij; ze kennen mijn geheirn. Ga bij hen : groet ze van mijnentwege... Zeg hun :
Caecilia stuurt me naar u : brengt me bij den heiligen ouderling Urbaan : 'k heb een geheime boodschap voor hem... Zijt ge bij den ouderling : herhaal dan, wat ik u zei; hij zal u doopen en met nieuwe blanke
gewaden kleeden... Spoed u dan terug, en, hier, waar ik u spreek, zult
gij den engel zien, voortaan ook uw vriend, en gij zult van hem al
bekomen wat ge verlangt I— »
0, Caecilia, 'k voel, me dunkt, wat Valerianus voelt : daar vloeit
een rivier, plots ploft zij de diepten in van een waterval; zij valt en
schuimt en schatert, ...en rent onstuimig voort , en verder. Zoo valt
Valerianus uit zijn natuurlijke liefde plonsploffend in de diepte der
bovennatuurlijke 'Winne. Wel duizelt hij ten hoofde;... maar zijn hart
jubelt en jaagt hem schaterend voort L..
zal ik hem volgen of bij u blijven?
Hoor, Caecilia, reeds kletteren de vier hoeven van zijn paard...
Hoor, hij rent weg : hoor : zijn klepper snuift in de nachtelijke lucht.
Hoor, Caecilia ! Houdt Valerianus niet in? Komt hij terug? Misschien
aarzelt hij ?... Goddank, zijn paard aarzelt niet... Zie 't ginder vuurkappend voorthollen : het vliegt ! ...Zie ginder ijlt het den overkant
van den Tiber langs; op 't blinkende water een bliksemvlugge weerschijn van ruiter en paard !... Reeds verdween hij — de stad in...
Caecilia, waar is hij thans? Aan Titus' Boog?... Rijdt hij reeds de lange
via Appia op? Zou zijn hoofd nog zoo gloeien? Verkleumen zijn
369

voeten en zijn knieen niet in de doorzoefde morgenkilte? Zal hij niet
ziek worden van zulken rit door den kouden ochtend?...
Zal 't paard, zoo gauw 't de zon zit, niet opklawieren, en Valerianus
met het hoofd op den grand kaatsen? Daar bot de zon boven, Caecilia!.
't Paard hinnikt, steigert : paard en ruiter dansen een wijl, dan klinkt
het : vooruit, paardje... en de ruiter prikkelt zijn Bier dat weer in
gestrekten galop voortstorm,t de baan op !...
Wat doet gij, Caecilia? Weent gij nu?...
Ik hoor uw keel zwoegen; gij wringt uw handen zoo krampachtig?...
Wist gij niet, Caecilia, wist gij niet, dat gij Valerianus bemint?
— 1k weet het niet; ik wil 't niet weten ! Heer Christus, U bemin ik !
Maar, Valerianus ?... Heer, hoe ben ik thaps ? Et ben vol angst !...
zijn paard is zoo schichtig, en hij zoo roekeioos een jeugd. De weg is
niet veilig... Tuimelt hij niet hals over kop van zijn paard?... Kom
terug, Valerianus I Ik heb u, jongeling,...Heer Jesus, ik ben beschaamd I
ik heb hem lief I— En 'k wist het niet ! Heer, ben ik uw Caecilia nog ??.. »
Ach, Caecilia, Jesus heeft u liever dan gij den arm,en Valerianus;
oneindig lief, niet waar ? Hij durft u te beminnen totterdood, en zijn
Hart kent deswege geen angst, en Hij zucht niet tot zijn Hemelichen
Vader : Ben ik, o Vader, nog uw zoon.
En voelt gij niet, dat gij Valerianus lief moogt, ja, mkt hebben?
Ginder rijdt hij naar Jesus rijdt hij, — Caecilia, en hij rijdt met
een edelmoedigheid, die gij moet bewonderen, o gij, zelf edelmoedige !
Hij juicht, dat de velden ervan schateren, omdat hij voelt, dat hij rent
van uit hij weet niet welken nacht naar welken dageraad, m,aar zeker
naar een dageraad, waarin de zielen als leeuwerikken tierelieren.
Juich, gij, dan m,ede, gij, kind van het Licht, Bruid van de Waarheid,
lelie bloeiend op den Weg, levend van het Leven; Gij, Caecilia van,
Jesus ! Juich om, uw Valerianus. Hij rent naar Jesus; die tt Licht aanneemt, hem wordt macht gegeven am zoon van God te warden.
Valerianus wordt straks de broeder van Jesus. Kunt gij Jesus beminnen, en diens broeder, ook uw broeder haten ? Gij kunt het niet
« Ik heb hem lief; ik ben vol angst...
« Oordeel over rnij, God, en indien ik voel gelijk een onheilig volk,
neem me dan weg uit dit levee;...
indien ik Valerianus slechts als Uw broeder heath; waarom voel
ik me dan zonder steun van uwentwege ; waarom ben ik dan een ,prooi
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van de verlatenheid; waarorn ril 1k dan van schrik, en ben ik de benauwdheden van de dood nabij ?... »
Arme Caecilia, moge God u zijn licht en zijn waarheid zenden,
waarin gij terugklimt op den berg der heilige vreugd en der vertrouwelijke rust 1...
Sta recht, Caecilia, begrijp dat uw benauwdheid, uw lijden te dezer
ure de bekeering van Valerianus bekomt.
Weet het niet hij, maar Gods gratie jaagt hem voort die prikkelt
zijn rijdier, die prikkelt zijn hart naar Urbanus toe
Blijft gij nog angstig? Koning David greep naar zijn harp, ofschoon
hem duizend gevaren bestookten. Hij bleef zingen vol betrouwen op
Gods almachtigen steun.
Is Jesus niet lange de Verblijder uwer jeugd? Nog durft ge niet
u te verheugen. Er zijn zieleschokken, die gansch 't wezen dorzelen
zoo rdat plots-bemerken dat gij Valerianus bemint.
Waarom?
Ik zelf, o Caecilia, ben niet geheel blij
1k voel uw gevoelens al te nauwkeurig. Ik voel de rimpelingen al en
de trillingen van uw gem,oed. Gij zijt rustig, en ik ben rustig gij
bemint Jesus als uw eenigen Bruidegom.
Gij bemint Valerianus moogt gij ? Gij zijt onrustig : ik ben onrustig. Gij moogt, gij moet : God wil het : gij wilt het ik wil het, maar
uw hart is benauwd, en mijn hart is benauwd. Wanneer gij juicht, zal
ik juichen, Wanneer zal dat zijn? Straks, als wij voelen dat Jesus en
Valerianus verbroederd zijn, en gij den een niet zonder den anderen
lief kunt hebben? Straks, Caecilia
Gij staat te mijmeren mat van oogen. Droeve, waaraan droomt ge?...
Er komt glans over uw gelaat. Ziet gij Valerianus? o, Ginder gebeuren
heerlijke dingen met hem, heerlijke dingen !...
De christenen wezen hem den weg naar de catacomben.
Hij daalde nee- r in de donkere krochten. Angst beklemde zijn
Doch hij dacht aan u : dat gaf hem moed. Hij ziet licht flikkeren
ginder. Zal hij daar Urbanus aantreffen?
En, gij, goede Vader Urbanus. hoort gij den stap van Caecilia's
jongen? Zult gij voor hem goed zijn, Urbanus? Caecilia wenscht het
zoo vurig, dat het haar verwondert !... Waarom zijt gij niet meegegaan,
Cae cilia, om Valerianus den weg te wijzen in den doolhof der catacomben, om hem bij Bisschop Urbanus binnen te brengen, en hem
om zoo te zeggen met uw eigen handen in Jesus armen te duwen?...
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Och, Caecilia, we zijn zoo schuchter. Goddank, Valerianus durft...
Zie, daar ligt hij voor Urbanus op de knian : hij weet niet waaraan
het liegt; maar hij weent, uw trotsche jongeling, hij weent gelijk een
kind. Urbanus trekt hem naar zich toe, en zie, Caecilia, daar ligt
Valerianus te snikken op de schouderen van den priester.
« Oude man, lien Caecilia vereert... vergeef het mij dat ik als een
meisje ween... 1k heb veel geleden. 1k had haar lief. Gij kent Caecilia,
de beminnelijkste maagd van Rome. Zij was de mijne geworden :
'k heb recht op haar liefde. En zij verstoot me... Vader, ik noem, u zoo,
want gij zijt goed en meedoogend ! Vader, waarom, verstoot ze mij ?
'k Zou moeten boos zijn op haar, en ik kan niet : ik heb haar te lief.
En ach, ik word gemarteld door de gedachte dat ik 'k weet niet welken
God vergramde door mijn liefde tot die vrouw, mijn vrouw, mijn
Caecilia. Kan dat zijn, Vader?
« Een engel waakt over haar... Hij zal me dooden, indien ik haar
maagddom, zoeke te schenden. 1k zoek niet te schenden, ik zoek te
beminnen. Neen, neen, geen Caecilia mag geschonden ! Geen Caecilia
schenden !
« Maar gij kunt me zuiveren, beweert mijn Caecilia, bij zooverre, dat
ik Gods engel zal kunnen zien.
« Waar is de bron die, naar Caecilia's zeggen, eeuwig welt? Dompel
me daarin, doop me... maak me tenminste zoo zuiver, dat ik Caecilia
m,oge beminnen. Haar God is mijn God : ik houd Hem voor den
eenigen, den levenden, den waren God, indien gij me reinigen wilt ».
Urbanus is over van vreugde : hij valt op de knieen, heft zijn amen
hemelwaarts en met de tranen in zijn oogen roept hij :
« Heer Jesus Christus, door wien de kuische voornem,ens in de
zielen warden gezaaid, ik offer u de vrucht van het goddelijk zaad, dai
gij zelf in Caecilia's hart liet ontkiemen...
o, Maagdelijke Caecilia, die woorden van Urbanus zijn meer dan
goud voor u waard. Niet gij, maar Jesus ontstak in u de liefde tot de
maagdelijkheid. Gij zijt, o Lelie, zijn plantsoen. Gij wist het; maar
hoort het graag herzeggen; en gij verneemt daarenboven dat uw maagdelijkheid vruchtbaarder is dan het moederschap. Valerianus straks
christen, straks martelaar is het kind van uw m,aagdelijkheid.
Hoor Urbanus verder bidden tot den Herder onzer zielen :
« Goede Herder, Uw dienstmaagd Caecilia, uw welbespraakt lammetje volbracht airee de tending die zij van u te vervullen kreeg,
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Dien man, lien zij tot echtgenoot had genomen nog gansch gelijk
aan een woesten leeuw, heeft zij schielijk veranderd in het makste lam.
Reeds heeft Valerianus het geloof; anders was hij herwaarts gekomen.
Heer, open de deur van zijn hart voor uw woord, opdat hij moge belijden dat gij zijn Schepper zijt, en hij zou verzaken aan den duivel, aan
zijn pomperijen en zijn afgoden alle.
« Laten we samen met Urbanus bidden, Caecilia ! Ei, zij dit mijne
zoowel als uwe roeping : al biddend te bekomen bekeeringen. Bid I
Zie, boven Valerianus' ziel hangt brekens gereed de woik der genade.
Reeds vallen er van die dikke druppelen, die de stortregens plegen
vooraf te gaan. Valerianus siddert onder 't vallen der eerste genadedruppelen op zijn ziel. Wat zal het zijn, wanneer _ seffens als een
losbarstende waterhoos van genade 't Doopsel over hem valt ! Bid,
Caecilia.
Hemel, Caecilia, heeft het niet gebliksemd in de catacom,ben ?
't Was char; vlak voor Valerianus. Zie, zie, voor Valerianus staat plots
een man : een heilige gewis, want zijn aangezicht schittert gelijk de
zon en zijn kleederen glanzen gelijk de sneeuw. Zijn rechter vuist
omklemt een zwaard en is sterk als de klauw van een leeuw.
Is 't Marcus?
Zijn hoofdharen kronkelen als hoornen van Licht.
Is 't Matthaeus?
Zijn mond is van een maagd. Is 't Lucas?
Zijn oogen zijn van een adelaar.
Is 't Joannes ?
Caecilia, is 't Paulus niet, die leeuwensterkte bez-it en herkauwersmildheid, die maagdelijk was en daarom, evenals Joannes op adelaarspennen roeien mocht? 't Is Paulus. Hoe mooi en oprecht paulinis- ch
dat hij verschijnt aan Valerianus: hij, de sterkste worstelaar voor Christus, hij, de Leeuw, zal uw leeuw Valerianus neerleggen door zijn
paulinische goedheid, die wij niet genoeg kennen — ik toch niet,
Caecilia. Valerianus zal een leeuw worden Jesus ter eere, en een
leidzaam lamm,etje voor u. Paulus zal door de maagdelijkheid van zijn
verschijnen aan Valerianus leeren,-dat gij 't beste deel hebt verkoren
en dat niemand u dat ontrooven mag. En Valerianus zal inzien, dat
gij beiden, Valerianus en Caecilia, opwieken meet, adelaars twee,
naar — o, 'k wiek mede ! — naar den Leeuw van Juda, Jesus den
Sterke;
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naar Jesus, den Zoete; 't Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
wereld;
naar de zuiverheid der zuiverheden, naar den maagdelijken noon
der onbevlekte Moeder;
naar Jesus : naar het Licht, naar het Licht uit Licht, naar God uit
God, naar den waren God uit den waren God, naar 't ongeschapen
Woord, naar den niet-gemaakte, den mede-zelfstandige met den Vader
in de eenheid van den H. Geest L..
0 ja, Caecilia, dat is uw weg, uw samenweg met Valerianus : naar
Jesus !
Gij zegelacht : thans zijt gij blijde, nietwaar, Caecilia?
— Is dat mijn weg,... en Valerianus' weg, ja, dan ben ik blijde !
Gij dan, groote Paulus, wijs Valerianus, wat hij moet doen !
Ach, de jongen ligt plat ter aarde bedwelmd gelijk Sint-Paulus
wijleneer op den weg naar Damascus.
Richt hem op, Urbanus.
« Zie, Valerianus, zie, lees de gouden boekstaven die Sint-Paulus u
voorhoudt op dit schitterend blad. Lees en geloof, dan zult gij verdienen gezuiverd te worden en den engel aan te schouwen, dien gij
naar de belofte van de zeer getrouwe maagd Caecilia verhoopt te
zien. »
Zoo spreekt uw Urbanus, en op het hooren van uw naam, beurt
Valerianus het hoofd op : hij ziet de gouden letteren : met al zij a
aandacht spelt hij langzaam,
Een enkele Meester, 66n enkel geloof, een enkel: doopsel, ea, God
alleen; aller dingen Vader, die boven alien is, en in ons alien.
Lieve Valerianus, geloof dat toch. Urbanus en Caecilia en ik bidden
zoo vurig, opdat gij gelooven zoudt. Heilige Geest, tend hem een straal
van uw licht. Triomf, Caecilia ! Valerianus gelooft. Hoor : « Niets ter
wereld is meer waar; niets ter wereld moet vaster geloofd ! »
Zoo spreekt uw Valerianus, Caecilia. Zouden wij 't kloeker kunnen
zeggen?
Laat Urbanus nu verder met hem betijen, terwiji wij den Heer loven
one zijn barmhartigheid : Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur !
Den eeuwigen Vader, dien gansch 't aardrijk eere biedt, loven we,
dewiji hij Valerianus aanneemt als noon en ertgenaam met zijn
Eeniggeboren.
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Wij, zelf kinderen reeds van den Vader, wij zouden moeten engelen
zijn om te beseffen wat het is kind van God te worden. Et heb gejuicht,

gij weet het, Caecilia, omdat gij gedoopt zijt geworden, en ik wenschte
dat voor alles ook over mij zou vermeld dat ik een Gedoopte ben.
Thans jubelt ons de ziel om 't gedoopt worden van uw jongen Romein.
Straks zal hij komen, Caecilia, gekleed in het wit als zinnebeeld van
zijn genadewitte ziel.
Hij zal gewasschen zijn in het Bloed van het Lam.
Geloofd zii Jesus-Christus om zijn Bloed, zijn aanbiddelijk Bloed,
dat ons reinigt en redt, dat ons maakt van meer dan edelen, immers
van goddelijken Bloede !
Geloofd zii de Heilige Geest, die komt wonen in 't hart van Valerianus, en er gaven instort, die straks uw heiden van daareven laten
worden een christen held.
Geloofd zijt gij, Caecilia ! Gij zijt een lofwaardige maagd, gij, die
Valerianus geduwd hebt naar den Vader en den noon en den H. Geest.
Hij komt. In 't wit en 't aangezicht als een bruin blinkende blijdschap : een bronzen kop in de zon.
Min paard bestijgt hij niet : hij denkt aan God, aan al die klaarten in
de ziel, aan de geheime wegen, die God een mensch laat bewandelen
om hem eindelijk te kunnen vangen in zijn liefde. Langs Caecilia naar
God. Met Caecilia naar God. Haar liefhebben in Jesus om Jesus, met
Jesus voor eeuwig ! o, Droom der droomen ! zijn , paard volgt hem
gedwee in rustig onbegrijpen. Toch nijgt het bijwijlen zijn zwaren
kop en zijn goedig ioog over Valerianus' schouder — en hij — mildhartig murmelt : ik ben gelukkig, bruintje ! -Kunt gij schilderen,
Caecilia, schilder dan Valerianus gelijk hij nadert in 't wit van zijn
gewaad en van zijn ziel, — naast hem zijn verwonderd paard : zinnebeeld van onze eigen niet-genoeg-begrijpende bewondering.
Of liever, open nu wijd alle deuren, en treed zelf uw bruidegom te
gemoet.
Daar is hij ! Die uw engel verlangde te zien, is hij nu zelf geen engel?
Valerianus' ziel is nu zoo wit als witte sneeuw, zoo zuiver als een ooge
gelijk de sterren staan en blinken daar omhooge ! Gij ziet hem, en weent
van verdriet en van vreugde te gar. Gij deedt hem verschrikkelijk
lijden : het moest, maar gij zijt meewarig, en 't martelt u, dat gij
wreed hoefdet te zijn tegenover een toch zeer edelmoedig man. Doch
nu moogt gij mild en goed zijn jegens hem, die thans zelf blank is,
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gelijk de lelie blank is. Dat is uw vreugde : nu moogt gij zijn wat gij
zijt : goed als een moedertje.
Valerianus staat voor u gelijk een bedwelmde. Te veel geluk overgulpt zijn hart. Hij ziet in zich zelf zooveel gloed van genadezon dat
hij blind is van zooveel licht. En gij staat voor hem klaarder nog dan
hij zelf. o, Caecilia langer zijt gij niet het plagend mysterie : geheel uw
ziel ligt voor hem bloot open : gij zijt Jesus' braid. zijn eigen Vriend is
uw Vriend. Vreemd buitenm,ate komt het hem voor dat hij niet geraden
heeft, dat gij Jesus tot Bruidegom had uitverkoren, Jesus nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen alle glorie waardig.
Had hij 't geweten ; maar wel hem, dat hij zoo luttel wist : nu toch
heeft hij niet alleen Jesus, den Ongeziene, maar ook u, Caecilia,
zichtbare berninnenswaardighid, levend onderpand van Jesus' goedertierenheid.
0 Caecilia, 'k Broom aan lelien doch niet langer voor u slechts, maar
ook voor Valerianus. Knielt naast elkander, maagdelijke zielen twee,
knielt en ik zal uw hoofden bekronen met lelien wit en welriekend.
o, Caecilia, wat voor een geur van lelien is hier wezenlijk to ruiken.
't Is leliengeur allerfijnst, veel fijner dan ik ooit in aardsche lelien vond.
En 'k zie geen bloemen nochtans.
Valerianus en Caecilia, waarom valt gij beiden op de knieen? —
Waarom zijgt ge nog lager en met het voorhoofd ten vloere ?
1k zelf deins achteruit, Caecilia. Die jongeling daar voor u, dat
zonoverschitterend gelaat, die regenboogkleurige vleugelen t Hij kwam
dus, uw engel. Hij staat daar als een mast van glorie ! En in zijn handen
blinken de wondere paradijslelien, waarvan de geur me bedwelmde.
o, PrachtleliEn door engelenhanden tot twee kronen gevlochten !
Caecilia's engel zet ervan den kroon op het hoofd van de maagd, een
kroon op het hoofd van den jongeling. o, Caecilia, wat tooien die lelien
u mooi. zij lijken voor uw hoofd geschapen. o, Valerianus, ik misgun
u geen zichtbare lelienkroon, zoolang mijn engelbewaarder, zij 't ook
onzichtbaar, een kroon van lelien op rnijn hoofd kan zetten.
Luistert naar den engel : met een stemgeluid, dat in 's hemels
hallen mag klinken zingt hij
— « Verdient door de zuiverheid van uw harten, door de heiligheid
van uw lichamen, dat gij deze kronen moogt blijven dragen : uit
's hemels tuin heb ik ze voor u meegebracht. Deze bloemen zullen
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nooit verwelken: even zoet blijft inner hun gear; doch ze bemerken
zal niemand ooit kunnen, of hij moet gelijk gij door zijn kuischheid de
gunst der hemelen hebben verdiend. Nu, Valerianus, omdat gij zijt
ingegaan op Caecilia's kuische verlangen, nu zond Jesus Christus
Gods noon mij tot u om alle verzoek dat gij tot hem zoudt v‘rilien
richten in ontvangst te nemen. »
Ei, nu wil ik hooren, wat Valerianus verlangt !
Schoon, Caecilia, werkelijk schoon is zijn antwoord. Hij denkt noch
aan u, noch aan zich zelf; maar aan dien lieven jongeling, dien wij
vergeten zijn bijna zijn broeder Tiburtius.
Heb ik u gezegd, Caecilia, dat ik van in den beginne Tiburtius liever
had dan Valerianus ? Och ja, die jongste van de broederen twee was
nog alleszins berninnelijk, had nog niet de driestheid om, bij voorbeeld
gelijk zijn broer naar uw hand te dingen...
(Wordt vervolgd.)
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DOSTOIEVSKY
door Dirk Vansina.
(Vervolg).

In het,Dagboek van een schrijver uit het jaar 73 beschrijft Dostoievsky de houding van het russische yolk tegenover de misdaad, houding
die hij zelf tijdens zijn gevangenschap had kunnen nagaan. Hierdoor
wordt de houding en de handeling van Sonia ons gedeeltelijk verklaard. « Het russische yolk noemt de veroordeelden « ongelukkigen »
en geeft hun het geld en het brood dat ze missen kunnen. Deze specifieke russische uitdrukking zult ge in de zegswijze van geen ander
yolk terugvinden. Ons yolk bedoelt het nagenoeg als volgt : Gij hebt
gezondigd en nu lijdt ge om uw schulden, maar wij ook wij zijn
zondaars. In uw plaats hadden wij misschien nog erger vergrijpen
begaan. Waren wij allen beter geweest dan zoudt gij misschien niet,
ill zekeren zin, onze slachtoffers zijn en ge zoudt u niet hier bevinden.
Met de straf van uw misdaden draagt ge ook den last van de algemeene
misdadigheid. Bid voor ons zooals we voor u zullen bidden. Neem in
afwachting onze aalmoes aan ; wij geven ze u opdat ge weten zoudt
dat we u gedenken en niet alle broederlijke banden met u hebben
verbroken ».
Aan de Decembristenvrouwen zal Dostoievsky wel gedacht hebben
toen hij Sonia m,ee naar Siberie gaan liet. In het bange boek van zonde
en moord Licht haar teere figuurtje ons tegen als de edele ziel van het
« heilige » Rusland.
Toen, in latere jaren, Dostoievsky aanzocht werd iets uit zijn
werken voor to dragen, las hij bij voorkeur een der eerste bladzijden
uit « Schuld en Boete » de zoogezegde biecht van 1Viarmeladov (I)
en zoo Dostoievsky deze bladzijde uitkoos was het wel om andere
dan zuiver litteraire redenen.
(I) de dronkeman, vader van Sortia.
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Marmelodov roept uit dat hij Been medelijden waard is; dat hij
verdient gekruisigd te worden.
« Kruisig, rechter, kruisig en nadien heb medelijden met den
gekruisigde ». Wie zal die rechter zijn; wie heeft het recht rechter
te zijn« deze die met alien medelijden heeft en alien en alles verstaan
zal, 'hij, de eenige, hij zal rechter zijn ». Hij zal komen op zijn dag
en vragen.«Waar is de dochter die zich voor de booze, teringachtige
stiefmoeder en de vreemde kindertjes tot offer bracht ? Waar is de
dochter die met haar vader, een onderkomen dronkeman, medelijden
had, zonder voor zijn ruwheid te schrikken ? En Hij zal zeggen
« Komi tot mij, Ik heb u toen reeds alles vergeven... toen reeds vergeven. Vergeven zijn u ook nu uwe zonden, omdat gij veel bemind
hebt... ».
In zijn vervoering heeft de dronkeman zelfs de voorstelling dat aan
alien za1 vergeven worden, aan de goeden en aan de kwaden. « Komt
hier, zal Hij zeggen, komt hier gij zuipers, gij wilszwakken, komt hier
gij schaamteloozen. En wij zullen alien komen, zonder schuwheid, en
naar voren treden. En hij zal zeggen «Zwijnen zijt gij, aan vee gelijk;
maar komt ook gij lien tot mij ! Dan zullen de wijzen en de verstandigen spreken : « Heer, waarom neemt ge deze op ? En Hij zal zeggen
« Daarom neem ik ze op, gij wijzen; daarom neem ik ze op, gij verstandigen, omdat ook niet een van hen zich daartoe heeft waardig
bevonden... En hij zal zijn handen tot ons uitstrekken en wij zullen
voor hem nedervallen.., en zullen weenen... en zullen alles verstaan >>.
Dostoievsky wist dat de eerste macht der ziel de nederigheid is;
dat wie werkelijk zacht en nederig van harte is niet ver van God kan
zijn. Hij wist dat Gods wegen ondoordringbaar zijn; dat onze beste
deugden soms aan onze zwakheden ontgroeien. Ook door de zonden
heen is een weg naar Hem naar het woord van Augustinus « Voor
wie God beminnen komt alles ten goede en zelfs de zonden ». Slechts
hopeloos is het geval van dezen die zich hoogmoedig van God afzonderen die zich « begraven in hun Ik » (I).

(I) DostoIevsky's laatste werk « De Gebroeders Karamazoff» lijkt
ons in vele opzichteri een tegenhanger van Schuld en Boete. Daar
het vraagstuk van het lijden er nog breeder wordt gesteld hoef ik
er hier niet bij stil te houden.
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XIII.
Het ware leven van een kunstenaar is minder de opeenvolging
van uiterlijke gebeurtenissen, dan wel het verloop van zijn eigen
innerlijk leven.
Die uiterlijke gebeurtenissen zouden voor ons zelfs geen belang
hebben indien zij het innerlijke niet kwamen beinvloeden. Maar
tusschen die beiden bestaat een gedurige wisselwerking. Door opvoeding en huiselijke omgeving was het kind Dostoievsky godsdienstig; door zijn overplaatsing naar Petersburg, zijn omgang met
liberale en socialistische intellectueelen wordt hij een volkomen
atheist; zijn verblijf in het siberisch bagno maakt hem opnieuw tot
een geloovige. Het ongelukkig verloop van zijn eerste huwelijk ontketent in hem als een hoos van zinnelijke hartstochten waarin hij
geheel dreigt onder te gaan; het tweede huwelijk dat hij nu met zijn
stenographe aangaat zal hem van de demonen bevrijden die zijn
mannenjaren beheerschten en de lange lijdensweg van zijn zwervend
ballingschap door Europa zal hem louteren tot een schoon en vroom
mensch.
De bekeering van Siberie draagt slechts haar vruchten na de europeesche ballingsjaren. Er was de liefde van een toegewijde vrouw
en de beproeving van jaren materieele ellende noodig, opdat hij zich
zelf zou kunnen overwinnen.
Liefde en Lijden zullen hem redden. Liefde zal hem sterkend
bijstaan op den zwaren tocht door Lijden's purgatorium. Toen hij
Schuld en Boete schreef en de heerlijke Soniafiguur ontwierp, zal hij
wel niet gedacht hebben dat Anna Grigorievna aan wien hij de laatste
bladzijden dicteerde, dit oorbeeld van toewijding en opoffering in
werkelijkheid zou belichamen.
Dostoievsky trad met haar in het huwelijk op 15 Februari 1867. Hij
was dus zes-en-veertig jaar oud ; zijn bruid was er twintig. De eerste
huwelijksmaanden waren ver van aangenaam. De epileptische aanvallen overvielen hem weer. Hij vreest gek te worden. Daarbij intrigeerden zijn verwanten orn tweedracht in 't huishouden te zaaien,
daar ze leefden van Dostoievsky's vrijgevigheid en ze, met reden,
m,e enden dat hun materieele belangen met dit huwelijk niet gediend
waren. Op den koop toe kwamen de schuldeischers weer opdagen en
werden m et den dag stouter, in zooverre dat er ernstig spraak was de
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schrijver in het gevang te doen steken voor schulden. Dit alles noopte
Dostoievsky ijlings Rusland te verlaten om, « op huwelijksreis te gaan ».
Dit gebeurde op 14 April 1867, In Berlijn kon hij niet wennen;
Dresden beviel hem beter maar hij voelt het zoo hevig : «Buiten Rusland zal ik toch nergens iets anders dan een banneling zijn (I),» Het
werk wil niet vlotten: daarbij wordt het hem met den dag duidelijker:
de schulden die hij op zich heeft genomen zijn te zwaar dan dat hij er
zich ooit door heen zal kunnen werken.
Op een terugkeer naar Rusland valt zoo gauw niet meer te denken
en hij smelt weg van heimwee. De roulette ! Wat met taaien arbeid
van dag op dag niet zal te bereiken zijn, kan zij hem brengen op een
nacht. En hij heeft haar geheim doorzien. Hij « kan » winnen; Hij
laat zijn vrouw in Dresden achter en spoort naar Hamburg. « Het is
een gekheid, een gekheid, een groote gekheid die ik bega, erger nog.
een leelijke daad, een zwakheid. Maar er is de kleine schemering
van een leans,., en daarmee uit (2), »
Het levenslot van Dostoievsky is steeds geweest « gebroken en
verwend worden ». Hij voelt het intuitief : in zijn levenslijn kan het
passen met een draai van het fortuinrad de hoogte in te zwiepen.
Maar het gaat andersom. De ongelukkige speler verliest al het geld
dat hij bij zich heeft zoodat hij niet eens meer naar Dresden terug
kan, Hij schrijft aan zijn vrouw hem het noodige geld te zenden en
troost zich zelf met de gedachte dat het, alles wel ingezien, misschien
niet te duur is betaald geweest om van een gek idee verlost te worden.
Maar hij is niet bevrijd, de speelzucht openbaart zich opnieuw als een
alles opzuigende passie, Hij speelt, wint, verliest, treurt om zijn vrouw,
klaagt zich zelf aan, doorziet de schandelijkheid van zijn gedrag, maar
de daemon houdt hem gevangen« Ah ! kon ik maar gauw bij u zijn »
schrijft hij naar « zijn engel » nadat hij het geld van de terugreis verspeeld heeft « we zouden wel gauw een uitkomst vinden ». Wat moet
er van hem en zijn vrouw geworden. In luciede oogenblikken
doorziet hij heel scherp zijn toestand. De toekomst ? Op de vgre
toekomst denkt hij niet meer,
Ach ja « Nooit in mijn leven heb ik verder dan zes maanden gezien,
(I) Brief aan Maikoff.
(2) Brief aan zijn vrouw.
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Zooals dezen die leven van hun arbeid, van hun dagelijksch loon ».
Hij is een daglooner. Ach waarom zich om de toekomst bekreunen;
indien God hem maar gezondheid wil schenken « geloof ik in mijn
verre toekomst. »
In de omwoelingen die zijn speeldrift in hem veroorzaakt, worden
veel van zijn geheimste gedachten bloot gespoeld. Dostoievsky is een
arm zwak mensch die zich naar zijn vermogen weert in de « struggle
for life », die zijn vrouw gelukkig wil zien en leven een onbekommerd
bestaan. Maar waar hij zich maatschappelijk redden wil blijkt steeds
zijn ongeadapteerdheid aan het maatschappelijk leven en zijn wanhopig-heftige gebaren zijn deze van een drenkeling , en verergeren
slechts zijn toestand. Telkens als Dostoievsky geld wcu verdienen, en
het daarop aanlegde, mislukte het deerlijk ; zoo zijn uitgeversplannen
in zijn jonge jaren; zoo zijn uitgave van het tijdschrift waarvan het
eenigst positief resultaat toch maar was hem schulden te hebben doen
erkennent die hij niet gemaakt had; zoo ook nu weer met zijn onzinnig
voornemen zich vrij te spelen door toepassing van een koel berekende
methode. Want Dostoievsky kan wel een methode bedenken, maar is
de man niet om ze toe te passen. Hij heeft niets in zich van de loerende
spinnatuur onroerbaar verdoken in het midden van haar wel geordend
net; hij is de hartstochtelijke geweldenaar die zich « geven » moet en
wiens hoogoplaaiende vlamnatuur teren moet op eigen vernietiging.
Wat zou hij kunnen spelen als een koele jood zonder zich « te geven »
aan het spel Maar waar hij zich geeft aan zijn eigen genie, waar hij
zijn ziel redeloos laat uitlaaien in het kunstwerk, daar valt hem onverwachts te beurt dat andere, waarop hij niet rekenen kon, en dat
hem zijn dagelijksch brood zal bezorgen.
Een oogenblik scheen het Dostoievsky toe, toen hij eindelijk bij zijn
vrouw te Dresden was teruggekeerd, dat hij niets beters doen kon dan
zich aan 't schrijven te zetten. Hij droeg in zich het ontwerp van een
roman « De Idioot ». Maar in Dresden kon hij het niet meer keeren.
Hij zou dan naar Geneve reizen en zich daar vestigen om zich geheel
aan zijn nieuw werk te kunnen geven. Maar helaas de weg naar
Geneve liep over Baden-Baden en de vreeselijke verzoeking kwam
weer op. En hier scheen het wel of Dostoievsky gek was geworden.
De lektuur van « De Speler » is minder pregnant dan het relaas van

382

die dagen zooals ze in zijn briefwisseling en het dagboek van zijn
vrouw is opgeteekend (I).
Hij verkeert werkelijk in een ziekelijken crisistoestand, hij moest
spelen al ware 't maar om zijn zenuwen te stillen. Die toestand van
afwachting tusschen de onzinnige hoop, die hem lokte en hem allerlei
dwaze voornemens ingaf, en de eindelijke uitvoering aan de speeltafel
was hem ondragelijk. Zijn opgewondenheid is zoo groot dat zijn vrouw
hem het geld niet meer weigeren durft, dat hij haar stuk voor stuk
komt afbedelen. Zoolang zij nog iets zullen in handen hebben, zal hij
niet tot rust kunnen komen, want de drift zal hem opjagen en niet
loslaten, tot hij opnieuw herkansen kan. En ongelukkiglijk herwint hij
steeds op het hachelijkste oogenblik. Zoo zit hij als in een toovercirkel
gevangen, waar geen uitkomst aan te vinden is. Want wint hij, dan
kept zijn geestdrift geen grenzen meer ; dan komt hij naar huis met
fruit en bloemen; deelt geld uit links en rechts ; dan worden de schulden betaald; de verpande kleedingstukken teruggehaald waardoor de
gewonnen som Loch weer deerlijk vermindert; er moet dus opnieuw
gespeeld worden om dit opnieuw bij te winnen; peen, om, nu
eindelijk eens « de groote som » te winnen, waarnaãr hij smacht
vermits nu weer opnieuw, allerduidelijkst, de mogelijkheid van zulk
gebeuren bewezen werd. Maar dan is de kans weer gekeerd, volgt
verlies op verlies tot de enkele juweelen van zijn vrouw, haar pelswerk
en hun beider kleedingstukken weer naar de lommerd worden gedragen. Zijn vrouw merkt op « werkelijk het is niet tegen de anderen
dat Fedia moet verdedigd worden ; het is tegen hem zelf ». Als op
het benardste oogenblik een geldzending van Anna's Grigorievna's
moeder hen bereikt, kan -hij niet vertrekken zonder het ook met
dat geld weer te beproeven. Eindelijk als hun nog enkel honderd
veertig franken overschiet, stemt hij er in toe te vluchten. Maar
anderhalf uur voor de afreis holt hij nog naar het casino om het stuk
van twintig franken te verspelen dat zijn vrouw hem uit medelijden,
als aan een verdwaasd ziek kind, gegeven had.
« a begreep weldra », schreef Anna Grigorievna later « dat het hier
geen gewone zwakheid was, maar eerder een hartstocht, lets zoo machtig dat zelfs de grootste karaktersterkte het niet kon over winnen. Ili
moest er mij bij neerleggen en cleze speeldrift aanzien als een morbied
(I) zie ; « Dostoievsky a la Roulette » door Fulop Miller en
Eckstein,
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verschijnsel; ik kende geen heelmiddel, tenminste ik kende er geen
ander dan de vlucht ». Voor haar zijn het ziekelijke grillen geweest :
crisissen van een verstoord zenuwgestel ».
*
**

Toen het gezin in Geneve aankwam, hadden ze alles bijeen nog
dertig franken die na vier dagen tot achttien waren geslonken. Spijts
toegezonden voorschotten vervallen zii in de grootste ellende. Hij
zint op « de Idioot ». Hij wil « een man uitbeelden die volkom,en
goed is », maar hij geraakt niet op dreef. Sinds lang koestert hij deze
figuur, maar nu lijkt het hem wel of het zijn krachten zou te boven
gaan. Ditzelfde jaar (67) was een novelle van hem verschenen. « Een
onaangename gebeurtenis » waarin hij het geval behandelt van een
hooger beambte die ook eens met zijn ondergeschikten won verbroederen. Dit humoristisch verhaal geeft de karikatuur van een man die
« goed » wil zijn, maar nu komt het er op aan een werkelijke goede,
een modernen heilige nit te beelden, die de lief de van amen en rijken,
jongen en ouden, goeden en slechten zou weten of te dwingen. De
dichter voelde zich onbekwaam zijn onderwerp te beheerschen; hij
is teneergeslagen, verveelt zich, treurt om zijn Rusland, voelt zich in
het vreemde land vereenzaamd en verloren. In deze inzinking wordt
hem zijn « idee fixe » weer te machtig en hij spoort naar Saxon les
bains waar ook speelgelegenheid bestaat. Het gaat over Vevey,
Verneux, Montreux, Chillon ear Villeneuve, en hij ondergaat de
bekoring van die mooie landschappen.
lea twee dagen komt hij zijn vrouw te Geneve opnieuw vervoegen
zonder een cent op zak.
Zoo gebeurt het hem nog 'n paar maal de kans naar Saxons les bains
te gaan wagen. Maar de herhaalde ontgoochelingen ontnuchteren
hem stilaan tot zijn millioenendroom, voor goed verzwonden is.
Tusschendoor tracht hij toch aan zijn roman voort te werken, op
dewelke hij reeds voorschotten ontvangen had en waarvan hij een groot
brok tegen einde December aan zijn uitgever beloofd had. Toen hij,
begin der maand, de geschreven hoofdstukken herlas vond hij ze zoo
beneden zijn opvatting dat hij het handschrift stuk scheurde en den
roman geheel opnieuw begon te schrijven.
« De hopelooze toestand, waarin ik me beyond, had me gedwongen
het werk te beginnen alvorens mijn gedachte gerijpt- was en ik heb
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het gewaagd, zooals men op het roulettespel waagt, me paaienct« rnisschien zal het wel al schrijvende komen.. en dit was onvergeeflijk.»
Intusschen was de tijd aangebroken dat het eerste kindje van den
dichter zou geboren worden. Het huisgezin verkeerde in de aller grootste armoede als de kleine Sonia hem kwam. vervoegen. Zes
dagen na de geboorte is er geen cent meer in huis : rest er niets meer
waar een pandjesleener geld zou kunnen op borgen. Maar mateloos is
de vader verheugd om dit nieuwe leven uit hem ontsproten dat zijn
leven zal voortzetten. Dank aan de kleine voorschotten van den uitgever sukkelt het bannelingsgezin den winter door. Door een nieuw
plan, een nieuwen vorm aangespoord werkt de dichter aan «De Idioot»
dag en -nacht. Spijts alles gaat het slecht vooruit, geplaagd als hij
is door schuldeischers die met gevang dreigen, zonder geest en verbeeldingsrust, lijdend aan hemorrhoiden die hem dwingen plat te
liggen, maar nog erger gefolterd door epileptische aanvallen die hem
haast alle weken neersmakken, die hem van zijn geheugen berooven en
hem telkens voor vier dagen onbekwaam, makers tot voortwerken. « 1k
werk maar het haalt niets uit; ik doe niets dan kapot scheuren ; ik
ben vreeselijk ontmoedigd »... « Eergisteren heb ik een allerhevigste
crisis gehad maar gisteren heb ik toch geschreven in een toestand die
den waanzin nabij was... «1k blijf steeds te huis, ga enkel uit naar de
gelagzaal om er russische kranten te lezen. Er is enkel het kindje dat
ons verstrooit... maar hoe pijnlijk wen ik aan de toekomst denk ».
— « 1k heb Rusland noodig voor mijn werk. Men wordt als 'n visch
zonder water; verliest kracht en middelen ». Is het omdat « De Idioot »
hem zooveel inspanning gekost heeft, dat Dostoievsky er zoo gevoelig
aan was, toen men later dit boek als zijn beste werk prees ?
Maar een zeer pijnlijke gebeurtenis zou het werk komen onderbreken. De kleine Sonia, het kindje waar de dichter zoo naar verlangd
had, de groote vreugde in zijn miserieleven, werd hem ontnomen.
« Mijn Sonia is gestorven; het is drie dagen geleden dat wij ze
hebben begraven. Twee uren voor haar afsterven wist ik nog niet
dat ze dood ging. Drie uren voor haar heengaan had de dokter nog
gezegd dat ze beterde en leven zou. Slechts acht dagen is ze ziek
geweest; aan een longontsteking is ze bezweken. Oh ! wat maakt het
zoo de liefde tot mijn, eerste kindje belachelijk lijkt; wat maakt het
zoo ik mij in belachelijke bewoordingen heb uitgedrukt in de talrijke brieven die ik schreef aan dezen die me gelukwenschten. Voor
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hen mocht ik mij belachelijk voordoen rriaar aan u vrees ik niet te
schrijven. Dit lieve schepseltje van drie maanden, zoo min en zoo
klein was reeds voor mij een persoonlijkheid en een karakter. Ze
begon me reeds lief te hebben, me te kennen en ze glimlachte als ik
mij over haar heen boog. Als ik haar liedjes tong met mijn rare
stem had ze er pret in ze te beluisteren. Ze weende niet, vertrok
haar gezichtje niet als ik haar kuste ; ze hield op met schreien als ik
naderbij kwam : En nu zegt men mij, om me te troosten, dat ik nog
kinderen zal krijgen. Maar waar is Sonia ? Waar is dit kleine wezentje
voor wie, ik zeg het ronduit, ik me graag zou laten kruisigen, zoo het
maar leefde I (i). »
Veertien dagen lang is de arme vader tot werken onbekwaam, maar
dan zet hij zich opnieuw aan 't schrijven, koortsig gejaagd, dag en
nacht, om de verloren tijd in te halen. Naast hem zit de jonge moeder
die in geen werk afleiding kan vinden en maar steeds weer naar het
grafje van haar lieveling strompelt of in de lange avonden roerloos te
weenen zit. Ze zijn naar Vevey verhuisd maar het gaat er hun niet
beter « konden we maar naar een groote stad waar musea's zijn... dit
zou haar verstrooien want ze houdt veel van schilderkunst.
« Maar we hebben het geld niet. »
Ook hij blijft ontroostbaar. De blik van de kleine zieke blijft hem
bij. « Sonia moet ik hebben ». « Ili kan niet begrijpen dat ze heen is en
ik ze nooit meer zien zal ». Het wordt hem te eng in de bergen. « 't Is
of ze mij verpletteren zucht hij ». De ontroostbare ouders werden allebei ziek en de dokter gaf hun den raad naar Italie te gaan. Langs. de
Simplon bereikten ze Milaan, maar het leven was hier al te dour;
na wat omzwervingen kwamen ze zich voor goed in Florentie vestigen.
Maar hier ook weer zooals in Duitschland, zooals in Zwitserland
voelt hij zich vereenzaamd, zonder kennissen, zonder relaties ; een
behoeftige vreemde. Hij bewoont « een klein nauw kamertje dat op de
markt uitziet. »
Ze leven van de geldzendingen van den uitgever. «... Ons goed is
gedurig aan bij den geldschieter, telkens we geld ontvangen koopen
we het af, maar op het einde der maand moeten wij het telkens weer
verpanden ». In Florentie, de tragische stad waar Dostoievsky naar de
ziel zoo gelijk aan was werd « de Idioot » voltooid. Dit meest typische
(I) Briefwisseling.
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Dostoievskywerk, de roman van een epyleptieker door een epyieptieker, draagt ook het meest de sporen, en van de ziekelijkheid van den
schrijver, en van de ongunstige omstandigheden waarin het ontstond.
Tegenover den ongewonen rijkdom van figuren en intrigen kunnen
we best aannemen dat de schrijver ten tijde dat het boek werd ontworpen « gemiddeld zes plannen per dag vond (niet minder) ». Ook
draagt het eerste deel de sporen van de overhaaste afwerking (het werd
in dertig dagen geschreven) Men krijgt den indruk dat, zoo de schrijver wellicht wel weet waar hij been wil, hij toch tracht tijd te winnen.
Maar de groote scheppingstroom voert in de volgende deelen alles
merle en boven de warreling van honderden menschen rijst de evangelisch-schoone figuur van prins Myschkin, de idioot, niet in het
voile licht zoodat hij in al zijn contouren duidelijk als een beeld voor
ons uitgeteekend staat, maar zelf als een rembrandteske lichtfiguur
in de zwoele duisternissen van zonde en hartstocht. Myschkin is
heel en al medelijden; hij heeft die liefde die niet alleen de medemenschen beminnen doet om God maar God beminnen doet in de
menschen. Myschkin heeft geen eigen wil, geen eigen belang, geen
eigen werkkring, hij doet niets dan goed zijn, dit is zijn reden van
bestaan. Hij is de heldhaftige beoefenaar der goedheid, de martelaar
van het medelijden. Want het medelijden is de diepere vorm, der
menschenliefde. Aan menschen hoort het niet te oordeelen maar wel
een deel van het lijden van den naaste op zich te nemen. Dit is de
eenige manier, waardoor menschen elkaar nader kunnen treden, waardoor liefde, ook bij de liefdeloozen, liefde kan opwekken. Dit is de
eenige manier waarop wij elkaar kunnen «helpen te leven». Het tekort in
Prins Myschkin is dat we niet de voedende wortel ontwaren waaruit
zijn apostolische menschenliefde ontspruit. Immers « is de mensch
met de physieke onmogelijkheid geschapen zijn naaste te beminnen»,
zooals de schijver later in « Groeijaren » zal bestatigen, waar hij heel
fijnzinnig het onderscheid maakt tusschen het gevoel voor een abstrakt-gedachte menschheid en deze menschheid gerealiseerd' in een
bepaald individu, (1) Nu schijnt het of Myschkin zijn kracht put in
zijn ziekte-aanvallen zelf, in dezen toestand van extaze die ze vooraf
gaat, dien Dostolevsky zelf zoo goed kende en waarvan hij getuigde
dat ze hem een gevoel van geluk gaven als in normalen toestand niet
I) In « De Idioot » reeds schrijft hij « In de abstrakte liefde tot de
menschheid bemint men haast altijd zichzelf ».
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mogelijk was; een gevoei van bovenmenschelijke harmonie in zich
zelven en in de wereld, goddelijk gevoel waarvoor hij zijn heele leven
zou willen geven. Daardoor blijft Myschkin een abnormaal mensch,
minder overtuigend dan de heiligenfiguren die Dostolevsky later met
Tykhon en Alescha maar vooral met Makar en Sosima zal scheppen,
die meer zichtbaar zullen leven in vereeniging met God en wier
krachten gestaald worden door het gebed en de bovennatuurlijke
genaden der sacramenten.
Rond de hooge innerlijke rust van den «Idioot» bruist de hartstochtenstroom zijner medemenschen. Rusteloos is hij in de weer om het
onheil of te weren dat uit de botsing der blinde driften zal ontstaan;
vaak lijkt hij ons een dwerg die een lawine wil tegenhouden en door
haar dan ook wordt m,eegesleurd en bedolven. Naast Myschkin de
barmhartige toeschouwer, Rogoschin de hartstochtelijke, de werkelijke
held, stuw- en drijfkracht der tragedie. In deze beiden heeft Dostoievsky de twee machten uitgebeeld die in hem zelf kampten. Zoo Myschkin de ideaalmensch is, die hij eens zou willen zijn, is Rogoschin de
waanzinnige drift-bezetene, degene die hij eens moet gevreesd hebben
te zullen worden. En tusschen die beiden Nastasja de verleidelijke
vrouw, de aarzelende tusschen hoogere Godsliefde en driftige m,annenliefde , de grillige die haar spel speelt van verleiden en afwijzen , die
vlucht wie haar wil bezitten en sarrend opjaagt wie haar met rust laat.
Rogoschin en Nastasja zijn figuren van epische grootheid ; hun
tragedie de tragedie van den hartstocht, ontketend voortstormend tot
eindelijke zelfvernietiging, tot ondergang en dood.
De derde macht die in Dostoievsky's wezen kampte : de geest die
ontkent naast de ziel die gelooft en de hartstocht die verdwaast kreeg
vorm in de fipur van Ippolyt. Het is meer een nevenfiguur, staat
niet op hetzelfde plan der andere protagonisten ; zijn geval is niet zoo
intiem, met de hoofdintrigue vergroeid. In de Karamasoffs zullen de
drie machten, de drie broeders op een rij staan en in hetzelfde gebeuren verwikkeld worden. Het zal een vollediger synthese geven van
Dostoievsky's aanschouwingen; van zijn eigen wereldvizie. Opmerkenswaardig is het dat de drie figuren Myschkin, Rogoschin, Ippolyt,
abnormalen zijn : Myschkin de epyleptieker, Ippolyt de teringlijder;
Rogoschin, de geboren misdadiger. Zulke menschen zijn niet gelijk
aan den doorsneemensch; van daar het gevoel van wrevel dat vele
lezers bij de lektuur van « de Idioot » niet loslaat die meenen dat
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zulke interessante menschen in het sanatorium en het gevang thuis
hooren, maar uit een roman : « spiegel van het leven » juist om hun
uitzonderlijkheid dienen geweerd. Doch hier dient opgemerkt, dat
Dostoievsky in de eerste plaats zielen teekent, het lichaam is voor
hem letterlijk maar het omhulsel van de ziel en nu is het een felt
dat in den regel — er zijn natuurlijk uitzonderingen — een zeer
intens zieleleven in een ziekelijk orgariisme ontstaat. Een normaal
beschaafd mensch beweegt zich binnen redelijke perken; voelt zich
vooral aangetrokken door een equatoriale middelmaat. Maar de ziel
zelf streeft naar verruiming en verwijding; zij wil de beide polen
bereiken; het terra incognata ontdekken; zij wit zich zelf uitleven ; voorthollen tot het uiterste. Dostoievsky ruimt de schuttingen op waarin wij, normale menschen, ze trachten op te sluiten; hij
laat ze mij zien levensgroot en mateloos als een mythische held en dat
is zijn recht als kunstenaar, want uit de botsing van « exalt& » alleen
ontstaat een drama, Daarbij schenkt de ziekte een verscherpt en
verfijnd waarnemingsvermogen; de overgevoeligheid van den zieke
teekent op wat aan den gezonde ontsnapt; het leven spoelt door hem
heen als door een zift met veel fijner mazen en de buit die hij opdoet
zal des te aanzienlijker zijn.
De waarheden die de zieke opdelft zijn geen door zijn ziekte misvormde maar enkel vergroote waarheden en dan ook even waardevol
en betrouwbaar als de andere.
Wel zal in grooter mate het levensbeeld van de zieke in zijn algemeenheid misvormd kunnen blijken doordat sommige faktoren te
goed en andere in 't geheel niet tot hun recht komen. Maar dit gebeurt
ook bij normale menschen en dit verschil van gedoseerdheid maakt
juist verschillende personnaliteiten. Maar de zieke is ten slotte toch
ook weer « een vergrooting » van den gezonde. Ten slotte ziet een
zieke ook weer meer het leven in zijn geheel; hij leeft in het klaarder
bewustzijn : te groeien naar de dood. De logika van een gezonde geest
kan heel scherp zijn maar zal zij niet scherper worden bij den teringlijder wiens ziekte hem met onverbiddelijke logika naar het graf
sleept en zal het vraagstuk van dermenschen lot bij hem niet tragisch
beklemtoond worden zoodat ontwijking onmogelijk wordt. De zware
zondendruk die den epileptieker belast en dit gevoel van een zijn met
al het geschapene en den Schepper zelf dat hem als in , extaze aan zich
zelf ontrekt, jawel het zijn geklasseerde ziekteverschijnselen, maar het
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zijn toch ook algemeen menschelijke gevoelens die ook normale
menschen, al is het minder overrompelend, kunnen ondergaan. Is
de man, die moordt uit hartstocht zoo ver van den man uit de straat die
ook in driftwoede een moord wenschen zal, maar wiens hartstocht
enkel niet zoo sterk méesleepend was of in wiens binnenste een sterkere
dijk stond opgericht. De groote gave der gezondheid is de gave van
verstrooing. Waar de greep te knellend wordt laat zij toe te ontsnappen.
Maar in het kunstwerk willen wij menschen zien die in plaats van te
ontwijken of te ontsnappen de tragedie te gemoet loopen. Zoo komen
we fataal tot de abnormalen, de zieken door de ziekte opgedreven;
zij die geen tijd hebben om eindeloos uit te stellen ; geen gelegenheid
om te ontwijken ; en de crimineele geweldigaards, die door alle schutsels heenbreken; de abnormaal-gedegenereerden, gehypnotiseerd door
een verstarde idee.
De kunst van DostoIevsky is met « de Idioot » tegelijk en cerebraler
geworden en sensitiever. Hij blijft een realist wien het om de hoogere
realiteit te doen is; die menschen schept van binnen uit in plaats van ze
met een schetsboekje achterna te loopen ; die in zijn beschrijvingen ook
nauwgezet de kleinste details kan aanteekenen maar enkel dezen die
den totaal indruk pregnanter zullen maken. Dostoievsky blijft de
Rembrandteske Meester van licht en donker en half donker, die
verdoezelt wat beter geraden kan worden maar in een schril-helle
brand zet wat moet gezien en gevoeld worden. Een roman als «De
Idioot» wordt in vijf, zes knooppunten vastgelegd; de honderden bladzijden daartusschen dienen maar om ze te verbinden... zoo lijkt het op
eerste zicht. In feite dienen zij ook om de spanning te vergrooten, om
de atmosfeer te beladen tot er een ontploffing komt. Juister is het de
hoofdmomenten aan een reeks ontploffingen te vergelijken, ontploffingen die ten slotte met een alvernielende vulcanische uitbarsting eindigen. Dostoievsky pijnigt de zenuwen -iian zijn lezers en het eindelijk
gebeuren is voor hen ook een ontlasting.
Met « De Idioot » heett de schrijver ons ook iets willen verkondigen;
met apostolischen ijver ons zijn idealen willen mkedeelen. Wij vinden
ze samengevat in de aanspraak van prins 1Vlyschkin, in het laatste
deel, kort voor hij door de crisis wordt neergesmakt. Het programma
dat hij daar uiteenzet is hetzelfde als dat wat hij tot zijn dood toe zal
verkondigen : in het «Dagboek van een schrijver», in brieven en gesprekken, en dat zijn definitieve formuleering zal krijgen in de be390

ruchte Puschkinrede, waar hij zal optreden als een profeet voor zijn
zoekend yolk, die het wiizen zal de wegen, die het moet betreden,
de taak en de roeping, tot hetwelk het werd uitverkoren.
XIV.
Na de voltooing van de a Idioot » zon Dostoievsky op een ander
groot werk dat echter, in den vorm in hetwelk hij het toen bedacht,
niet geschreven werd.
De ontworpen « Atheisten » zouden hem veel tijd en voorbereidend
werk hebben gevraagd ; een weelde die hij zich op dit oogenblik niet
veroorloven kon. Ter wijl hij dan zijn onderwerp liet rijpen, zou hij zich
maar aan het schrijven zetten van een kleineren roman, dien hij dadelijk verkoopen kon en die «geschreven stond in zijn hoof d». Het was
« De eeuwige echtgenoot » waarvan hij jaren vroeger reeds het plan
had opgevat en nu ook eenigszins detoneert na « De Idioot » en voor
« Demonen »; « Groeijaren » en de « Karamasoffs ». Als het boek
voltooid is zal hij zelf in een brief bekennen « 1k heb heimwee naar
het schrijven (« De eeuwige echtgenoot » tel ik er niet bij)». Want met
dit werk wordt niet uitgesproken dat waar hij nu boordevol van is;
de groote religieuze problemen die hem bezig houden; zooals voor de
«Speler» is het enkel de verwerking van persoonlijke indrukken en ervaringen, meer anecdotisch dan van algemeen menschelijke beteekenis,
al benadert hij die toch ook steeds door zijn diep-borende psychologie.
« De Idioot » was in zekeren zin de artistieke uitkomst geworden
van zijn « Wilde » jaren. Door het schrijven van dit werk had hij een
wereld van impressies opgeruimd en stond daar door voor wat voorafgaande gebeurtenissen in hem hadden nagelaten : het treurig verloop
van zijn eerste huwellik ; de echtbreuk ; het afsterven van zijn eerste
vrouw. Daar zal hij zich met « De eeuwige echtgenoot » van bevrijden
Weltchaninow de held van het boek lijdt aan hypochondrie ; de
symptomen van zijn ziekte zijn ook hier weer met verbazende juistheid
tot in hun kleinste aanduidingen weergegeven. In den loop van het
verhaal zal de oorzaak van zijn krankheid ons duidelijk worden : de
ontrouw van zijn vrouw die hij slechts na haar afsterven ontdekt heeft.
Hij komt in betrekking met den vroegeren minnaar van zijn vrouw,
die ook weer een mensch met buitengewone sensitiviteit schijnt to zijn.
Zoo we met deze beide figuren wel eens even aan « De dubbelganger »
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hebben terug gedacht, zoo roept de kleine Lisa ons Nelly uit « Vernederden en Beleedigden » in het geheugen. Zij geeft een mild-ontroerenden toon aan dit dan eens somber, dan eens pijnlijk-karikaturaal
werk, dat we toch maar als een intermezzo kunnen aanzien van een
schrijver die ons door mom mentaler werk heeft verwend.
Met « Demonen » is Dostolevsky aan het verwerken van zijn eigen
bewogen jeugdleven gekomen dat nu na de opruiming van «De eeuwige
echtgenoot » en de vroegere opruiming met de « Herinneringen uit
een doodenhuis », vrij voor hem openlag. Na zijn jongelingsjaren
zal hij de stof uit zijn knapenjaren verwerken met «Groeijaren» om dan
weer met de « Karamasoff » zijn gansche levenservaring te benuttigen
Want het geheugen van een schrijver is de onuitputtelijke schatkamer
waarop hij steeds teert , een geheugen dat echter minder een geheugen
van feiten en toestanden is, dan wel een van indrukken en aandoeningen.
In een brief aan dichter Maikov vernemen we, wat het voor den
steeds in geldnood verkeerenden dichter heeft ingehad, om Florentie
te kunnen verlaten na een vreeselijk heeten zomer, die hem onverdragelijk is geweest. Daar zijn vrouw opnieuw in blijde verwachting
verkeerde, reisden ze naar Praag waar ze hoopten zich minder
vreemd te zullen gevoelen. 1Viaar in die stad bleken appartementen heel
zeldzaam en duur te zijn, zoodat ze dan maar verder naar Dresden
spoorden, waaraan Anna Grigorievna een gunstige herinnering had
bewaard.
In Dresden dan werd Luba geboren en te dies gelegenheid kwam
de verstrooidheid van den vader weer aan den dag, die bij de aangifte
zich onmogelijk den familienaam van zijn vrouw kon herinneren.
Treurig samentreffen , juist rond het tijdstip der geboorte, steeg de
flood van het van-den-eenen-dag-op-den-anderen levend gezin tot het
alleruiterste. Op al wat waarde had werd geld geleend tot eindelijk
een wissel toekwam, die echter niet op zicht gesteld was, zoodat hij
niet zonder bericht kon uitbetaald worden. De dagen verliepen
zonder dat Hirsch, de bankier, door zijn Petersburgsche collega
geadviseerd werd. Alle dagen kwam de noodlijdende dichter, en sours
tweemaal per dag, om, zijn geld vragen en werd een voorwerp van
bespotting voor de bedienden. Men weet hem te vertellen dat zulke
wissels wel eens als grap worden opgezonden. Na twaalf dagen komt
er uit Rusland antwoord op zijn noodbrieven. Men vraagt hem te telegrafeeren, in geval hij 't geld nog niet ontvangen heeft, en men zal hem
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dadelijk een nieuwen wissel zenden «Maar waar wilt ge dat ik nog twee
thalers vind voor het telegram ? » Nu, de broek van den dichter wordt
verpand, het telegram opgezonden alsook de onbetaalde wissel zooals
hem gevraagd werd. De dagen verloopen. Er komt niets af. Toch wel,
een bericht van Hirsch dat de machtiging tot betalen is toegekomen;
maar nu heeft hij den wissel niet meer in zijn bezit. Het sneeuwt. Een
maand na hare bevalling moet Anna Grigorievna haar laatsten winterrok beleenen. Dostoievsky zelf scheurt van den honger. Eindelijk
zijn al de misverstanden opgeklaard en het geld komt toe, maar het
volstaat amper om de gemaakte schulden te betalen. Een maand
later bezit de schrijver alweer de vijf noodige thalers niet meer om
zijn manuscript te verzenden.
In het voorjaar van 187o wordt de verlokking van het spel, de
mogelijke redding, Dostoievsky weer te machtig.
- Dostoievsky vertrekt naar Hamburg maar den volgenden dag is
hij alweer in Dresden terug. Hij was te ongerust om zijn vrouw en
de kleine verafgode Luba om het langer te kunnen uithouden. Onnoodig bier bij te voegen, dat hij weer verloren had.
*
**

Enkele maanden te voren was de broer van Anna Grigorievna, de
student Snitkine, op aandringen van Dostoievsky naar Dresden
overgekomen. Deze had namelijk vernomen dat op de hoogere landbouwschool, waar de jongeling college liep, aan politieke agitatie werd
gedaan en hij vreesde wellicht voor zijn schoonbroeder hetzelfde lot
als dat, wat hemzelt destijds was te beurt gevallen. Dostoievsky's
schoonmoeder was hen alreeds komen vervoegen zoodat de bannelingen zich toch minder vereenzaamd gevoelden. Toen de moord op
Ivanoff bekend werd, de makker die te Petrowsko-Rasumowski in
hetzelfde huis als Snitkine verbleef, bracht dit in het gezin van
Dostoievsky begrijpelijkerwijze een groote beroering. Toen het proces
voorkwam, werd het door den schrijver dan ook in de russische dagbladen druk gevolgd. Deze gebeurtenissen naast eigen jeugdherinneringen beinvloedden hem sterk bij het concipieeren van « Demonen ». Het illustreerde op karakteristieke wijze de gedachten die hem,
omtrent de verfoeilijke gevolgen van het atheisrne vervulden. De lezer
van Dostoievsky zal opgemerkt hebben dat deze zijn abstrakte begrip393

pen schier nooit rechtstreeks uitdrukt maar redeneert in « parabelen D.
Van daar het ontstellend aantal episoden en verhaaltjes en dus ook het
groot aantal nevenfiguren die in zijn verhalen optreden. Dostoievsky
begat de uitzonderlijke gave zijn gedachten tot levende menschen om
te scheppen; een strijd van gedachten tot een strijd van menschen te
maken ; zijn allegor4che figuren te doen leven als menschen uit onze
naaste omgeving. Want hij vereenigde in zich de tegenstrijdige gaven
van den cerebraal-abstraheerenden idealist en den op persoonlijke
karaktertrekken opmerkzamen realist. Verwonderlijk zal het ons niet
lijken dat van nu of aan echter de dichter sores twijfelt aan zich zelf,
dat hij sours vreest zijn scheppende macht te zullen verliezen ; dat hij
klaagt een werk te hebben aangevat, dat zijn krachten te boven gaat.
Van als hij begonnen is met zijn groote ideeenromans, vanaf ((De Idioot»
reeds is het een worsteling geworden tusschen den kunstenaar, Wien
het er enkel kan om te doen zijn « levende » wezens te scheppen en den
denker die meteen zijn gedachten wil uiteenzetten en zijn inzichten
doen zegevieren. Maar Dostoievsky kan geen onpartijdig toeschouwer
meer blijven. « 1k wil enkele gedachten uitdrukken, ook al moest het
artistiek karakter er door lijden; maar hetgeen ik in hoofd en hart
vergaard heb sleeps me nine; al ware het dan maar in een pamphlet
maar ik moet spreken (I). »
Zoo werden «de Demonen» een tendenzroman. «Wat ik schrijf is
tendenzieus. Ik wou mijn overtuiging nog met meer vuur uitdrukken
(hoe gaan de Nihilisten en de Westerlingen tieren dat ik- een achterlijke ben). 1k zal mijn meening zeggen tot het laatste woord. ».
Maar was in zekeren zin « De Idioot » ook al niet een tendenzroman geweest al ware het maar alleenlijk door de conceptie van een
figuur als deze van Myschin? Toen Dostoievsky « Demonen »
schreef kwam het plan in hem op een roman te schrijven die in omvang
Tolstors «Oorlog en Vrede» nog zou overtreffen. «Het leven van een
groot zondaar ». Wij weten er niets weer van dan wat hij in een brief
meedeelde. Wat hij aangeeft als de hoofdgedachte, die in al de deelen
van het gewrocht zal gevolgd worden is ook deze die «Demonen »
domineert de hoofdvraag « waaronder ik, bewust of onbewust, heel
mijn leven geleden heb : het bestaan van God ».
Dit is inderdaad de kernvraag van elk leven en het antwoord hierop
(I) Brief aan Maikov uit Florentie.
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bepaalt de levenshouding van het individu. « Aannemen dat God niet
bestaat en tezelfdertijd niet aannemen dat men zelf God is, is een
absurditeit » laat de schrijver door Kiriloff zeggen. Lucifer wou
God zijn; Adam wou God gelijk zijn, de eeuwige tragedie herhaalt
zich steeds in de ziel der menschen. Dit is der treurspelen treurspel.
Dostoievsky had reeds in zijn jeugd de macht ondervonden van den
westerschen twijfelgeest. Nu zag hij rond zich, hoe het geloof aan God
_in de breede volkslagen geschokt was, hoe ongeloof niet meer het
treurig voorrecht was van vrij denkende intellectueelen.
« Het meest drukt mij echter toestand van heel Europa; ik sla
hier alles gade als een wild dier (I)» Achttien eeuwen christen geloof
werden in het Westen afgeschud. Geen yolk aldaar was nog geloovig
in zijn geheel. Op zoovele plaatsen waren de christenen een minderheid geworden. De Rede als godin door de fransche omwenteling
uitgeroepen bleef oppermachtig heerschen en scheen voor goed de
liefde te hebben verdrongen. Maar de geestelijke dorst der menschheid
kon door haar niet gestild worden; zij schonk dan de « ersatz » van het
socialisme. « Waag het niet meer aan God te gelooven; waag het niet
meer eigendom te bezitten; waag het niet meer een eigen persoonlijkheld te willen vrijwaren Fraternite ott la mort (2)». Indien Dostoievsky zóó hevig naar Rusland verlangt, is het dan niet om uit die atmosfeet. van twijfel verlost te worden, die de geestelijke atmosfeer is van
Europa, door zijn yolk, zijn primitief gezond, geloovig yolk. Hij,
dolende balling vreest, met een haast ziekelijke vrees een ontwortelde
te zullen worden en «Wie geen bodem, onder zich heeft, die heeft ook
geen God» (3). In die gemoedsstemming, de gemoedsstemming van
den christen, die met alle macht aan de bekoringen van den twijfel
weerstand biedt, worden de ((Demonen))geschreven. Dostoievsky's geloof kan niet meer aan't wankelen worden gebracht maar aan zoovele
bladzijden uit « De Idioot », « De Demonen », « De- gebroeders Karamazoff », kunnen we raden hoe hevig de strijd moet geweest zijn tegen
den boozen geest. In dezen strijd zal hij de bovennatuurlijke kracht
leeren kennen die uitgaat van het gebed. Als DostoIevsky in Rusland
zal weergekeerd zijn zullen zijn vroegere vrienden zich verbazen
over zijn vroomheid en zijn godsdienstijver.
(I) Briefwisseling.
(2) De Idioot. (3) Id.
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Met een geniale helderziendheid — we mogen ze haast prophetisch
noemen — heeft Dostoievsky voorzien wat er van Rusland geworden
zou indien het atheism er moest wortel schieten . Hij kende de
hartstochtelijkheid van zijn yolk; de hevigheid van zijn godsnood; de
rampen die het op zich zelf zou ontketenen indien men het tot vertwijfeling drijven zou, « indien (bij ons) iemand atheist wordt, dan
eischt hij steeds dadelijk de uitroeiing van het godsgeloof, dat wil
zeggen, een uitroeiing door het zwaard » (i).
Want ,het atheisme wordt hem dan « als een nieuw geloof dat hij
even hartstochtelijk aanhangt als het oude zonder to bemerken, dat hij
aan niets gelooft. Zoo groot is onze zieledorst ! » (2).
Opmerkelijk is het hoe bij Dostoievsky het geloof aan God steeds
samenhangt met zijn geloof aan Rusland. Bij hem heet het godsdienst
en nationalisme (3) tegenover ongeloof en internationalisme. Deze
koppeling komt soms wel eens verdacht voor, maar de patriot heeft
niet den godsdienst lief omdat die de positie van Rusland versterkt,
maar Rusland omdat Christus zijn God is. De vaderlandsliefde
van Dostoievsky werd in het bagno geboren uit erkentelijkheid tot
het yolk dat hem nader tot God bracht. In «Demonen» heeft Dostoievsky een personnage « Chatov » een nihilist die een russisch patriot
wordt. Aan dezen wordt de vraag gesteld : Gelooft gij in God, ja of
neen ?
— « Et geloof in Rusland... Ik geloof in de orthodoxie. 1k geloof in
de incarnatie van Christus... Ds geloof, stamelde Chatov, verlegen.
— Maar in God ?... in God ?
-- « Ilc..• Ilc zal gelooven... in God (4)• »
Deze Chatov heeft een theorie opgebouwd die hij als volgt uiteenzet : 0 Het doel van elke volksbeweging, van elk yolk in elk oogenblik
van zijn bestaan is niets anders dan het zoeken naar God — naar zijn
God, geheel de zijne, alsook het geloof in dien God als aan den eenigen
waren... God is de synthetische verpersoonlijking van het yolk, van het
begin tot het einde zijner geschiedenis. Hoe grooter en levenskrachtiger een yolk is hoe meer die God hem eigen is... Een yolk blijft maar
een yolk voor zoolang het zijn eigen God bezit en dat het onverbid(I) De Idioot. 2) Id.
(3) Het hevig nationalisme der Oostervolkeren is steeds een gevaar
geweest voor de universaliteitvan hun godsdienstzin. 4) Demonen,
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cielijk a1 de andere goden der wereld verstoot; voor zoover het gelooft
dat het, met hulp van zijn God, al de andere goden der aarde zal
kunnen verslaan en vernietigen. Een groot yolk, dat niet gelooft dat
het heel alleen de waarheid bezit, dat het alleen bekwaam en alleen
uitverkoren werd om de andere volkeren te herstellen en te redden
in naam der waarheid kan nog wel als een ethnographische eenheid
beschouwd worden : het is geen groot yolk meer.» Deze theorie ware
onzinnig indien Chatov het hierbij gelaten had want dan had elk yolk
de waarheid, zijn waarheid; dan kwam het enkel hier op neer de vergoddelijking van de Ikheid van het individu te vervangen door de vergoddelijking van de Ikheid van het vaderland. Maar hij gaat voort.
«Maar de waarheid is een en bijgevolg zal er een yolk zijn dat de ware
God zal bezitten.Het eenigste yolk, het door God uitverkoren yolk is
Rusland » (1) En hier vinden wij Dostoievsky's eigen persoonlijke
meening weer omtrent de roeping van Rusland (a). Maar deze meening was bij den schrijver niet uit de theorie ontstaan maar uit de bestatiging dat Rusland het eenige groot yolk van Europa was, dat nog
in zijn geheel een christen yolk was; dat het moest bemind worden
one dit uitzonderlijk voorrecht ; er groot op gaan; de verplichtingen
aannemen die daaruit volgen; zich niet de mindere van Europa
achten en het naapen maar zich de meerdere weten en aan Europa
Christus voorhouden». Onze Christus moet als een schild het Westen
tegenstralen » (3).
Men heeft het wel eens willen doen doorgaan of Dostoievsky met
Chatov te vereenzelvigen ware, maar nog eens de schrijver kwarn
tot de vaderlandsliefde door het geloof maar niet tot het geloof door
de vaderlandsliefde. Door de ontdekking van de gewaande roeping van
Rusland, die hij in Florentie deed, worden godsliefde en vaderlandsliefde nauwer aan elkaar verbonden.
Zoo werd de liefde tot het vaderland tot God teruggebracht, werd
zijn liefde een uitvloeisel van de Eene Godsliefde.
Dostoievsky heeft zijn gedachten klaar en duidelijk geformuleerd
in zijn Puschkinrede. Hier kan men niets vinden, zooals trouwens ook
niets in zijn verder leven noch in zijn briefwisseling, noch in zijn
(1) Demonen.
(2) Cfr. Dagboek van een schrijver 1877.
(3) De Idioot.
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« Dagboek van den schrijver » dat de meening zou kunnen staven dat
Dostoievsky als Chatov geloofde in Rusland: maar in God.., zou gelooven, het is te zeggen zou trachten te gelooven dus in feite niet
geloofde.
De dwaling van Dostoievsky is dus niet geweest zijn vaderland
te vergoddelijken, het te stellen in de plaats van God maar, wel
Rusland te aanzien als het tweede Israel, het « uitverkoren yolk » (1)
« Uitverkoren yolk » zal ook Solovieff enkele jaren later het russische
yolk noemen maar uitverkoren om « de oude zonde » van Byzantium
weer goed te maken met door zijn terugkeer de eenheid te herstellen
in de Christuskerk.
*
**

Om den maatschappelijken roman «De Demonen» naar behooren te
begrijpen moeten we ons even terug denken in de atmosfeer van de
jaren 1868-6g, toen de revolutionaire ideeen zich van louter getheoretiseer tot positieve daden zouden gaan omzetten. Zooals ten tijde
van Dostoievsky's jeugd was de revolutionnaire beweging hoofdzakelijk
in studentenkringen geconcentreerd gebleven, waarrond zich jonge
beambten en officieren kwamen groepeeren. Maar de ongelukkige
Krimoorlog en de daaropvolgende zelfmoord van Tzaar Alexander I,
die naar het heet, zich zelf door vergift het leven zou ontnomen hebben,
hadden Rusland dermate geschokt dat de groote hervormingen van
Alexander II en zijn nieuwe meer liberaliseerende politiek, niet die
heilzame gevolgen hadden die men had mogen verwachten. Het
begin der nihilistische beweging wordt zelfs door de meeste auteurs op
het tijdstip der afschaffing van de lijfeigenschap geplaatst. Toen
werd een eerste strooibriefjespropaganda gevoerd waarin stout gesproken werd over de russische sociale en democratische politiek, maar
de regeering onderdrukte met ijzeren hand de oproerige agitatiebeweging die zich trouwens tot de intellectuelle kringen beperkte.
De ideeen van bevrijding waren echter niet te versmoren. Een radicale
kentering nochtans greep plaats. De jeugd begon in te zien dat ze niets
verrnocht indien ze op het yolk zelf niet steunen kon. Anderzijds
ontstonden naast de drukdoende praatclubjes terroristische organisa(1) Van daar ook zijn onrechtvaardige beoordeeling van het
catholicisme.
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ties, die met geweld het tegen hen met geweld optredend gezag
zouden bestrijden. Terwijl, als gevolg der hervormingen, een intellectueele klasse van maatschappelijke « gedeclasseerdèn » was ontstaan,
die noch bij den adel, noch bij kooplieden of den boerenstand in te
deelen was, ontstond meteen een proletariaat van fabrieksarbeiders
die ten prooi vielen aan de sterk opkomende industrieele bourgeoisie,
die, naar een officieel rapport « zijn winsten zocht te realiseeren, niet
door verbeteringen in voortbrengst-methoden, maar door cynische
uitbuiting van hun werkkrachten » (I).
Herzen en Bakonine theoretiseerden in het buitenland. De boer, de
groote sluimerende kracht, bleef het vaste fundament, waarop de staatsmacht stond gebouwd. Een instorting zou uitblijven, zoolang deze
niet begaf en het idee van den tzaar had voor den boer nog steeds zijn
mystieke beteekenis behouden. Toen het wachtwoord gegeven werd
« naar het yolk gaan » werd het door honderden studenten in praktijk
opgevolgd. « Studenten lieten hun studien in den steek en na zich
enkele maanden in Petersburgsche werkhuizen te hebben voorbereid
trokken ze naar de meest afgelegen hoeken van Rusland, door den
hartstochtelijken wensch gedreven om hun yolk en hun vaderland
te dienen (2). »
Om ons deze citing van den revolutionnairen geest aanschouwelijk
te maken hoeven we Tourgueneff's « Maagdelijke gronden » slechts te
raadplegen. Met zijn « Demonen » zou Dostdievsky ons een andere
phase illustreeren : het opwekken door terroristische daden van « de
latente revolutionnaire energie » van het yolk.
Door den nihilistischen leider Verkhovensky als noon voor te stellen
van den liberaal Stepan Trofimovitch heeft Dostoievsky het eigenaardig aspekt aangegeven van de tegenover elkaar staande opvolgende
generaties, het tragisch-symbolisch debat van «de vaders en de zonen».
« Elke nieuwe generatie, de « westerlingen » van 40 en de nihilisten
van 6o ; de populisten van 8o en de tolstoianen van go, de populistische
socialisten (revolutionnairen) en de orthodoxe socialisten (marxisten)
tot de huidige bolcheviki inbegrepen, alien hebben hun actie ingezet
door een radicale negatie van het verleden, door een schrille en woeste
(1) Prof. Janjoul, naar een aanhaling van Chestov.
(2) Tchindnovski — Souvenirs, aanhaling Bienstock,
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breuk met het pogen van hun onmiddellijke voorgangers of met dit

van vroegere geslachten (I). »
Een mensch die relatieve waarden bezit en een betrekkelijk harmonisch evenwicht heeft bereikt, wenscht niet veel meer dan het verworvene te behouden of geleidelijk te vermeerderen ; maar wie niets
bezit versmaadt het betrekkelijke, al is het onmiddellijk bereikbaar,
om het absolute te begeeren. Onder het autocratisch dwangregiem
droomt de Rus van een onbeperkte vrijheid; van een heilsstaat, waar
de mensch zich ongestoord en volledig zou kunnen ontwikkelen;
daar, waar de mensch zich door maatschappelijke toestanden niet
volkomen kan realiseeren, heeft een ontdubbeling plaats, daar het
maatschappelijk ik het innerlijk ik niet meer dekken kan.
Zoo kweekt de verdrukking abnormale menschen, niet tot harmonische eenheidswezens uitgegroeid, maar chaotische ontredderden,
verwrongen naturen, monsterlijke wezens zooals Dostoievsky er ons
een gansche reeks in « Demonen » te aanschouwen geeft, beklagenswaardige wrakken die droomen van een vrijheid die ze nooit gekend
hebben, van de ideale vrijheid waarin de ideale mensch kan geboren
worden; van de gouden eeuw en den ithermensch. En zij roepen het
uitdagend-luid tot de westenwereld, « Nooit zal Rusland het land
zijn der juiste middelmaat. Wij willen altijd bereiken het uiterste
en het volkomene » (a).
Naast de sociale oorzaak was nog veel machtigere oorzaak van het
russische malaise, de door de vrijzinnige « Westerlingen » zoozeer
bewonderde geest van twijfel en negatie, die aan de van nature uit
religieuze russische ziel de waarheid ontnam,, zonder dewelke ze niet
leven kon.
Tourgueneff stipt aan : « Een vaststaand, alhoewel moeilijk te
verklaren teit is dat de Russen de meest ontredderde menschen der
wereld zijn en toch beminnen en waardeeren ze niets zoozeer dan
de waarheid i » (3).
Dostolevsky zal in « Groeijaren » bestatigen : « Heden ten dage, zijn
de besten onder ons krankzinnig ».
Wersilow de man, die verklaart « Rusland leeft niet voor zich zelf
maar voor de Gedachte » koester t den eeuwig-menschelijken droom,

(I) Zaleski — Les elements de l'ame russe. Mercure 2o.
(2) Herzen.
(3) Maagdelijke gronden.
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van de gouden eeuw. « gouden eeuw is de onwaarschijnlijkste
droom van alle die ooit gedroomd werden; maar om dezen Broom
hebben de menschen hun leven en hun krachten gegeven; voor hem
hebben de propheten zich afgebeuld en voor hem zijn ze gestorven;
zonder hem willen de volkeren niet leven; zonder hem kunnen ze
niet eenmaal sterven » (I).
Kiriloff uit « Demonen » droomt van den volmaakten mensch die
Leven zal van in het tijdperk van « de physische omvorming van de
aarde en den mensch », waarin eindelijk « de mensch God zal zijn »;
de Mensch-God in tegenstelling met den God-Mensch.
Wersilow en Kiriloff staan niet alleen. Het gansche russische yolk
leeft in de groote verwachting. Prof. Berdiaeff, schrijft in zijn merkwaardige studie « De russische religieuze Idee ». Aan het russisch
geweten bij uitnemendheid is het conflict van den mensch-God en
d en God-mensch ontsluierd. Dostoievsky is de voorlooper van
Isqietzsche. Aan het russisch geweten werd het gegeven de leugen van
het humanisme en het doodelijk gevaar ervan voor den mensch aan de
kaak to stellen. Christus en de Anti-Christ, God-mensch en menschsod, vormen een russisch probleem, dat evenzeer het russische yolk
als de intellectueelen kwelt. Het is een apocalyptisch probleem, dat
van het einde en de uiteindelijke bestemming van den mensch ».
De geest van het Evangelie en deze van den apocalyps heeft de uitrussische psyche en nu ook Dostoievsky (2) doordrongen. In zooverre,
d at men schrijven mocht, dat de russische litteratuur, het russisch
denken, slechts nationaal zijn door hun religieuze bedoelingen.
Rusland leeft in de mystieke verwachting der opstanding. Meer nog
dan wij katholieken legt de orthodoxe kerk het accent op Paschen;
het feest der Herrijzenis-Christi ; den verheerlijkten Christus
voorspelt de verheerlijking van zijn heiligen; « In de orthodoxe
liturgie kent men het voorgevoelen van de algemeene opstanding» (3).
zien uit naar den dag waarop de bazuin van den zevenden engel
weerklinken zal en machtige stemmen zullen verkondigen ; « Het
keizerrijk van dg wereld is overgegaan aan onzen Heer en aan zijn
(I) Groeijaren.
(2) Als motto van de Demonen schrijft hij de episode van de
uiveluitschrijving over uit het evangelie van Lucas.
(3) Berdiaeff.
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Christus en hij zal heerschen in de eeuwen der eeuwen » (1). De Eus
gelooft niet in een verbetering der menschheid door evolutie en beschaving. Wat hij verlangt kan slechts ontstaan op den laatsten dag
van het Wereldeinde als hij ook eindelijk zien zal wat Joannes zag
((een nieuwen hemel en een nieuwe aarde». Meer dan wie ook heeft
hij het gevoel een pelgrim te zijn op deze wereld; hij leeft in den
christelijken geest van onthechting van het bezit dat hem eens zal
ontnomen worden; hij verhoopt de eindelijke katastrophe, zijn eigen
eindelijke transfiguratie in de algemeene transfiguratie van de gemerkten. Hij denkt minder aan zijn eigen persoonlijke redding dan
wel aan aller redding door Christus' komst en aan de glorie van zijn
heerschappij. Dat Hij kome en alles zal goed zijn.
Van deze mentaliteit is Dostoievsky sterk doordrongen. Daardoor
ook was het hem gemakkelijk de aberraties van het Nihilisme te doorzien. Het is de konsekwente voortzetting van het aan God wanhopen.
Wat nu indien God niet bestaat, indien we de verwachting ,van
Christus moeten opgeven, indien we niet zullen herboren worden in
zijn nieuwe volmaakte wereld? Gelooven is ja zeggen en het leven
aanvaarden met zijn beklemmende duisternissen om, het licht dat eens
schijnen zal. Loochenen : er is geen God... : dan rest niets dan te
weigeren een speelbal te zijn van blinde machten, dan zich te bevrijden
door zelfmoord ofwel in een roes van al-vernietiging zelf den °ridergang van 't albestaande te verwerkelijken om dan met eigen macht
de nieuwe aarde en de nieuwe menschen te stichten.
Daar is geen uitweg : gelooven en aanvaarden of loochenen en
opstaan. De groote romans van Dostoievsky zijn de sterkste apologetiek van het Godsbestaan. (2)
Wij nuchtere Westerlingen staan een beetje verbijsterd voor wat we
geneigd zouden zijn te noemen : een te veel aan geloof en een te veel
aan ongeloof. Wij zijn meer geneigd te vinden dat, mits we nu eenmaal op aarde zijn, wij er ons maar zoo comfortabel mogelijk moeten
inrichten. Wij zijn partijgangers van een compromis; minder geneigd
ons onvoorwaardelijk in dienst te stellen van Christus of Antichrist
en zullen dan maar liefst het praktische scheiden van het religieuze;
(I) Apocalypsus XI, 15,
(2) Aan t. raden is nochtans ze enkel in handen van ontwikkelde
lezers ta geven.
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voorai niet toelaten dat het religieuze heel ons leven beinvioedt en
beheerscht.
Wij groeien zonder te kunnen rijpen » schreef Tchadeiev in zijn
Philosophische gesprekken. Maar « rijpen » is vroegere ervaring benuttigen, is « relatieve waarden » aannemen, is zich beengen en begrenzen. Dit vooral wil de Rus niet. sullen wij het hem verwijten ?
« De volkomen atheist staat op de voorlaatste trap die het volkom,en
geloof voorafgaat (stelt hij ja of neen de laatste stap dat is jets anders),
de onverschillige integendeel bezit geen geloof maar een kwade vrees»,
zal Tikhon verklaren, de heilige bisschop uit het, door den uitgever
niet opgenomen kapitel van Demonen «De biecht van Stravoguine»,
« Het volkomen atheisme is eerbiedwaardiger dan de onverschilligheid
der uitgaande menschen verklaart hij verder en hij za1 opzeggen uit
het Apocalypse : « Ik ken uw werken. Ik weet dat ge noch koud zijt
noch kokend. Alzoo vermits ge lauw zijt en noch koud noch kokend
zal Piku braken uit mijn mond ».
Stravoguine was in de eerste versie van « Demonen » de hoofdpersoon van het boek. Het is een mensch met een groote wilskracht die
hij niet gebruikm kan want om, te handelen moet men gelooven in de
deugdelijkheid van zijn handeling en Stravoguine gelooft aan niets
ook niet aan zich zelf. Het is de tragiek der lusteloosheid een tragiek
grooter dan die van Hamlet omdat de opgelegde taak hier het leven
zelf is. Toch is er nog een levensdorst in Stravoguine, wordt hij
de speelbal van begeerten en driften maar kan zich anderzijds toch
ook niet aan een hartstocht overgeven. Hij is geblaseerd, van binnen
geschroeid en uitgebrand, hij heeft geen lief de weer. Hij heeft geen
drijfveer hij is 'tot alles bekwaam, maar niets kan hem boeien. Hij
kan zijn krachten niet samenbundelen en richten op een doel. God
ontbreekt hem en meteen ontbreekt hem, een, motorische kracht,
en de sterke band die zijn wezen zal aaneenhouden. Hij valt letterlijk
uiteen.
In een brief gedagteekend, Oktober 70, leven we : « Dezen zomer
is er een andere verandering gebeurd een nieuw personnage is opgekomen met de pretentie de hoofdrol te spelen. Zoo heb ik mijn eerste
held naar het tweede plan moeten verschuiven. Die nieuwe heeft me
zoodanig begeesterd dat ik opnieuw herbegonnen ben mijn werk te
herschrijven. »
Hier moet de reden gezocht worden waarom de figuur van Stracc
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voguine ons niet volkomen bevredigt. De schrijver is er niet goed in
gelukt ze geheel tot het tweede plan terug te dringen. Nu geeft hij ons
te veel en te weinig.
De werkelijke held van het verhaal is Verkhovenski die inderdard
in den roman, zooals hij voor ons ligt. het gebeuren leidt en domineert.
Door oude vrouwen op den buiten opgevoed heeft hij de cursussen
gevolgd aan een hoogeschool, is in het buitenland geweest, heeft
zooals zijn makers halve nachten\ gediscuteerd over politieke systemen.
Als zij is hij een opstandeling maar heeft nogal nuchter ingezien, dat
alle subtiele beschouwingen ondoelmatig zijn, waar het eigentlijk op
de daad aankomt. Eens het doel aanvaard : de omwenteling; moeten
konsekwent al de middelen aanvaard worden, die het doel kunnen
bevorderen. Hij is een man van de daad : als zoodanig een man met
zeer beperkt inzicht. In « Het donker » heeft Dostoievsky reeds opgemerkt dat een daadmensch geen superieur mensch zijn kan. Gefanatiseerd door zijn omwentelingsgedachte laat hij zich door niets weerhouden : het doel heiligt de middelen — maar ook door niets verstrooien noch afleiden. Hij heeft een mateloos misprijzen voor vriend
en vijand want, door zijn zelfvertrouwen, door zijn zich geheel dienstig
maken aan zijn souvereinen wil, weet hij zich oneindig sterker dan zij
alien. Hij is een volslagen comediant; of hij verschopt of geprezen
words het is hem eender; hij heeft maar een gevoel en: maar een gedacht ; zijn medewerkers zijn hem materiaal, meer niet. Met een
satanisch doorzicht weet hij ze aan zijn doeleinden dienstig te maken.
Het loons de moeite een biographie van Netchaiev (I). den beruchten samenzweerder, wiens proces Dostolevsky van uit Dresden
aandachtig volgde open te slaan. Verkhovenski is er duidelijk op
geinspireerd.
Ziehier de karakteristiek die Bakouine gaf van den opstandeling
« Netchaiev is een der meest actieve en een der meest energieke menschen die ik ooit ontmoet heb. Als hij dienen moet wat hij onze «zaak»
noemt, schrikt hij voor niets terug en toont zich even onbarmhartig
voor zich zelf als voor anderen. Ziedaar de bijzonderste eigenschappen
die hem aantrekkelijk maken. Hij is geen schurk. Het is niet waar. Hij
is een fanatieker van zijn idee maar tezelfdertijd een zeer gevaarlijk
man. zijn praktijken zijn dikwijls weerzinwekkend. Hij is stilaan tot
(I) Bienstock : Netchaiev. Mercure 2o.
404'

de overtuiging gekomen dat om een ernstige maatschappij te stichten
op soliede basis men de politiek van Machiavel volgen moet en het
systeem der jezuieten moet aannemen: voor het lichaam : het geweld;
voor de ziel : de leugen. (I) Maar terzelfdertijd is hij een kracht, want
hij bezit een ongelooflijke energie ».
Ziehier hoe Netchaiev zich den opstandeling voorstelt en Verkhovenski beantwoordt volkomen aan dit ideaal : « Hij misprijst de publieke opinie; hij misprijst en haat al de uitingen van de openbare
moraal. Voor hem is moreel, wat voor den triomf der omwenteling
nuttig is, immoreel wat dezen belemmert ».
De opstandeling mag en moet in de wereld leven al veinzende
anders te zijn dan hij is. Hij moet overal doordringen, in alle middens;
in den winkel van den koopman even goed als in het patriciershuis
bij de beambten, de militairen, de letterkundigen, in de derde sectie;
en zelfs in het winterpaleis ».
Net zooals in den roman Verkhovenski in het provinciestadje aankwam met gelijke ideeen in het hoofd kwam Netchaieff werkelijk
in 69 te Moskou aan, bewerende afgevaardigd te zijn door het Centraal
Comiteit (waar hij het eenige lid van was) Net zooals in den roman
richt hij een cellule op en maakt de leden wijs, dat heel Rusland op
dergelijke manier is ingericht. Als vergelijking enkele van Netchalev's
programmapunten t
1° Heel, de organisatie steunt op het vertrouwen.
2° De inrichter (lid van het centraal komiteit) kiest vijf of zes
personen tusschen zijn kennissen en na met elk afzonderlijk gesproken
te hebben en zich van hun goedkeuring te hebben verzekerd, brengt
hij ze samen en sticht alzoo een gesloten groep.
30 Het mecanisme van de organisatie blijft voor elken vreemdeling
verborgen; de activiteit van den groep moet voor ieder een geheim,
zijn behalve voor zijn leden en voor het Centraal komiteit aan hetwelk de inrichter, na een bepaald termijn, verslag uitbrengt, enz...
6° Het hoofdprinciep van de organisatie is niet de catechisatie
maar wel het groepeeren van de voorhanden zijnde krachten met
uitsluiting van alle discussies aangaande het Joel.
(1) zooals men weet kwamen de Jezuieten Tangs Polen om. in Rusland.
Daarbij werden ze bescherrnd door Catharina. Geen wonder dat ze en
bij revolutionairen en bij slavophielen slecht aangeteekend stonden.
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70 Alle vragen door leden gesteld om zich omtrent andere kringen
in te lichten worden geweerd.
80 Voor den goeden gang der zaken is de openhartigheid der
leden van den groep tegenover hun inrichter noodzakelijk, enz.
Dat Dostoievsky ons Verkhovensky als een verloopen, onsympathiek
sujet voorstelt, hindert ons niet; wel dat de epische kant van dezen
volksleider niet tot zijn recht komt. Hij is een charlatan als Soma uit
het « Landgoed Stepantchikow », maar hij is toch ook de rebel, de
fanatieke najager van een Oorbeeld en als zoodanig mist hij de luciferiaansche grootheid die aan Netchaiev niet ontbrak. De artistieke
schepping die den schrijver gaf met Verkhovensky blijft, hoe knap ook,
beneden de historische figuur.
De kern der « onzen » door Verkhovensky gesticht omschrijft
Chigalef de theoreticus, de man van : « Dat de gansche menschheid
verga, zoo het princiep maar levend blijft ». Naar zijn « systeem »
moeten 99% der menschen in slavernij gebracht of eenvoudig-weg
uitgeroeid worden.
Naast Kiriloff de vrije, die tint op zelfmoord; Lipoutine die
droomt van phalansteren; Virguinsky en de piepjonge luitenant Erkel,
kinderlijk eerlijk en goed meenend ; Chatoff, die van nihilist, slavo
phiel is geworden en zich dan ook uit het genootschap wil terugtrekken. Op bevel van Verkhovensky zal hij door zijn makkers vermoord
worden zooals het met den jongen Ivanof in de Moskousche omgeving
inderdaad gebeurde. Waarna door brandstichting en plaatselijke opstootjes het stadje door den geslepen leider geterroriseerd wordt ; doch
tot een omwenteling komt het niet. Aan de leidende kringen die de
oude traditioneele vormen hebben verlaten ontbreekt het aan steun en
houvast; ze laten zich dan ook gemakkelijk overrompelen. Stepan
Trofimovisch, de liberaal, de onschuldige droomer die aan zijn droom
genoeg heeft en schrikt van die nieuwe generatie, die deze omwentelingsdroomen in praktijk wil omzetten, wandelt door het verhaal als
een oude onbeholpen nar, gtheel in zich zelf verioren en met zich
zelf ingenomen, onbekwaam ook maar in 't minst te begrijpen wat er
zich rond hem afspeelt(i) In dezen wereld van menschen die dweepen,
(1) Stepan en de menschen van zijn omgeving zijn « de helden van
Tourguenieff » oud geworden, zooals de schrijver het in een brief
beaamt.
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nadenken, aarzelen is Verkhovensky de eenigste die een vast duel en
een stalen wil heeit. Er gaat een magnetische, hypnotische kracht van
hem uit, zoodat ook dezen hem volgen; die niet volkomen in hem gelooven kunnen.
Met Tikhon was het de eerste maal dat Dostoievsky een priester
in zijn werk liet optreden. Dezen bisschop is een der sterkste scheppingen van den schrijver. Wij zien hem Iiivelijk voor ons zitten in
ziin, rieten zetel; wij geraken onder den indruk van zijn sterke persoonlijkheid. Wij voelen hoe zijn doordringenden blik tot in de geheimste hoeken boort, en hoe hij den gedegenereerden mensch, die
Stravoguine is doorziet door al zijn gewilde en ongewilde veinzerijen
heen, tot in zijn diepste verborgenheden. Wij begrijpen den angst
van den jongen man voor de haast bovenmenschelijke klaarziendheid
van dezen eenzamen celbewoner en hoe hij « Verdoemde Psycholoog !»
roepend plotselings op de vlucht slaat.
In de .« Gebroeders Karam,asoff » zal Dostoievsky de heiligheid
voegen bij de buitengewone menschenkennis om nog tot een scherpere intuitie te geraken, voor wie alles nog zooveel eenvoudiger zal
worden en hij zal Sosima scheppen, den heilige die in de zielen der
menschen leest als in een open boek. In het schema van « Het leven
van een grooten zondaar» sprak Dostoievsky van «Tikhon Zadowsky,
aartsbisschop in een klooster teruggetrokken. Het is mogeliik dat ik
er in geluk een karakter te scheppen, majestatisch, ernstig, heilig...
a zal niet antlers doen dan den waren Tikhon uitbeelden dien ik
reeds sinds lang met verrukking in mijn hart draag ».
Zoo « Demonen » in zijn geheel onevenwichtig aandoet komt dit
gedeeltelijk doordat het hoofdstuk van Stravoguine's biecht niet werd
opgenomen door den uitgever. Nochtans meen ik, dat « Demonen »
een veel sterker relief zou gekregen hebben zoo heel het Stravoguineverhaal in een apart boek ware verwerkt geweest. « Demonen » zou
minder omvangrijk, minder rijk, maar indrukwekkender zijn en we
waren met Stravoguine een typischen Dostoievskyroman rijker geworden.
Dostoievsky zelf zag de onvolmaaktheden in van zijn werk :
« 1Vieerdere afzonderlijke romans en novellen vermengen zich bij
mij tot een enkele maar aan dezen ontbreekt het dan aan maat en
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harmonie (1) ».. « Hoe heb ik er meerdere jaren onder geteden, want
ik was er mij bewust van. Erger nog, zonder mij rekenschap te geven
van wat mijn middelen te buiten ging en meegesleept door mijn
patische inspiratie pak ik werk aan waartoe mijn krachten te kort
schieten ». Dit is juist een kenmerk van de allergrootste kunstenaars,
dit zich zonder achterdocht toevertrouwen aan hun inspiratie, roekeloos aanpakken en dan verpletterd liggen onder een bovenmenschelijke
taak. Dit was de tragedie van een Michel Angelo, van Shakespaere en
Balzac; van, zooals Dostoievsky zelf het opmerkt, een Hugo en een
Puschkin.
Dostoievsky wordt bij het schrijven door een machtigen scheppingsvloed voortgesleurd. Nieuwe figuren nemen vorm aan : nieuwe
situaties brengen nieuwe verwikkelingen voort; nieuwe gedachten
dringen zich op ; nieuwe problemen worden gesteld of van een ander
standpunt uit ontwikkeld; nieuwe thema's verlokken hem, beloven
hem de veropenbaring van nieuwe waarheden. In den schepper is als
een groote zee aan 't deinen ; elke baar roept een nieuwe baar op.
Al scheppende ontwikkelt zijn scheppingsmacht haar ontzettende
kracht. De kunstenaar geest zich geheel aan den geest die hem beroert,
willoos en passief laat hij zich dragen door den storm die hij zelf heeft
ontketend. Daarbij is er in Dostoievsky een macht die hem weerhoudt
een werk op zij te leggen voor hij al de mogelijkheden heeft uftgeput :
voor hij met de hevigst mogelijke intensiteit een personnage, een geval
heeft ingeleefd; een onvoldaanheid die hem niet loslaat voor hij het
uiterste geleverd heeft van dat, waartoe hij in staat is. Bij Dostoievsky
is er geen laissez-aller, geen nonchalant uitwerken van een afgebakend thema; zijn er geen oogenblikken van oppervlakkigheid en,
lusteloosheid. « a schrijf een tooneel neer van zoohaast het mij verschenen is en ik ben enthousiast; daarna gedurende maanden,
gedurende een jaar werk ik er op. 1k inspireer er mij meermalen op en
niet een enkelen keer (want het tooneel bevalt me) ik voeg er iets aan
toe, ik neem er iets van af, meerdere malen, en geloof me, het
resultaat is beter » (2).
(I) Opmerkelijk is het dat de werken van plastische kunst die hij
in Italie 't meest bewonderde juist deze zijn wier hoofdverdienste in
« harmonie » moet gezocht worden : de deuren van 't Battisterio; de
madonna's van Rafael, grieksch beeldhouwwerk, enz.
(2) Briefwisseling.
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De veelschrijver Dostoievsky schrijft moeilijk ten koste van veel
arbeid en inspanning. In een brief verontschuldigt hij zich « Vergeef
me mijn doorhalingen en mijn kattengeschrift maar het is me onmogelijk twee lijnen neer te schrijven zonder door te halen ». Spijts dit
werken en herwerken — wij hebben gezien dat al zijn groote romans
een tweede maal herschreven werden al verkeerde hij in den bittersten
nood en moest het geld dat hij voor de kopij ontvangen zou hem er
doorhelpen, — bleven al de groote romans, niet alleenlijk onevenwichtig van kompositie, maar naar het oordeel der fijnproevers : «De
litteraire norm bleef beneden alle kritiek » (I). Zooals Tolstoi — wien
men verweet « soms te schrijven als een officier die aan een kameraad
schrijft » (2), zooals Balzac wiens stijl bij poozen ellendig is, zooals
bij alle groote scheppende krachten moet men bij Dostoievsky zoeken
innerlijke levenswaarheid, maar geen uiterlijk-schitterende vormschoonheid. Maar is vormschoonheid inderdaad afwezig ?« Ii n'y a de
bon style que celui qui se fait oublier pour concentrer sur le sujet
traite, sur remotion rendue toute rattention du lecteur ». Wij houden
ons aan deze uitspraak van Auguste Rodin. En wij stellen de vraag
« Werd ooit een weer doorzield proza dan dit van Dostoievsky geschreven » ?
(Slot volgt).

(1) Kropotkin. — Russian Literature.
(2) Aanhaling van Drovginine Tolstoi's vriend door R. Rolland
Vie de Tolstoi.
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SINT-JOZEFSVOORAVOND
In dezen avond loopt een vreugd
naar U, heiligen Jozef.
Op een ladderken stoft de koster ttw aureool
en milder wordt uw lach.
Morgen is 't Uw feest,
met lange kaarsen en wat weer bloemen,
en den knielenden eenvoud van arme vrouwtjes voor uw troon.
In dezen avond zingt de zaag
van onzen buurman toch wat blijer,
en klopt de hamer dubbel snel,
en nog dit uur staat klaar
een nieuw getimmerde lessenaar,
waarop we leeren zullen hoe te leven
en te volbrengen onzen harden plicht.
In dezen avond bij de lamp te huis,
rooken de vaders stil hun pijp,
vertellen de moeders van uw beeldje
op de schouw, en al de kinders zwijgen...
Men peinst aan uw lijden
en uw lief de en uw trouw,
en hoe teer ge waart midden uw huiselijke zorgen.
In dezen avond op late baan
kriept er een huifkarretje een trage lied,
en 't ezeltje kijkt de sterren aan
die op de vlucht U begeleidden...
De Voerman is een stokoud vent
die zoet naar den dood op 't bankje dokkert,
Maria aan zijn zij en Jezus in zijn armen...
PIETER DECLERCQ.

410

JULIAAN DE VRIENDT
door Dr. L. De Smet.
Naar aanleiding zijner tentoonstellingin de Stedelijke
feestzaal te Antwerpen.

(3o April — 15 Mel),
Er is geen mensch die het vermoeden zou : dezen zomer wordt
Juliaan De Vriendt zes en tachtig ! Maar wat een wonder nog van
geestdrift en werklust en leven. Wanneer anderen 's morgens de luiken
ophalen komt hij reeds teruggestapt gait de kerk, \dug en veerkrachtig,
met rechte schouders en vinnige oogen. Maar vooral : wat is het werk
dat hij in de laatste jaren, in de laatste maanden heeft geschilderd
jong en frisch gebleven. Het wil me zelfs voorkomen dat er in zijn
laatste werk een jeugdiger kracht bloeit dan vijftien, twintig jaar geleden. a bedoel vooral het merk waardig portret van Mevrouw
Canneau-Coryn, waarop het museum zou dienen beslag te leggen;
en de portretten van M S. d. V. en MW W. D. V; alsmede een paar
leuke kinderportretjes. De figuren ademen meer in de omgevende
atmospheer dan in het werk zijner eerste schilderperiode. Maar
wanneer ge u daarover verbaast kijkt de kunstenaar u lachend aan en
zegt : 0 Waarom zou ik nu niet evengoed en beter kunnen schilderen
dan vijftig, zestig jaar geleden? Heeft Vondel niet zijn jongste werk
gedicht toen hij al de zeventig voorbij was ? En m.erkt u eenigen ouderdom in het werk van den tachtigjarigen Frans Hals? De detailleering is
minder scherp, maar het werk schijnt er nog losser en vriier door geworden, En Titiaan? Was hij geen 99 jaar toen hij nog van zijn sterkste
werk gaf?... Trouwens moeder is 97 jaar geworden ; ik hoop dus dat
O. L. Heer me nog een ruimen tijd onverpoosd zal laten arbeiden. »
Dat de schilder vroeg oritioken is in Juliaan De Vriendt, is geen
wonder. Dat heeft hij te danken aan zijn varier en.. aan de gebroeders
Van Eyck. Want elken zondag bracht Vader, die zelf een verdienstelijk schilder was, zijn twee begaafde jongens, Albrecht en Juliaan, ter
mis in de St-Baafskerk voor de Aanbidding van het Lam. En dat heeft
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niet alleen in die twee gebroeders den drang gewekt tot schilderen,
maar in sterke mate het specifiek nationaal karakter van hun werk
beinvloed. En ze hadden nog iets meer aan hun vader te danken.
Een schilder, placht vader te zeggen, moet zoo stevig zijn stiel kennen
dat hij voor niets hoeft blijven te staan; een schilder moet bij machte
zijn alles uit de drukken wat hij voelt en ziet. En deze les hebben de
gebroeders rich zeer ten nutte gemaakt.
Van Vaders atelier naar de Akademie. Eerst te Gent, later te Antwerpen, waar Juliaan in ,I884 professor werd aan het Hooger Instituut
van Schoone Kunsten en in 'goo zijn broeder Albrecht opvolgde als
bestuurder der Akademie.
Zijn eerste schilderij van beteekenis : « Magdalena door de Engelen
begraven » (1864) ging dadelijk de grens over. Zijn « St-Godelieve »,
werd in 1865 aangekocht door den lateren minister Beernaert, die hem
heel zijn leven een trouw vriend blijven zou. In 1866 gaf hij reeds eene
eerste bewerking van « Het Kerstlied » dat hij later zoo schitterend
uitwerken zou in het doek uit het Brusselsch museum. En dan volgt
die lange reeks van werken : composities, portretten en muurschilderingen, interieurs, landschappen zelfs. Er is geen genre dat hij niet
schitterend beoefend heeft.
Zelden hebben twee kunstenaars van gelijke begaving in zoo innig en
onverbroken verkeer gearbeid als de gebroeders De Vriendt. Samen
studeerden ze te huis en 'aan de Akademie ; samen bewonden ze vele
jaren hetzelfde huis te Schaarbeek ; samen doorkruisten ze 't land van
Darer en Egypte en tweemaal Palestina. Juliaan De Vriendt doorkruiste verder heel Frankrijk en Spanje en arbeidde aan het Keizerlijke
Hof te St-Petersburg. De gebroeders De Vriendt gingen verwijlen
in de stille bekoorlijkheid onzer oude Vlaamsche yolks- en heiligenlegenden, in de kleurige bewogenheid van Vlaanderen's verleden,
of ze herschiepen de bijbelsche verhalen tot eene nieuwe realiteit.
De kleurigste was Albrecht, de dichterlijkste is Juliaan. Albrecht ',-,-ocht
zijne inspiratie vooral in de geschiedenis ; Juliaan hoofdzakelijk in het
rijk van legende en droom en,in de eeuwige schoonheid van Jezus'leer
en leven.
De groote, leidende gedachte die hem bezielde en die zi.i hebben
verdedigd en gepropagandeerd met de pen en in hun onderwijs is :
kunst in Vlaanderen wil ze echt en duurzaam zijn, moet Vlaamsch
zijn, moet bezield zijn door denzelfden geest, die de groote primitieven
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heeft geinspireerd. De kunstenaar moet de verderfelijke invloeden
weren van mode en conventie ; van tijd en school, om alleen het eigene,
het ingeborene tot gaven bloei te brengen. De kunstenaar moet de
hoogste bloei zijn van zijn ras. « Wat Benoit tien jaren te voren voor
de muzikale beweging had gedaan — schreef Pol de Mont in een zeer
waardeerende studie over de gebroeders De Vriendt, dat zou een
nauwelijks dertig jarig schilder voor de plastische beweging beproeven.
Zijn stoute droom was deze : het eclektisme uit onze gewesten te verjagen en de jonge krachten van de Vlaamsche school te doordringen
van een gezond Germaansch, Nederlandsch kunstbeginsel. » 0 En men
Believe op te merken, — schrijft P. de Mont verder — dat Juliaan
deze leer verkondigde op een oogenblik waarop het modernisme, —
het Fransche modernisme, zou, volgens enkelen wellicht nauwkeuriger zijn, — met Alfred Stevens en anderen zijn grootste triomfen
vierde. »
De pers had road de jaren '40, den terugkeer gepredikt naar Rubens;
maar over Rubens heen vervolgden de gebroeders De Vriendt de
traditioneele lijn naar Metsijs en Van der Weyden, naar Memling
en Van Eyck. Hendrik Leys had zijn roem reeds gevestigd buiten onze
grenzen toen de gebroeders De Vriendt hunne taak aanvatten, maar
epigonen van den grooten meester zijn ze Diet geweest. In de hooger
geciteerde studie van Pol de Mont, wordt het grondig verschil tusschen beide richtingen, in korte trekken gekarakteriseerd. « Dat het
streven van de beide jonge kunstenaars nagenoeg paralleel loopt met dat
van den ouderen meester is onbetwistbaar. Paralleel- doch uitgangspunt en einddoel liggen voor elk streven tamelijk ver van elkander.
Het is overigens opvallend, hoezeer hun teekening, perspectief en
kleurbehandeling, verschilt van die van den grooten meester. Het
archaische, soms gewild archaische dat deze drie factoren bij hem
opleveren, ontbreekt bij de Gentsche broeders geheel. »
Van die principieele lijn is Juliaan De Vriendt nooit afgeweken;
maar de wijze waarop hij zijn droom veruitwendigde, heeft gestadig
gavolueerd. Aldus is het werk dat hij in de laatste jaren schilderde van
een rijker kleurigheid dan het oudere ; en het is met een grooter losheid
van toets geborsteld. Het is of de scheppende kracht van den kunstenaar zich vrijer en onbevangener vermocht te geven.
De grondgedachte die hem leidde in zijn onderwijs was : de natuur-
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Hike gaven van den leerling helpen tot hun hoogsten bloei te brengen.
De leeraar heeft rich niet te stellen in de plaats van den leerling; noch
aan den leerling zijn kunstopvattingen en schoonheidsdroomen op te
dringen. Hij heeft het eigen karakter, de natuur van den leerling te
eerbiedigen en het, verrijkend, te behouden. Van de behendigaards,
van de leerlingen die te « knap » bleken, heeft hij nooit veel verwacht;
maar de zoekers, de ontevredenen over zich zelf, de onbehendigaards,
de jonge mannen die hunne onmacht voelden, omdat hunne verlangens
zoo hoog reikten, dat waren de leerlingen naar zijn hart.
'loch heeft hij niet kunnen geven als bestuurder der Antwerpsche
Akademie wat hij had willen realiseeren ; omdat hij zelf aan banden
werd gelegd door een programma dat hij veertig jaren lang met verslagen heeft bevochten, maar weinig vermocht te wijzigen. Het zou wet
interessant zijn eens een bloemlezing samen te stellen uit de voorstellen
en verslagen die door hem voor den Beheerraad der Akademie werden
uitgebracht of gezonden naar de Ministerieele bureelen te Brussel,
waar ze met een onveranderlijke onverschilligheid werden vergeten
of begraven. 'i
Is het niet om van verbazing om te vallen wanneer men hoort dat de
bestuurder der Akademie niet eens stemgerechtigd is op de vergadering
van den Beheerraad ; en is het niet kenschetsend voor de atmosfeer
waarin de heer De Vriendt vele jaren heeft moeten arbeiden, dat de
beheerraad voor wien hij vruchteloos de inrichting had bepleit van
een cursus van compositie, dat de beheerraad zeg ik, hem verbood lien
leergang nog verder te geven, Coen hij ten slotte, 't vragen moede,
dezen leergang op eigen hand en onvergoed begonnen had.
Het zou wenschelijk zijn dat eens eene gedocumenteerde studie werd
geschreven over de inrichting der Antwerpsche Akademie en de respectieve bevoegdheden van bestuurder, beheerraad, beheerder en minister, opdat de verantwoordelijkheid om hetgeen er zou dienen gedaan te worden en niet gedaan werd, niet worde op de schouders gelegd van wie de bestaande organisatie met alle middelen heeft trachten
te veranderen.
Gestadig ,heeft hij gestreden tegen versteening en akademisme,, en
gepleit voor een grondige reorganisatie van het kunstonderwijs aan de
Akademies. Nog in 1923, heeft hij it de Kon. Akademie van Belgie (I)
(I) Bulletin de la Classe des Beaux-Arts. Séance du 7 juin 1923,
P . 37-40.
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ten aanval gericht op de verouderde leermethoden. Men heeft zich
niet kunnen ontdoen — aldus betoogde de heer De Vriendt, van de
valsche tradities, van den routine- geest en men heeft niet begrepen dat reorganiseeren beteekent : organiseeren op eene andere
basis. Den dag dat men 4 a1 begrepen hebben dat een leerprogramma
moet worden vastgesteld in voldoenden breeden geest, om zich aan
te passen aan de verscheidene naturen der leerlingen en niet een eenvormig model mag zijn waarnaar ze alien moeten gesmeed worden,
zal men een goed eind weegs hebben afgelegd.
Hoe ontvankelijk, begrijpend en waardeerend Juliaan De Vriendt
gestaan heeft en nog staat voor ieder jong maar eerlijk streven naar
vernieuwing moge blijken, uit een verklaring die hij voor een viertal
jaren aflegde in een persgesprek met een medewerker van de Rotterdamsche Maasbode, en die we gezien hare belangrijkheid, in haar
geheel citeeren :
« Op geen enkel tijdstip wellicht — aldus begon hij — heeft men
zulke artistieke bedrijvigheid beleefd. En dat is op zichzelf al verheugend. Beweging is leven. Wat niet groeit en ontwikkelt, verkwijnt en
sterft. De veel en vijandige moderne strekkingen hebben alvast dit
gemeens en goeds : dat ze zich hebben willen bevrijden van een ondulabaar en doodend reglementeerings-systeem intake kunst.
Sommigen roepen alarm, omdat de kunst den weg verlaat der oude
eerbiedwaardige tradities en ontrouw wordt aan een schoonheidsbegrip, dat in hunne meening onveranderlijk blijven moet, 1k heb
nooit hun angst gedeeld. Daar is jets dat erger is dan extremistische
buitensporigheden : dat is de versteening in de kunst. Leeren dat
alleen in het verleden heil te vinden is en ieder streven naar een nieuwe
schoonheid uit den booze is, werkt doodend op een jonge kunstenaarsziel. Het breekt gewoon zijn vlucht en zijn inwendigen scheppingsdrang. Eenvormigheid is de negatie van alle kunst en individualiteit.
Ilt wil gaarne toegeven, dat veel van wat we in de laatste jaren te zien
kregen niet bemoedigend stemt voor de toekomst. Vele jongeren hebben
zich laten meesleepen in bewegingen, die uit het buitenland werden
ingevoerd en de ingeboren, nationale eigenschappen in hooge mate
schaden. Ze willen ten allen prijze iets nieuws geven. Hun parool is
nieuw, om het even hoe, maar nieuw. Dergelijke leuzen zijn gewoon
een artistieke ketterij. Want er is geen bijzonder talent vereischt om
jets nieuws voort te brengen of althans jets dat nieuw schijnt. Het
415

nieuwe heeft echter door zichzelf geen aesthetische waarde. Het is een
gekheid het verleden te verwerpen alleen omdat het verleden is. Het
verleden bevat lessen, die men niet straffeloos verwaarloozen kan. En
wat mezelf betreft, ik ben heel mijn leven vader dankbaar geweest,
omdat hij mij als knaap samen met mijn broeder Albrecht, elken zondag naar de St-Baafskerk bracht om mis te hooren voor Van Eyck's
Aanbidding van het Lam.
Niemand heeft het recht de verbeelding en den scheppingsdrang
van den kunstenaar aan banden te jeggen. Kunst wil vrij zijn; geen
ban deloosheid, geen willekeur, maar tucht in vrijheid.
De natuur heeft wetten, die eeuwig en onveranderlijk zijn, maar de
manier om deze uit te drukken verschilt in het oneindige. De natuur
openbaart trouwens slechts haar geheimen aan wie met lief de tot haar
nadert.
Laat ik hier terloops zeggen, hoe onzinnig het is — zooals dat nog
geschiedt in sommige akademies — het kunstonderwijs met de oudheid
aan te vangen en de leerlingen eerst later voor de natuur te plaatsen.
De natuur moet de eerste leermeester zijn in een akademie.
Kunst heeft iemand gezegd is loutering.
De kunstenaar staat voor twee werelden : de geestelijke en de materieele ; de onzichtbare en de zichtbare. De geest beheerscht de stof.
De stof die zijne handen bewerkt dient alleen om de geestelijke wereld
te veruitwendigen. Een kunstenaar, die staat voor zijn werk, moet zich
een beter mensch voelen. Al wat groot en goed is in hem, dringt naar
boven. Een kunstenaar, die geen edel mensch is, verdoft de geestelijke
schoonheid; de geest verarmt en sterft. Het materieele element neemt
de overhand en zijn techniek, die niet meer geleid wordt door den
bedwongen drang naar immaterieele schoonheid, ontaardt onvermijdelijk in habiliteit.
Wat aan vele kunstenaars ontbreekt in dezen 'tijd, is een ernstige
moreele en intellectueele cultuur. Een massa werk op onze tentoonstellingen is van een schreeuwerige leegte en een beschamende aimoede. Laten de jonge kunstenaars toch niet meenen, dat studie,
arbeid en kennis de persoonlijkhid belemmeren. Ze stellen integendeel
den kunstenaar in staat om uit te spreken wat zijn verbeelding beleeft ;
om gestalte te geven aan zijn droomen. Verbeeldt u wat een begenadigd kunstenaar moet voelen, die reeds in vervoering heel een tafereel
met kleur en lijn voor zich ziet, maar wanneer hij aan den arbeid wil
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gaan, zijn armen in onmacht moet laten vallen. De jongeren moeteii
begrijpen, hoe noodzakelijk het is zijn techniek volledig meester te
worden en een solieden ondergrond te hebben van weten en van studie.
Een artist zonder cultuur is een onvolledig artist en dat moet onvermijdelijk blijken uit zijn werk. Alle streven naar vernieuwing dat slechts
is gericht op den vorm,, is ijdel en zonder toekomst , de vernieuwing
moet dieper gaan en het werk doorademen met den nieuwen geest.
Eerst en vooral moet gestreefd worden naar een moreele wedergeboorte. Deze zal dan wel den nieuwen vorm bepalen, waarin deze tot
uiting Women moet. En deze vorm zal noodzakelijk modern zijn. »
Maar ik wensch niet alleen, naar aanleiding zijner tentoonstelling,
den artistieken arbeid en het gestadig streven van J. De Vriendt te
belichten, ook als Vlamingen zijn wij hem dank verschuldigd. Niet
alleen heeft hij heel zijn leven geleefd naar zijn Vlaamsche overtuiging, maar hij heeft zelfs in tijden dat de Parlementsmuren nog verschoten van verbazen toen er een vlaamsch woord weerklonk, in het
Parlement voor Illaanderens' rechtsherstel gestaan en gestreden met
onverzettelijken wil.
Het had heel wat moeite gekost ‘76(Sr Juliaan De Vriendt het over
zijn hart krijgen kon een mandaat te aanvaarden. Maar zijn Vlaamschgezinde vrienden en Minister Beernaert, die den kunstenaar zeer
hoogschatte, drongen zoo lang aan, tot hij zich gewonnen gaf. Voor
zijn kunst waren deze jaren natuurlijk weinig vruchtbaar. Maar te
edeler wordt erdoor de daad van den man die het beste van zichzelf
vergeet om alleen te zien het yolk dat daar onmondig staat en een
woordvoerder vraagt om zijn recht op te eischen, en dat gedaan heeft
met vasten wil en kranig woord.
Den 5n Augustus 1895 legde hij, tijdens de bespreking der wet op
het lager onderwijs eene wijziging neer, waarbij het Nederlandsch als
voertaal zou worden erkend in het Vlaamsche land. Bij de eerste
stemming werd het voorstel aangenomen, doch verworpen bij de
tweede lezing, door de schuld van de Regeering.
Dadelijk daarop begon een nieuwe strijd : door Juliaan De Vriendt
en Coremans werd in 1896, een voorstel neergelegd om het Nederlandsch in Belgie als officieele taal te doen erkennen en de stemming
der wetten ook in 't Nederlandsch te bekomen. De verdediging van
den heer De Vriendt was schitterend. Maar er was cooed toe noodig in
dien tijd het Nederlandsch te gebruiken in de Kamer voor iets anders
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dan een eedcomedie. De atmosfeer zelf was verfranscht, het vlaamsch
vloekte in dat midden, en de schreeuwers kwamen los lijk dolle honden.
De heer De Vriendt liet er zich heelemaal niet door ontroeren. Hij had
van het oude Gentsche ras die koppige vlaamschgezindheid in het
bloed en hield stand.
Ziine laatste redevoering in de Kamer was een krachtig pleidooi
voor de vervlaamsching van de Gentsche hoogeschool
« Uit maatschappelijk oogpunt aanzien — zegde hij — is de stichting eener Vlaamsche Hoogeschool van de uiterste noodzakelijkheid
zij is het eenige middel in het Vlaamsche land om de eenheid van taal
te bereiken, welke alleen de wederzijdsche betrekkingen mogelijk
rnaakt, en waardoor al de standen zullen samensmelten tot een Volk;
zooniet kan men niet hopen- hier te lande tot een voldoende oplossing
van het maatschappelijk vraagstuk te geraken. Zij dus, die de vervlaamsching onzer hoogere standen tegenwerken, begaan een maatschappelijk misdrijf. Zij onderhouden de verdeeldheid en 't mistrouwen, bestrijden alle verzoening, en bewerken de zedelijke dood
van ons yolk. »
Juliaan De Vriendt heeft heel zijn leven door getoond te zijn een
edel mensch, een groot kunstenaar en een stambewust Vlarning.
Ter gelegenheid der tentoonstelling in de stedelijke feestzaal te Antwerpen, weze hem betuigd onze bewonderende hulde en onzen dank.
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In memoriam H. Linnebank
Woensdag in de Goede Week overleed, in zijn klooster te Uden in
Noord-Brabant, de hier in Vlaanderen wel bekende Pater, Kruisheer
Linnebank. Hij was slechts 52 jaar oud geworden, en al wisten we hem
ook sinds eenigen tijd lijdend, toch is hij wel wat te vlug uit het leven
weggerukt; tot twee dagen voor zijn dood immers stond hij nog in de
klas voor zijn dierbare jongens, hij is neergeveld met de wapens in de
vuist. Jaren lang is hij professor geweest aan het College der Kruisheeren te Uden, waar hij in poesis en rhetorica de mcderne letterkunde doceerde. Ook zal zijn gemis aldaar zeer scherp worden gevoeld, want hij was een goed kloosterling en een leeraar uit de honderd;
de oude Orde van het H. Kruis — tusschen haakjes : de eenige orde
in de Nederlanden gesticht door een Zuid-Nederlander, al in 't jaar
1211 — had hij lief bovenmate; haar eer en glorie stonden hem in
't hart geschre ven, en overal waar het pas gaf, met de pen en met het
woord, deed hij het mogelijke om haar heerlijk verleden en haar
bloeiend heden den volke bekend te maken; « voor velen was hij zelf
de representatie zijner oude Orde geworden. »
Hij was een beste leeraar, die bij zijn studenten hoog in aanzien
stond, want hij wist bij hen op te wekken liefde voor de kunst, liefde
voor het schoone woord en voor de klassieken, liefde vooral voor het
grootste kunstwerk dat de letteren ooit voortbrachten, voor de Divina
Comedia, wiet schoonheden hij zijn best deed hun in de taal van Dante
zelf te doen aanvoelen en smaken.
Hij was een trouwe vriend, goedhartig en gemoedelijk, zonder ook
mar iets van het stijve boven- Moerdijksche op zich, (hij was van
Oudewater bij Leiden) met een echt-Vlaamsche schalksheid, die
hem populair maakte en bemind, en hem den naam van « Linnebenkske )) bezorgd had, waar hij heel fier op was.
Hij was een kinderlijk man, en edit als een kind kon hij genieten
van alle Gods' goede gaven, van een eenvoudig bloempke dat openbloeide langs de gracht, zoowel als van een flesch heerlijke bourgogne
of van een reis in 't zonnig Italie. Hier in Vlaanderen washij vooral
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bekend als letterkundige, en als groote Vlamingen-vriend; menigvuldig zijn de voordrachten die hij hier op huldedagen en bij feestelijke
gelegenheden gehouden heeft. Hij reisde veel, kende ItaliE en vooral
Rome, doch was 't liefst in Vlaanderen; vele vakantiedagen heeft hij
in ons mooie land doorgebracht, hij was nergens liever dan bij zijn
Vlaamsche Vrienden. Eenige jaren zelfs heeft hij in Vlaanderen gewoond, te Diest in het klooster zijner orde : doch na zijn eersten
bundel « jongere letteren » moest hij er weg — 't was nog een heele
tijd voor den oorlog, — want hij had daar geen blad voor den mond
genomen, wat hij trouwens nooit deed, ook niet voor zijn penne-mond,
en wat hem op 't hart lag of wat hij meende goed voor te hebben, wierp
hij iedereen ronduit in 't gezicht, zoodat hij wel eens zei en schreef,
waar hij later toch veel spijt van had. Toch was hij in Vlaanderen heel
wat beter gekend en zeker meer gewaardeerd dan in Holland. Hij heeft
heel veel geschreven, en talrijk zijn de bundels, door hem de wereld
ingezonden : Jongere letteren, — Van Nederlandsche letteren, — Willem
Kloos, — Van Onkruid en Tame, — Dagboek van min Roomsche reis, —
Letteren en Leven, — Vijf dagen in Vlaanderen, — Van leven en Kwijnen,
— Naar het schoone Woord, — De Wonderen van de Udensche hei, —
Geleerden, Dichters, Heiligen, — Reizen en Kijken, — Huldigingen, —
Inleiding tot Vondels verzen, — Uitstapjes en Lessen, enz.

Het zijn meet alien bundels kritieken, en meer dan een ervan werd
bij zijn verschijnen, ook hier in 't land, wel eens erg ruw onder handen
genomen. En daar was wellicht reden voor, want toegegeven moet
worden dat, wat hij schreef, veelal meer schitterend-gezegd was dan
wel diep, en het verwijt van « oppervlakkigheid met een heel dun
laagje eruditie » was zeker niet altijd onverdiend. Doch waar is ook
wat L. C. Michels van hem schreef, dat « wie hem niet kende en
« meegemaakt » had, de waarde van zijn geschreven woord niet volm.aakt kon aanvoelen »... want hij was in zijn genre als weinigen penvaardig, keurder van het oude en smeder van het nieuwe. Een nooitfalend, belangstellend luisteraar en opmerker, met name van wat
teekenend, wat eigenaardig yolks was, een die zijn omgang, ook en
vooral zijn Brabants yolk, met liefde bestudeerde, voor wie als voor
weinigen de taal leefde. En dan wist hij niet enkel te luisteren, maar
ook te zamelen en te zanten, en wat hij bijeen had, verder te vertellen
in gesprek en tintelende voordracht, met innig genoegen, met een
genoegen en een monkel, waarvan juist zijn vrienden best van al de
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weerglans zien lichten in wat hij schreef. » — In Holland werd vooral
zijn laatste werk, zijn tweedeelige Vondel-inleiding, heftig aangevochten, terwijl datzelfde werk hier in Vlaanderen met lof vernoemd
en zelfs geprezen werd; hoezeer hij daaronder leed, — under afbrekende kritiek — weten best, die met hem omgingen; hij had er werkelijk een heiligen schrik voor, ooit een zijner kritici in levenden hive
to ontmoeten; doch ook een goed vriendenwoord verdreef weer al zijn
angstvollen kommer, want — ik citeer nog eens L. Michels — « hij was
absoluut niet iemand die « het wist », maar een die uw oordeel hooge;
taxeerde dan gij zelf meende dat het waard was.
Hij was een goede mensch en een vrome priester, die met de vijf
talenten door God hem gegeven, zijn leven lang gewerkt en gespeculeerd heett, en met gerust gemoed in waarheid kon getuigen : « zie
Heer, ik heb er vijf andere bijverdiend »; ook zal de 'Wester van hierboven hem het hartelijk wederwoord hebben toegestuurd : « Goede en
trouwe dienstknecht, kom binnen in de vreugde des Heeren. Zoo zij het.
M. W. o. s. c.
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Drie Zeventigers
R.

VERMANDERE.

ARN. SAUWEN. - POL DE MONT.

Rene Vermandere : hart en humor.
Geen van de drie jubilarissen heeft een leven van zulken harden
arbeid en zooveel zorg achter den rug. Maar geen stond milder tegenover het leven en vertrouwvoller. Hij zag wel het dwaas vertoon van
deze wereld, maar het heeft zijn onverwoestbaar optimisme niet verbitterd. Boven alle kommer en kruisen, boven alle leed en deernis liet
hij de gulle, goede, volksche humor spelen, die duizenden in Vlaanderen heeft verblijd. In andere levensomstandigheden had Vermandere meer en sterker werk gegeven, maar wat hij , had kunnen geven
heeft hij getoond in dat kostelijk, geestig en sprankelend boekje waarin
hij de geest heeft opgeroepen van zijn vriend Van Zon-zaliger ; zoo
vol goedig sarcasme, vol komische wijsheid en dieper goedheid. Hij
leve lang.

Behalve enkele gewaarschuwde vrienden heeft niemand vermoed
dat ook Arnold Sauwen den 22 Maart 11, zeventig werd. Hij heeft zich
ook aldoor met een aangeboren bescheidenheid en schuchterheid voor
drukte en voor rumoer ter zijde gehouden.
Een groot dichter is Sauwen niet geweest, naar hij u zelf met de
eerlijkste overtuiging bevestigen zal. Een eersterangsdichter heeft
Limburg ook niet gehad in de laatste honderd jaar. De ingeboren
scheppingsgave schijnt bij de Limburgers niet zoo rijk en dwingend to
zijn als bij de Vlamingen der andere provincies. Het Limburgsch
yolk heeft andere kwaliteiten; maar artistiek hebben ze niet zooveel
gepresteerd, noch zooveel mogelijkheden geopenbaard als de andere
Vlamingen. Zij hebben in de laatste eeuw geen dichter gehad die
Gezelle evenaarde, of Rodenbach; zij hebben geen dichter voortgebracht die zich meten kon met den Gentenaar Van de Woestijne; of
met den Brabander P. Van Langendonck ; of met den Brabantschen
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Antwerpenaar Pol. de Mont. Maar wel hebben ze enkele zuivere
dichtersnaturen gehad. En daaronder is Sauwen niet de minst verdienstelijke. Sauwen is geweest een dichter van den overgang. Wij
hebben zijn werk niet te meten naar de veroveringen die de Vlaamsche
literatuur heeft gerealiseerd sedert de stichting van Van Nu en Straks,
maar aan den tijd waaruit zijn werk geboren werd en gegroeid is.
Sauwen was niet een groot, wel een zuiver en landelijk dichter, die
vreugd had aan de wisselende seizoenen.op het veld en in het dorp, en
deze simpele vreugde heeft uitgezongen in klare melodieuse verzen.
zijn dertig jarig verblijf te Antwerpen heeft geen invloed gehad op het
karakter van zijn werk. De stad spreekt een taal die hem niet bewogen
heeft; en het is noodig geweest dat hij, in 1938, zich terugtrok uit den
handel en weer zich onderdompelen ging in het ittchtbad van Limburgs
kempen en vruchtbaarder Maasvallei, om een twintigjarig zwijgen te
verbreken.
Daar was al van den aanvang of een trissche zuiverheid in Sauwen's
werk en een eenvoudige eerlijkheid
« Er trekt een fluistren door het land... ».
In 1882 bundelde hij zijn eerste gedichten: Langs de Maas; in 1892,
kwam zijn tweede bundel : « Gedichten » van de pers. Pas in 1912,
volgde de derde. Toen na den oorlog de jongeren opeens de literaire
rust verbraken en zijn bucolische schalmei overschreeuwden, kreeg
hij 't gevoel te hooren tot een generatie die voorloopig geen belangstelling meer wekken kon ; hij bundelde zijn « Laatste Garven » (1924)
en besloot zijn dichterlijke bedrijvigheid met een Aftocht-vers dat
tot de beste behoort die hij ooit geschreven heeft
Als in een burg wil 'k leven ongestoord,
de brug geheschen, toe de zwarte poort
en hoog de Stilte als Wachter op de tinnen.

Den 15 April is Pol de Mont gevolgd.
Drie literaire generaties heeft hij meegemaakt en zonder ijdele
schaamte mag hij getuigen dat zijn aandeel in de cultureele herleving
van Vlaanderen niet gering geweest is.
Vijftien jaar lang heeft hij geregeerd over de Vlaamsche literatuur,
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dan is zijn roem in de schaduw gegaan. Maar steeds is hem een lijfwacht van jonge en oudere vrienden trouw gebleven.
Daar is geen dichtvorm of de Mont heeft hem beproefd : sonnetten
en cameeen, rondeelkens en villanelles, ritornelles en terzinnen,
toute la lyre. Daar is geen genre of hij heeft er in zijn beste oogenblikken in geschitterd : huiselijke en epische poezie, lyrische en verhalende,
strijdende en amoureuse, godsdienstige en heidensche. Met zijn «Lentesotternijen » wiekte hij de lucht in, los, vrij, schalsch en vroolijk;
met zijn « Idyllen » tuimelde hij weer in het landelijk sentimentalisme
van Jan van Beers. Met « Iris » echter roeide hij weer de hoogte in en
met « Zomerviammen », verschenen in 1924, gaf hij zijn beste en, in
esthetisch opzicht, gaafste werk. Ook het zwoelste eilaas.
Maar de Mont is meer geweest dan dichter voor zijn yolk. Hij gaf
een viertal bundels verhalen en legenden uit„ schreef voor tooneel en
opera, verzamelde met wijlen zijn vriend Alfons de Cock een schat
van vlaamsche vertelsels, schreef studies over literuur en kunst,
vulde kranten en tijdschriften met zijn strijdvaardig proza, en is een
der meest gevierde redenaars van Vlaanderen. Maar hij is meer geweest
dan dit alles : hij is een van de groote levenwerkers geweest van ons
yolk. En al is er nog zooveel in zijn leven en zijn werk dat onze
christelijke levensbeschouwing en overtuiging grieft en bedroeft,
wij willen niet de laatsten zijn om zijn gaven en verdiensten te
erkennen en te huldigen op dezen dag.
Als kleine jongen mocht Pol de Mont, naast zijn vader zingen op het
dorpsdoxaal te Wambeke en mocht dan 's zomeravonds in de week mee
naar de repetitie. Die zalige atmospheer is hem steeds bijgebleven
de ijie stilte in de leege kerk beneden, waarin de schemer groeide; de
kerkramen blauw- en blauwer tegen de avondlucht en ginder voor in de
duisterende geheimenis het roode lampje voor het Tabernakel. Mocht
de herinnering aan dat roode lampje in hem nooit geheel verdooven,
maar ten slotte hem in de omhullende schaduw den weg wijzen naar
het eindelijk huis.

A. V. C.
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KRONIJK EN
I. Historische Kroniek
door Dr. J. Uytterhoeven.

Is het bewustzijn te behooren tot een groote gemeenschap doorgedrongen tot de intellectueele lagen van het yolk, en voelt men alzoo
meer dan ooit behoefte aan het opspeuren en afbakenen van de plaats,
die men als yolk in die onafgebroken schakel inneemt ? Of wil men
vaststellen, welk aandeel men heeft bijgebracht aan dit complexe
geheel, dat men algemeene beschaving noemt ? Wordt wellicht de
onrustige, en steeds zoekende geest naar 'I domein der geschiedenis
gedreven, om op dit terrein zijn philosophische methodes toe te passen
en zijn opvattingen over den cosmos en het alledaagsch gedoe der
menschen te toetsen aan de wisselwerking der Bingen uit het verleden?
Wil hij ook in dit opzicht het waarom ? de oorzaak en het gevolg ontdekken om dan deze vaststelling te laten dienen als richtsnoer voor
het heden?
Welke ook de beweegredenen zijn, die den menschelijken geest in
deze richting sturen, een felt is het : de belangstelling in de geschiedenis is groeiend : heelwat historische werken worden thans aangekocht door menschen, die men nu juist geen technici noemen kan.
Verheugend mag het daarbij heeten dat dezen hun voile bekomste
kunnen vinden : dank zij het openstellen van enkele tot voor ettelijke
jaren schier hermetisch gesloten archieven en een meer systerttisch
onderzoek en benuttigen van andere, dank ook zij de talrijke analytische
studies, die noodzakelijkerwijze de synthesische moesten voorafgaan,
verschenen er in de laatste jaren uiterst interessante geschiedkundige
werken, bij ons en elders, die ten minste van wat naderbij dienden
gekend te wezen door het lezend publiek in Vlaanderen.
Is het dan geen gelukkige gedachte van de redactie van D. W. en B.
de traditie voort te zetten en wederom regelmatig een Historische
krpniek, vroeger zoo flink gehouden door den al te vroeg afgestorvene
Dr. Alfons Fierens, te laten verschijnen, om de lezers op de hoogte te
houden van de meest actueele kwesties op dit gebied?
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Het onlangs verschenen werk van Baron Beyens : Le second empire
vu par un diplomate beige (I) verdient gewis een eervolle vermelding
en dit wel om een drievoudige reden. Al te zeldzaam toch zijn bij ons
de geschiedschrijvers, die het aandurven een greep te doen in de geschiedenis van een ander land, om dit niet aan te stippen wanneer het
geschiedt in zulk een vlot lezende Stijl, met zulk een bevoegdheid en
belezenheid als deze van Baron Beyens. Immers, en dat is de tweede
verdienste, hier is niet uitsluitend de historicus, maar tevens de fijn
voelend diplomaat aan 't woord, die zich niet tevreden stelt met het
objectief verhalen van wat er omgaat, maar die te gelijkertijd doordringen wil in de kern der zaak en ontleden wil de geheimzinnige
roerselen, die den geest noopten tot het stellen van de vastgestelde
feiten. Juist daardoor hebben deze boeken niets van 't uiterlijk van
een historisch werk : geen lange bladzijden bibliographie, geen dicht
bedrukte nota's met verwijzingen naar geraadpleegde werken of citaten uit aangehaalde boeken; en toch voelt men op elk bladzijde de
waarheid aan, veel bekends vindt men er terug, maar meest altijd is
het van uit een ander standpunt bekeken en geeft dus ook den lezer
een gansch anderen kijk op reeds bekende toestanden en personen.
Andere bladzijden daarentegen lijken wel een veropenbaring, maken
veel van 't veronderstelde duidelijk, en gooien enkele van de tot heden
vooropgezette stellingen gansch doorheen of wijzigen ze merkelijk.
Baron Beyens toch kon gebruik maken van tot nog toe onbekende
bronnen; nl, de officieele briefwisseling van zijn vader. Deze was van.
af 1853, lid van 't Belgisch gezantschap te Parijs en maakte er alsdusdanig, gedurende veertig jaar, al de gebeurtenissen merle; door
zijn ambt was hij verplicht de ware verhouding van elk feit af te meten,
en er de bedoelingen van op te zoeken. Het geldt hier dus een bron van
een tijdgenoot, die zonder vooringenomenheid de taken objectief
relateert. Ook de private correspondentie van M. Jules Van Praat,
chef van het huis des Konings en van M. Jules Devaux, secretaris
van Leopold I en Leopold II, aan zijn vader verschafte herhaaldelijk
aan B. Beyens beter inzicht in een zaak en liet hem toe menig oorspronkelijk bladzijde toe te voegen aan het vele dat reeds over het
(I) Baron Beyens Le second empire vu par un diplomate beige.
Bruges, Desclee, et Paris, Plon. Tome I, 485, pp. in 8°, 1924; Tome II,
491, pp. in 80, 1926.
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tweede keizerrijk werd geschreven. Natuurlijk maken de betrekkingen
van ons land tot Frankrijk en vice-versa de hoofdbrok uit van deze
bronnen : heel wat nieuws wordt hier meegedeeld en daarin ligt wel de
waarde van dit werk. Wie de Hedendaagsche Geschiedenis van Belgie
bestudeeren wil moet dit werk kennen.
Wanneer men nu bedenkt, dat het Cabinet van koning Leopold I
altijd geweest is een der best ingelichte informatiecentra over de politiek van gansch Europa; — noemde Ernest II van Saxe, Leopold niet
het orakel van Europa ? (1) — en dat Leopold er prijs op stelde steeds
zijn inlichtingen uit de eerste hand te hebben, dan zal men allicht
vermoeden dat ook de Europeesche gebeurtenissen, zoo verscheiden
en belangwekkend, uit dit tijdperk bij herhaling aan de beurt komen.
Baron Beyens beoogt inderdaad aan den lezer een inzicht, over het
politiek streven van Napoleon III te geven, dat gansch verschilt van
dit tot heden door de historic i als vaststaande aangenomen. Over
weinige politieke personnages zal wellicht de meening der geschiedschrijvers zoo uiteenloopend zijn als over Napoleon III. Waar enkelen
in hem zien den vaandeldrager van de nationaliteitsprincipe — waarvoor hij ten slotte slechts eenmaal optrad — karakteriseeen anderen
hem als « tenebreux, nebuleux, chimerique, tel etait Phomme, et
telle ' sa politique » anderen dikken nog wat aan « faible, mediocre,
incapable, » zoo schilderen zij hem af, Noemde Thiers hem niet «une
grande incapacite meconnue »?
Het oordeel van B. Beyens luidt gansch anders : « L'homme qui
avait fait le coup d'Etat, la campagne de Crimee et celle d'Italie n'etait
pas un reveur, non plus qu'un cerveau mediocre; il savait oit il allait
et ce qu'il voulait, et ii ne marchait pas a son but l'esprit perdu dans
des nuages. Ii croyait a son role providentiel, a sa mission historique,
lorsqu'il chaussait les bottes de Napoleon I et ressucitait l'Empire.
Ii avait l'ame et les app6tits d'un ardent joueur penche, sur l'ëchiquier
europ6en » (2). Dit psychologisch sterk uitgeteekend beeld verschilt
natuurlijk van dit van zijn apologist Emile 011ivier (3) en zelfs van dit
(1) Ernest II, Herzog von Sachs-Koburg-Gotha : Aus meinem
Leben und meiner Zeit, bl. 582. Berlin 1892.
(2) B. Beyens, o. c. T. I, p. 86.
(3) Emile 011ivier : Empire Liberal I- XVIII. Paris, Gamier,
Freres 1895-1916.
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van Pierre de la Gorce (I) zijn nochtans niet altijd malsche geschiedschrijver, die den keizer steeds willen vrij pleiten van elk heerschzuchtig plan en elke citing van landhonger op rekening van zijn
sleepende ziekte of van zijn droomerig karakter willen schuiven.
Zoo verstaat het echter B. Beyens niet, en zeer scherp, maar raak,
ontleedt hij naar 't oordeel van den tijdgenoot, zijn'vader, het doen en
laten van den keizer. De verschillende phasen van Napoleons buitenlandsche politiek tot het jaar 1866 worden in het eerste deel besproken.
Uitgesloten uit de gemeenschappelijke werking der drie groote Europeesche dynastieen uit het Noorden, wil Napoleon, 't koste wat wil,
zijn plaats als gelijkberechtigde in de rij der vooraanstaande vorsten
innemen; te gelijkertijd zal hij, zoo is zijn opzet, aan zijn land door een
werking naar buiten uit, het verloren prestige terugschenken. zijn
persoonlijk belang en dit van zijn land dekken zich in dit opzicht
wonderwel. De Krimoorlog is een eerste troef in zijn kaart, Napoleoti
haalt zijn slag flink thuis : Frankrijk staat weer vooraan in de rij der
mogendheden en met eerbied en ontzag kijkt men naar hem og; de
strijd om de NItaliaansche eenheid onder de leuse van de z. g. n.
nationaliteitsprincipe is een kolfje naar zijn hand : ditmaal gaat het
hem echter niet voor den wind, in menig opzicht brengt deze phase
hem een bittere ontgoocheling, nog verscherpt door het acute van de
Romeinsche kwestie. Toch beseft men meer dan ooit dat Napoleon
zijn set doen zal op ' 't Europeesch schaakbord. Na Rusland,
Oostenrijk; wie zou nu aan de beurt komen ? Waar zou het eindigen ?
Thiers en Guizot steken het niet onder stoelen of banken : Napoleon
wil natuurlijke grenzen voor zijn land I Napoleon self houdt er echter
een andere methode op na : de strijd tegen Oostenrijk heeft hem veel
geleerd, hij walgt van den oorlog. De diplomatie en de fortuin die hem
tot heden steeds zoo gul bedeelden, zullen hem ook in de toekomst
niet in den steek laten. In zijn onbesuisdheid meent hij, om de ijdelheid der Fransche te streelen, zich de luxe te kunnen permitteeren
even een expeditie te ondernemen naar Mexico : hij vermoedde niet
eens hoe zwaar deze tocht drukken zou op gansch zijn verder beleid I
Als diplomaat zal hij zijn woord meespreken in den Secessieoorlog,
door zijn politieke benoemingen tijdens den Poolschen Opstand en

(I) Pierre de la Gorce : Histoire du second Empire, I-VII. Paris,
Pion. 1894-1905.
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den strijd der Oostenrijksche hertogdomrnen beproeft hij andermaal
zijn invloed in Europa te versterken. Ten slotte schetst B. Beyens het
leven aan het hof en in de maatschappij te Parijs en besluit hij zijn
eerste deel met enkele silhouetten van de vooraanstaande personnages.
Het tweede deel omvat de jaren 1866 tot en met de revolutie van
4 September 187o. Na een inleidend hoofdstuk vol karakteristieke
details, gewijd aan keizerin Eugenie (1) en de keizerlijke familie, en
een betrekkelijk vlugge schets over de ontwikkeling van de keizerlijke instellingen, herneemt de schrijver zijn studie over Napoleon's
buitenlandsche politiek. Heel raak, laat hij het dreigend gevaar uitschijnen, dat omsloten ligt in de scherpe crisis, ontstaan door het
antagonisme en de rivaliteit tusschen Oostenrijk en Pruisen in ,het
Duitsche Rijk. Heel scherp volgde Napoleon iedere phase van dezen
strijd om de heerschappii ; zijn berekeningen en zijn vertrouwen op
Oostenrijks macht bleken echter overdreven, de slag bij Sadowa zet
hem plots voor de naakte werkelijkheid : te laat echter, het gunstig
oogenblik tot handelen is voorbij, Pruisen is de baas ! Alle hoop geeft
hij echter nog niet op, hij zal count slaan uit den geschapen toestand
en zich zelf redden door enkele vergoedingen van Pruisen los te maken.
De brutte weigering maakt hem andermaal duidelijk dat het nu gaan
zal tusschen Frankrijk en Pruisen. Vier jaar lang zal dit antagonisme
voortduren, slechts eenmaal zal de schijnkalmte plots gestoord worden
door een geweldig incident, Napoleon is er zich van bewust dat alleen
een oorlog nog het prestige van Frankrijk redden kan. Tegenover de
vredelievende houding van zijn v lk beleeft hij dagen van bangen
twijfel, nog verscherpt door de vliemende pijnen van zijn sleepende
ziekte, die reeds geduchtig zijn krachten ondermijnde. Wanneer hij
eindelijk denkt de binnenlandsche oppositie de baas te zijn en zich een
nieuwe populariteit meent te hebben verzekerd, door het te laat ver(I) Opvallend is het dat B. Beyens hier geen gewag maakt van den
slechten indruk, die dit huwelijk verwekte zoowel bij de Parijsche bevolking als op het diplomatiek korps. De met opzet vijandelijke houding
van Napoleon tegenover de oude dynastieen gaf aanleiding tot een
algemeene ongerustheid, men vreesde dat hij de volkspopulariteit
zou trachten te herwinnen door een of ander roemrijken veldtocht.
Ook te Brussel was men niet erg in zijn schik met dit huwelijk en
vreesde men 't ergste. Cfr A. De Ridder : Le mariage de Napoleon III
in l'Eventail 1926, 23 mai, p. 3.
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leenen van ten slotte toch afgedwongen binnenlandsche hervormingen,
loopt hij, zoowel als zijn onbehendige en heerschzuchtige ministers,
in den val, hem door den ijzeren kanselier gespannen : de candidature
Hohenzollern wordt de inzet van den eindstrijd, waarin het keizerrijk
ten slotte bezwijkt.
Bij de lezing van dit werk gaat in de eerste plaats de aandacht naar
ons land, wij meenen dan ook dat het de moeite loont over de stellingen van B. Beyens in dit opzicht uit te weiden.
:De schrijver komt er vlakweg vooruit dat Napoleon het gemunt had
op onze onafhankelijkheid en ons wilde inlijven bij Frankrijk : « Il a
suivi en realit6, a l'egard de notre pays, la- politique traditionnelle de
l'ancienne Royaute, reprise jusqu'a l'absorption des provinces belges
par la Republique et le premier Empire ) (1) Dat men het z. g. n.
plan van Benedetti in 1866 niet moet voorstellen als een a lleenstaand
feit, als een tijdelijke afwijking van Napoleon's politiek, onder den
druk van Pruisens successen en op onrechtstreek,sch aansporen van
Bismarck zooals alle Fransche historici doen, blijkt uit de aangehaalde
feiten. In 1860 toch had de keizer ter gelegenheid van een bezoek in
Baden, een onderhoud met den Prins-regent van Pruisen, hij hoopte,
zoo schrijft M. Devaux aan M. Beyens, dezen over te halen tot een
stilzwijgende instemming met een gebeurlijke inlijving van ons land(2).
In 1863 waagt hij anderrnaal een poging : de opstand in Polen is een
te welgekomen gelegenheid om hiet te beproeven zijn plannen door
te drijven; in een voorstel aan Oostenrijk geeft hij zich geheel bloot
een Europeesch congres zou de wereldkaart wijizgen, Oostenrijk zou
in ruil van Polen en Venetie, mogen beschikken over het gebied van
den Beneden-Donau en alzoo een belangrijken rol kunnen spelen
in het Oosten. Pruisen zou zijn rijk uitbreiden met Hannover en andere
kleine vorstendommen in ruil van den linker Rijn oever. Belgie zou
verdeeld worded tusschen Frankrijk en Holland, Leopold I zou als
vergoeding, naar keuze, mogen regeeren over Polen of over het te
stichten koninkrijk aan den Rijn (3). B. Beyens had hier nog kunnen
wijzen op dit ongeveer gelijkluidend voorstel reeds in Februari 1863
gedaan door keizerin Eugenie aan den Oostenr ;jksche gezant te Parijs,
............

(I) B. Beyens, o. c. I, bL 341.
(2) B. Beyens, o. c. I, 131. 318.
(3) B. Beyens, o. c. T. I, p. 538.
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Metternich (i), Ten andere reeds van of 1862 was het in de diplomatieke middens een openbaar geheim dat er wat gaande was. Ter
gelegenheid van het bezoek van het Hollandsch vorstenpaar in April
1862 schreef M. Beyens naar Brussel dat het vorstenpaar zj.ch erg
belachelijk aanstelde tegenover den keizer, hij meende de reden van
dit gevlei te hebben ontdekt waar hij er bijvoegt « On parle du
mariage du Prince d'Orange avec la Princesse Anne Murat, Il amenerait un rapprochement plus etroit avec les Tuileries en vue de complications eventuelles qui pourraient conduire a un remaniement de
la carte de l'Europe, a un amembrement de la Belgique au profit de
la France et des Pays-Bas (2), Zou men uit dit schrijven mogen besluiten dat Holland, in tegenstelling met Oostenrijk accoord ging met
de plannen van Napoleon?
Over deze feiten zijn de Fransche schrijvers niet te spreken, R.
Guizot schreef nog onlangs : « La these soutenue est interessante,
sinon tout a fait nouvelle, mais on souhaiterait avant de l'admettre
une documentation plus abondante et plus precise (3).
Een ander pas verschenen werk in Brie deelen, waarover wij wegens
zijn omvang hier thans niet kunnen uitweiden, bevestigt echter ten
voile de meening van B. Beyens (4). Ook een vluchtig lezen van het
zoo belangrijk werk van A. De Ridder Le Mariage du roi Leopold II (5)
versterkt nog dit ioordeel. Dit boek toch geeft veel meer dan de titel
laat vermoeden in feite brengt het ons het relaas der diplomatieke
betrekkingen tusschen de Belgische regeering en Napoleon III van,
1852 tot 1855; Leopold II huwde in 1853 een Oostenrijksche aartshertogin tegen den zin in van Napoleon ; dit gaf dan ook aanleiding
tot het wisselen van verscheidene nota's en het afleggen van menig
bezoek onder de gevolmachtigden der beide mogendheden. Maar ook
over andere zaken, zooals blijkt uit de daar meegedeelde documenten
uit het Ministerie van Buitenlandsche zaken, wilde Napoleon bij ons
(I) Cfr. Alfred Stern : Geschichte Europas von 1848 bis 1871;
Beyens, o. c. II, p. 22.
(2) Beyens, o. c. I p., 312.
(3) Revue historique 1926. T. C. I. mars-avril, p. 241.
(4) Herman Oncken : Die Rheinpolitik Kaiser Napoleons III
von 1863 bis 1870 and der Ursprung des Krieges von 1870/71.
(5) A. De Ridder : Le mariage du roi Leopold. II, d'apres des
documents inedits. Bruxelles De Wit 1925.
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zijn zeg hebben , geen gelegenheid laat hij ontsnappen om ons de les
te spellen wat betreft onze binnenlandsche politiek : de persvrijheid
is uit den booze, onze instellingen zijn doordeezemd met een te vrijzinnigen geest, onze buitenlandsche politiek, zou naar zijn opvatting,
uitsluitend moeten gericht zijn naar de directieven door hem verstrekt.
Wanneer men dit alles vaststelt mag men zich dan niet afvragen wat hij
in zijn schild voert met ons land om er zoo maar heer en meester te
willen spelen. Of aanzag hij toen reeds Belgie als een vassaalstaat van
Frankrijk ?
Een onrechtstreeksch argument ten voordeele der vooropgezette
stelling vindt men ook in de houding van Leopold I, tegenover Napoleon. In het hoofdstuk : Leopold I et la France (1) toont B, Beyens
aan hoe Leopold er steeds op uit was op goeden voet te staan met den
keizer en steeds trachtte tegenover hem loyaal te zijn, al wist hij zeer
goed dat hij op dergelijke gevoelens tegenover hem, bij Napoleon geen
aanspraak mocht maken. Ook heeft Leopold nooit Frankrijk eenigszins willen kwetsen of vernederen. Het is dus een groote dwaling
Leopold te willen afschilderen als een gevaarlijk buurman, een geheime bestoker der Fransche natie, een vijand van Franrijkk uit
traditie en instinct 4 zooals Emile 011ivier onzen koning noemt.
Ook E. Corti en Baron C. Baffin treden deze laatste meening bij in
' hun werk Leopold I (2). Deze studie, berust meestal op tot heden
onbekende bronnen, ni. de briefwisseling van Leopold I met de
Oostenrijksche keizers en de Oostenrijksche gevolmachtigden en werd
aangevuld met enkele bizonderheden door C. Baffin gevonden in de
archiefstukken uit ons ministerie van Buitenlandsche zaken en van
andere voorname Belgische voormannen. E. Corti streefde er naar aan
te toonen hoe behendig en op welke vreedzame wijze — nl. door huwelijken — onze koning erin geslaagd was een groote plaats onder de
Europeesche dynastieen te doen innemen door het huis van Coburg
Ook stellen wij er in vast dat Leopold niet erg zuinig geweest is met
zijn raadgevingen aan de Oostenrijksche vorsten, die hij echter vruchteloOs aanmaande, en dit zoowel in hun eigen belang als ten aanzien
van 't behoud van den Europeeschen vrede en de veiligheid van ons
(I) B. Beyens, so. c. I, p. 36o.
(2) E. Corti en Baron C. Buffin : Leopold I. Bruxelles De Wit,
1927.
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land, tot een verstandhouding met Pruisen en Rusiand. Deze feiten
die juist zijn, volstaan echter niet om te besluiten, zooals Corti doet,
dat Leopold in feite Napoleon haatte en dat hij in het diepste van zijn
gemoed steeds het mislukken van den aanslag van Orsini erg betreurd
heeft. In de persoonlijke brieven van Leopold zijn er geen be wijzen
voor deze opvatting voorhanden, de personen uit zijn omgeving
bevestigen het tegenovergestelde : nooit heeft Leopold een persoonlijke antipathie voor Napoleon gevoeld. Wel stond hij wantrouwig
tegenover het imperialisme van zijn gebuur, wel was hij zich bewust
van het gevaar waaraan Napoleon's streven, ons land in de eerste
plaats blootstelde. Daarom juist keek hij bizonder scherp toe — uit
zelfbehoud — op al wat Napoleon deed en stuurde hij steeds aan op
een verbond tusschen Pruisen, Rusland en Oostenrijk, niet om Frankrijk te nekken maar om de bestaande verdragen te handhaven, om als
boeman te dienen tegenover hem, die lust mocht gevoelen een Europeeschen oorlog te ontketenen.
Zoo dus Leopold zoo wantrouwig stond tegenover de buitenlandsche
politiek van Napoleon, was het dan niet omdat hij reden -te over had
om, niet in zijn scliik te zijn met Napoleons streven?
Maar komen wij terug tot het werk van B. Beyens. Ook het tweede
deel bevat heelwat belangrijks voor onze geschiedenis. Hier toch gaat
het o. m. over het berucht ontwerp van verdrag door Benedetti aan
Bismarck voorgesteld in Augustus 1866, om zijn hulp te verkrijgen
bij de inlijving van Belgie, en over de 'poging tot het zich meester maken
van onze voornaamste spoorwegen. Hier wederom wijdt B. Beyens
hoogst belangrijke en gedeeltelijk nog onliekende bladzijden aan de
Fransch-Pruisische onderhandelingen, Waar dit punt kan beschouwd
worden of in zijn, geheel of van een Fransch standpunt uit, verkiest
B. Beyens dit laatste — wat ten andere verklaard words door den
inhoud van zijn werk — en schetst hij het verloop der voorstellen en
bemiddelingen van Napoleon. Deze meent, na het onverhoopt succes
van Pruisen, aanspraak te mogen maken op zekere vergoedingen en
geeft in Juli 1866 opdracht aan Benedetti, alvorens officieel Pruisens
uitbreiding te erkennen — wat officious reeds was geschied — de
teruginlijving te vragen, bij Frankrijk van de landen binnen de grenzen
van 1814, de inlijving van 't Groot-hertogdom Luxemburg tegen een
vergoeding aan den koning van Holland door afstand van Duitsch
grondgebied.
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tismarck wil tijd winnen, hij vraagt,de zaak uit te stellen tot na het
afhandelen van den Oostenrijkschen vrede, om alsdan koning Willem
te kunnen overhalen tot het aannemen van de Fransche voorstellen.
Hij zou ook de gedachten laten doorschemeren hebben niet het Groot
Hertogdom, maar Belgie te annexeeren. Op 29 Juli krijgt Benedetti
opdracht gansch den linker Rijno.ever voor Frankrijk op te eischen met
de vraag dat Luxemburg geen deel meer zou uitmaken van den
Duitschen Bond en dat het Pruisisch garnizoen zich zou terugtrekken.
Deze eischen, werken door Benedetti self neergeschreven en aan
Bismarck overhandigd met verzoek ze te willen instudeeren. In een
onderhoud van 7 Augustus verwerpt Bismarck botweg deze eischen
liever oorlog dan den Duitsch dorp af te staan. Zeker Frankrijk heeft
eenigszins wel recht op een kleine vergoeding maar er is misschien
wel middel deze elders te vinden, zoo klinkt ongeveer het antwoord.
Tegenover deze taal steekt Napoleon zijn plan op zak zonder er echter
aan te verzaken, Al spoedig heeft hij er wat anders opgevonden : vermits Pruisen weigert iets af te staan zal men elders slachtoffers zoeken.
Men zal zich nu tevreden stellen met Sarrebruck, Sarrelouis, Landau
en het Groot hertogdom; een geheim verdrag zou Pruisens hulp aan
Frankrijk verzekeren bij een gebeurlijke inlijving van Belgie, te gelijkertijd zou men om Engeland te bevredigen Antwerpen tot een vrijhaven uitroepen.
Bismarcks verzet is ditmaal niet meer zoo exclusief en in een onderhoud met Benedetti schijnt hij, wat de groote lijnen betreft, het eens;
andermaal vraagt hij deze het verdrag uit te werken. Ook dit geschiedt
en Benedetti gaf alzoo een tweede openbaar bewijs van den annexatielust van Frankrijk.
Wanneer men elkaar weerzag deelde Bismarck mede dat de koning
zich bleef verzetten tegen deze plannen en trachtte hij andermaal tijd
te winnen. Wij weten dat het bij deze besprekingen bleef en dat Benedetti nooit het toegezegd telegram over de bepaalde beslissing van
den vorst ontving (I). Frankrijk gaf zich echter nog niet gewonnen
(I) De studie van B. Beyens brengt ons in dit opzicht wel zeer
veel nieuwe details, maar de groote lijnen waren bekend. Immers,
alhoewel de Fransche archievestukken na 1848 nog niet mogen onderzocht worden, publiceerde het Fransch gouvernement zelf « Les
origines diplomatiques de la guerre de 187o (I- XIX). Toen daarenboven de werken verschenen waren van Emile 011ivier en Fr. Ch. Roux,
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en beproefde opnieuw zijn slag thuis te halen, ditmaal met de hulp
van Rusland, zooals Fr. Ch. Roux aantoont in zijn werk : Alexandre II,
Gortchokow et Napoleon HI (I).

Toen men ook hier geen succes boeken kon scheen men alvast
dit plan op te geven om met des te meer aandacht zich te wijden
aan het annexeeren van Luxemburg, maar eens te meer was Bismarck
hun de baas. Over de fel besproken houding van Belgie in deze zaak,
gaat B. Beyens accoord met de uiteenzettingen en opvattingen van
P. Hymans (a).
L'Affaire des Chemins de fer Beiges geeft aan B. Beyens gelegenheid een objectieve uiteenzetting te geven van dit economischpolitiek vraagstuk. Over 't algemeen hechtten de historici van het
Tweede Keizerrijk weinig belang aan deze kwestie. 011ivier ziet er
niets anders in dan een onbeduidend economisch geschilpunt, opzettelijk aangedikt. Aileen P. Hymans behandelde tot hiertoe de zaak
uitvoerig (3); waar hij den oorsprong, de ontwikkeling en de ontknooping van dit zoo netelig vraagstuk beschrijft slaagt hij er wonderwel in al de listen en lagen aan te toonen, die ons gespannen werden
om met onze onafhankelijkheid op tolgebied ook onze politieke zelfstandigheid te knevelen. B. Beyens is het met deze uiteenzetting eens
maar weidt vooral uit over het politiek doelwit dat werd beoogd. Waar
de Compagnie francaise de l'Est, met de geheime hulp van den
Franschen staat, hoopte in 't bezit te komen van de twee lijnen in
Oost-Belgie, ni. La grande Compagnie du Luxembourg en la Comscheen alles gezegd en het aandeel van eenieder goed afgebakend. Herman Oncken in het hooger vermeldde werk brengt echter Log belangrijke nieuwigheden aan 't licht wat betreft de mentaliteit van sommige
Pruisische personnages, o. m. van Bismarck. Over 't algemeen werd
tot heden als vaststaande aangenomen dat de kanselier zijn vorst tot
weigering in te gaan op de Fr. voorstellen zou hebben aangemoedigd.
Uit een depeche aan Goltz van 14 Janu.ari 1867 blijkt echter het
tegenovergestelde : zoo noodig was ook Bismarck bereid om noodgedwongen Belgie prijs te geven I Had Napoleon III deze opvatting van.
Bismarck over ons land gekend dan ware er reeds lang over onze gewesten beslist geweest !
(I) Paris, Plon 1913.
(2) P. Hymans : Frere-Orban IL La Belgique et le second empire.
Bruxelles, Lebegue, 1910.
(3) Id. id. p. 151-318.
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pagnie du chemin de fer liegeois-1imbourgeois, wilde zij enkel zooals
Van der Stichelen toen duidelijk schreef aan den heer Beyens « on
veut s'introduire chez nous, malgre nous ». Ten andere, de Fransche
gezant te Brussel La Gueronniere, kwam er duidelijk voor uit : « La
Belgique dolt dorenavant pencher vers la France ». Dank zij het fink
optreden van Frere-Orban, kwam het niet zoover ; 't was ten andere
hoog tijd : op 't nippertje of werd tot groote ergernis der Franschen,een wet gestemd waardoor de staat gemachtigd werd zoo noodig
bedoelde lijnen zelf over te nemen. Ten slate werd heel de zaak op
een accoord gegooid. De lijnen bleven aan Belgie en de Compagnie
de !'Est kreeg enkele faciliteiten tot regeling van het verkeer.
Dat deze overname een andere uiting was van Napoleons inlijvingspolitiek blijkt duidelijk uit zijn berucht gebleven brief van 19 Februari 186g (I) waarin de keizer verklaart ten alien prijze het prestige
van zijn land te willen herstellen en zoo noodig er niet tegen op te zien
ons in te lijnen onder voorwendsel dat ons land het aangedurfd had de
voorstellen van de Compagnie de l'Est te verwerpen !
Blijkt uit dit alles niet dat het werk van Baron Beyens werkelijk een
aanwinst is voor ooze geschiedenis en dat hij menig punt beter toelichtte en tot hun ware verhouding herleidde : geen wonder dus dat
zijn, boek bij ons en ook in 't buitenland zulk een goede pers heeft,

(I) Baron Beyens, 0. c. t. II, p. 367.
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II. Pazie
door Aug. Van Cauwelaert
K. Van den Oever : Verzen, Een Keur, door M. Gijsen.
Uitg. De Pelgrim, Averbode (10 fr.).
K. Van den Oever : Paviljoen. N. V. Leeslust, Antwerpen (3o fr.).
Jan Hammenecker : Excubiae. N. V. De Standaard, (15 fr.).
Gery Helderenberg : Lentehemel. J. Vermaut, Kortrijk,
De Pelgrim-uitgave had een feestgeschenk moeten zijn; het is een
rouwhulde geworden. Toen deze keurbundel, samengesteld door
M. Gijsen, van de pers kwam, had de Heer den dichter al opgevangen
in vaderlijke armen.
Maar toen Vanden Oever op dit aardsche leven de oogen sloot, lag
een nieuwe bundel verzen op zijn werktafel : Paviljoen,
Paviljoen? Niet de geluidversterkende horen waar de dichter des
duurs het uur van Gods toorn of genade door verkondigt, niet
de blauwe hemelkoepel boven de zondige aarde, niet de lauwe rust
van een zomerhuisje of het paviljoen op de dwaze wereldfoor; maar
le pavilion, de scheepsvlag als een ster hoog, in den mast, op den tocht
naar God.
Ik weet niet of en in hoeverre Van den Oever dezen bundel als
voltooid beschouwen wilde. Wij hebben hem nu te aanvaarden als
de laatste en duurbaarste gift van een vriend en voorvechter voor moods
eer en de eer van zijn yolk; en voor zijn schoonheid. Wij willen nu
gaarne vervten wat ons hinderen mocht in zijn werk : de harde vorm
of de vormelooze hardheid in vele van zijn verzen uit de laatste jaren,
en, in zijn specifiek katholiek bedoelde verzen, een onverdedigbaar
antropomorphisme waarvan hij zich niet wist te bevrijden. Ook in het
« Paviljoen » zien we aldus God nog verbeeld in al te menschelijke
gestalte :
« God kneedde een vroege sneeuwwolk » als een bakker (p. 40);
« Gods gevulde kaak beproefde een koude wind » (p. 40); « God
437

glimlacht breed in zijn baard » als een tuinier (p. 45); « God neemt het
deksel of van de wereld die hij elken dag opzet uit een zeer oude
speeldoos », als een kind (p. 37); « God stak uw ziel in zijn rechtvaardige redingote... »; (p. 6o). Maar dit was ten slotte, hoe star de
verhouding tusschen God en Van den Oever ook schijnen moge, een
Van den Oeversche vorm van vertrouwelijkheid. En we willen vooral
bedenken dat Van den Oever bereid is geweest heel zijn literair verleden te gruizel te stampen, en alle bruggen achter hem te verbranden
om den roekeloos-stouten sprong te wagen naar Gods hart.
Deze Paviljoenbundel is ook zooveel milder dan de harde tocht naar
de Heilige Berg. Dit is de veiorbereicling tot de laatste va art en de
a anvang van een groote verteedering. 't Is of het heimwee dat Van den
Oever heel zijn leven heeft gedragen hem te sterk is geworden en
onbewust gedreven heeft naar de haven en de schoone Schelde waar
de groote booten 't anker lichten en uittiegen naar den schemerigen
einder en de verdere zee... Heel de bundel is van dit dwingend verlangen vervuld : « De Goederentrein » die wegsliert in de verte... vier
gedichten op « De Zee »; de « Emigrante » met het oranjerokje, en de
krakende laarsjes, « Abdallah » de gekoperde India- van de stoomboot
Braunfels, die ging, maar niet meer keerde ; en de lieve « Dinska
Bronska » uit Plocka, die voor het Hotel Lapland met haar dikke vingers een brief te pennen zat... Dit is het boek van Van den Oever's
heimwee naar het land aan de overzij waar God ons wacht.
*
**

Dichter te zijn en priester Gods meteen is een groote maar niet
gevaarlooze eer en gave. Guido Gezelle heeft voor altijd getoond hoe
de eer van het priesterschap en de gave des dichtens tot Uri zuivere
harmonie kunnen verheven worden. Maar velen die na hem, gedreven
door hun vurig geloof en hun priesterlijken ijver, zich verlokken lieten
om te dichten over God en de goddelijke dingen voor ze de objectieve
geloofswaarheden subjectief beleefd en ervaren hadden. Het beste
wat J. Eeckhout in zijn bloemlezing uit het werk van de levende priesterdichters heeft gebundeld is natuurpoezie ; het zwakste — hoe verwonderlijk het ook schijnen moge — is de specifiek katholieke pazie.
Het is in de meeste gevallen gebleven : een religieuse gestemdheid, die
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niet bij machte is meer te geven dan vrome bedichting. Deze kan nog
wel eens ontroeren ; maar deze ontroering is dan niet zoo zeer te
danken aan den dichter als en aan de schoonheid die trots alles uitstraalt van het religieus object. Daar is bij velen een hinderlijke verstandelijkheid ; te weinig overgave. Het werd geen persoonlijken, binnen zekeren grenzen vrijen scheppenden arbeid.
Geen is Gezelle's voorbeeld zoo nabij gekomen als Jan Hammenecker. Ili voeg er dadelijk aan toe : in zijn beste momenten. Dat
begenadigd moment duurt zelden lang bij Hammenecker, maar het
keert telkens ook snel terug, met plotse flissen. Er is geen dichter in
Vlaanderen die, — niet van bundel tot bundel, noch van gedicht tot
gedicht — maar in een zelfde gedicht zoo ongelijk is als deze priesterdichter. Maar deze schoone gaven en natuurlijke onbeholpenheden
zijn zoozeer in hem vergroeid en verstrengeld, dat ze niet van elkaar te
scheiden zijn en aan Ha mm,enecker zijn bekoorlijke eigenaardigheid
en eigen-geaardheid geven. Er zijn uitzonderlijke vondsten en verbazende naieveteiten in zijn werk ; worpen naar het hoogste en onbewuste slinkschheden. En hij last zich wel eens verlokken door zijn
gemakkelijk woordgebaar. Jan Hammenecker heeft weinig geheel
gave, tot het einde van poezie gespannen gedichten geschreven. En
deze la atste bundel « Excubiae » (Waken) is niet minder ongelijk dan
zijn vorig werk. Tusschen de schoone Wake voor 's Heeren Oogen en
Wake voor zijn Keel, golft clq lijn onvast ; maar steeds is er die onweerhouden overgave, die onoverdachte uitstorting des gemoeds. Dit
is geen verstandelijk bedichten van 's Heeren mystiek aangezicht,
maar begenadigd schouwen en zingen uit de Vervuldheid der ziel.
*
**

Waarom die andere priesterdichter E. H. Buyle, kapelaan te Lede, —
nadat J. Eeckhout het geheim van zijn anonymaat had opgeklaard, —
zich nog langer hullen wil in den dekmantel van Gerry Helderenberg
is me niet duidelijk ; kan me overigens totaal onverschillig laten. Et
wou maar zeggen dat E. H. Buyle zich niet hoeft te schamr over
zijn gave, en dat hij eens zingen zal tot onze onvoorwaardelijke vreugde,
wanneer hij maar zijn leven bevrijden wil van de literatuur...
Laat zijn geluid vooralsnog beperkt zijn, en niet verscheiden; al
zit hij nog zoozeer verscholen en verstrikt in de nuttelooze franjes van
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het melodieuse woord, hij is een zeer wezenlijk dichter die zijn priesterschap en zijn dichterschap beide ongehinderd en onbelemmerd uitspreken kan in zijn kunst.
Wel had ik een sterker stijging gewenscht in dezen bundel, die een
spanne tijds van vijftien jaar bestrijdt. Dat was ruim tijd genoeg om
door het leven, beter dan door alle theorie s naar verdieping, naar dien
rijp en, rijpen eenvoud des gemoeds te worden gedreven. Daar is een
te aarzelende groei geweest en daar is boven alle gedichten iets blijven
hangen van dat weeige licht-blauw waarin de uitgever dezen Lentehemel heeft uitgespannen. Dat is gevoelige gestemdheid die niet k
gedegen in de meeste gevallen tot krachtig gevoel. Er is in dezen bundel te veel blank- en blauwheid, te veel liliale-schoonheid, te veel
aroom van rozemarijn en marjolijn en witte rozen. De stemming, die
overigens door geen extra-poetische elementen of motieven wordt
verdord, blijft te ondoorzichtig onder het waas van weeke woorden
en beelden zonder ruggraat. Lentehemel behoort zelfs in zijn allerlaatste verzen nog tot de poezie van de fluistering. Hier moet eerlang
het verwinnende leven met voller aanslag doorheenbreken : En zal het
ook. Want v6Or Buyle de laatste verzen van dezen bundel schreef was
er al een stijgende wending gekomen in zijn werk en, al is de bevrijding
van Van de Woestijne's invloed daarbij gepaard gegaan met beinvioeding door Moens, daar is een gelouterde opgang die reddend
wordt.
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III. Drie Nieuwe Prozaboeken
Twee romans van onze twee beste schrijfsters verschenen ongeveer
te gelijker tijd. Stephanie Claes- Vetter gaf bij , Leeslust den in dit tijdschrift verschenen roman Stil Leven uit en insgelijks bij Leeslust liet
Louisa Duykers haar Zij die getrouw bleef verschijnen.
Daar zit ik al strop. Met de twee zoo neven mekaar te noemen, voel
ik dat de lezer een parallel verwacht. Als parallel mag heeten een opgaaf van eenige « dissidenten », zal ik me uit den slag trekken, maar een
vergelijking in den zin van ontdekking van gelijkenissen krijg ik nooit
klaar. Claes-Vetter schrijft geraffineerd en Duykers elementair. Het
is een kostelijk genot dat in details na te gaan. Stil Leven eerste hoofdstuk, eerste regel : « De bel klonk driemaal met breeden galm en bij
den laatsten bleven de drie in verschillende klanken door de hooge
corridors hangen. Zuster Mathilde streek met de hand over het gezicht; ze was moe, sukkelde al een paar dagen met kiespijn en had
's nachts herhaaldelijk moeten opstaan voor de laatste patiente. Met
een vlug achteroverwerpen van haar slank lichaam schreed ze snel door
de gang, draaide den knop om, die even knarste. en trad in de kleine
spreekkamer boven, waar de patienten voor de kliniek altijd dadelijk
heen werden geleid. » Opzettelijk om niet opzettelijk te schijnen,
nam ik het allereerste citaat dat ik nemen kon. De volgende regelen
zijn al typieker en ik kon nog sprekender teksten vinden, maar men
ziet hier al de aandacht van de schrijfster voor de wijze waarop een bel
galmt in een gang, wat zuster Mathilde het belangrijk vermeldenswaard gebaar doet maken van met de hand over 't gezicht te strijken.
Het zegt ons niets dat zuster Mathilde haar slank lichaam snel achterover werpt als zij gaat, maar de schrijfster zegt het toch. Wat geven
wij om den knop dien zij omdraait, alle deuren hebben een knop of
klink. Dat de knop knarst is van belang voor wie hem olien moet,
niet voor ons. Maar de schrijfster zegt dat alles omdat zij het zóó ziet
en het zoo, met zijn detailkens, zijn stemming, zijn atmosfeer, voor
haar belangrijk schrijnt. Dat wordt daarom niet langdradig en ver-
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velend : Claes-Vetter heeft, fijne schrijfster die zij is, fijn gevoel genoeg om disproportie aan te voelen en te vermijden. Neen, dat is zoo
hem manier van zien, dat is zoo haar natuur, haar zin voor nuance,
voor alle bizonderheden.
Louisa Duykers begint onmiddelijk. « Zij die getrouw bleef » eerste
hoofdstuk, eerste regel : « Met een haastig gebaar, alsof zij vreesde
hun anders niet te durven loslaten, liet Bella Van Meer haar brief in de
brievenbus vallen. En inderdaad, niet zoo ,gauw was hij aan hare yingeren ontglipt of ze wilde hem weer vastgrijpen. Te laat echter, hij
was in de brievenbus verdwenen, zoo ver buiten haar bereik als had een
windslag hem mijlen ver meegewerveld ».
Aan dat posten van den brief is al een stukje roman voorafgegaan
dat L. Duykers resumeert op , de volgende bladzijde. Claes-Vetter
ware zeker begonnen, had zij dit verhaal geschreven, met het schrijven
zelf van den brief, hoe Bella aarzelt en nog aarzelt, hoe de kamer en de
schrijftafel. is, enz. enz.
En toch is Louisa Duykers niet beknopter dan Claes-Vetter. Zij
heeft daar integendeel een heel hoofdstuk (het vierde) dat er maar is
voor de voorstelling van Edith, de dochter van Herbert Jones. Het
eigenlijk verhaal staat daar stop. Maar Louisa Duykers legt een sterken
zin aan den dag voor het dramatisch moment. Claes-Vetter wil vertellen, alles zooals het waait en draait, juist zooals het gebeurd is, met
waar en hoe, wanneer en waarom, omstandigheden en bijkomstigheid.
Louisa Duykers daarentegen wil iets zeggen. Haar werk is een reconstructie van het leven in haar hoofd en hart. Zij weet wat een roman is
climax en anticlimax, these en antithese. Claes-Vetter heeft fijne zintuigen en een fijnen stijl; Duykers vooral geest en artistieken hartstocht
zij ziet over vele onbelangrijke Bingen heen en grijpt met vaste hand
naar de kern van het leven. Haar is het om het leven, om een levensconflikt te doen, Claes-Vetter om een mooien roman. Als ik een onaangenaam beeld mag gebruiken dat een ietsje overdreven is : ClaesVetter zet een gramophoon in de kamer waar haar menschen spreken
en neemt alles precies op; Louisa Duykers zit in een hoekje te luisteren,
gaat dan wandelen, vergeet overgangen van 't gesprek en wat niet de
moeite waard was om, te onthouden, denkt dagen, maanden lang na,
vergeet nog meer, herstelt haar verhaal, licht het uit de werkelijkheid
en schrijft het dan zooals zij het ziet, anders dan het gebeurd is en toch
echter, vooral bewogener, krachtiger, dramatischer. Misschien is het
442

voorbereidend werk van Claes-Vetter langduriger, bedachter, zorgvuldiger, maar deze zorgvuldigheid wordt besteed aan de benadering
van de reeele werkelijkheid en aan den stijl, terwijl ze door Louisa
Duykers besteed wordt aan het opheffen der werkelijkheid naar een
hooger plan. Verigelijk de dialogen van Claes-Vetter met die van Duykers. Die van « Stil Leven » zijn vlot, vloeiend, bewonderenswaardig
knap — alleen spreken Toto en Beb6 nog ruim zoo verstandig als die
wijze Kiki — ; die van Duykers zijn dikwijls stroef, zwaargeladen,
sores irreeel, altijd dragend, dynamisch, gebald.
In « Stil Leven » het volgende : Alice moet geopereerd worden. De
non van het gasthuis, zu.ster Mathilde, vermoedt een ongeoorloofde
liefde tusschen haar en dokter Dehaese en wekt het wantrouwen van
den man. Wat later is Alice genezen, wat later haar man gestorven,
wat later Mathile uit het klooster. En dokter Dehaese doet een huwelijksaanz Dek aan Alice die weigert : nooit met den man, die haar
huwelijksgeluk stoorde. Haar twee kinderen vallen zwaar ziek, alleen
Dehaese kan ze genezen en geneest ze. Maar Dehaese wil nu geen « ja »
uit dankbaarheid. Tot Alice, voor haar vertrek naar een ander klooster
het duister spel onthult dat zij gespeeld heeft, Dokter Dehaese en
Alice zullen trouwen.
Dit is inderdaad het Stil Leven van de grootstad, vol nuancen die
het leven regeeren. Een stil leven zooals het leven daar is, vol hartstochten die bedwongen en konkelend werken, nooit grootsch uitbarsten, de proporties van het leven verkleinen en nooit verruim.en.
Ook zij die getrouw bleef leidt een stil leven. Terwijl bij ClaesVetter 't konfliktje goed afloopt als de moeilijkheid van het praatje
van zuster Mathilde is weggeruimd, eindigt bij Duykers de roman op
een hiaat. zooals « Haar man » eindigt waar de man zich in deernis
buigt over 't kindje van zijn vrouw dat niet van hem is (de moeilijkheid wordt niet opgelost, niet weggeruimd, maar overwonnen) zoo
eindigt « zij die getrouw bleef » ook op duister vraagteeken. Bella die
getrouw bleef in haar toewijding aan den ouden ongelukkigen kunstenaar ziet rondom haar de anderen 't geluk vinden nadat zijzelf aan de
liefde heeft verzaakt. En als zij zich jaren lang voor den ouden man
vergeten en geofferd heft, komt Edith terug, boetvaardig, en neemt
haar plaats bij vader in. En de oude man vergeet Bella. En Edith zegt :
we gaan samen op reis. Ja, zegt de vader en vraagt zich niet eens of :
waar zal Bella blijven. En, alleen op haar kamer « Bella vouwde hare
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handen en hare lippen bewogen als in gebed. Waar zou zii een lichtende ster vinden in de duisternis die plots over haar was gevallen? »
Dat is het slot.
Ge sluit « Stil Leven » met kontentement en ge wenscht het gelukkige paar in de auto met die twee lieve kindjes alle heil en ge vindt dat
het leven een beleefd, fatsoenlijk jets is. En « Zij die getrouw bleef »
sluit ge niet onmiddellijk. Ge leest de laatste woorden drie, viermaal
over en dan zit ge te droomen: het leven is niet liefjes, het is een gewel dig, tragisch jets. En nog dagen lang ziet ge die Bella daar staan
die geen lichtende ster vindt, zooals ge nooit vergeet den man die zich
vadetlijk over het kind der zonde boog. Dat is tragiek. Dat zijn niet
de rentenierlijke romanheldjes van einde goed alles goed, maar helden
die hun kracht onder uw ziel zetten en u vervaarlijk hoog optillen boven
de banaliteit. Kunst van 't echte kaliber vervlakt het leven niet, maar
zet u voor afgronden. Dat doet het werk van Louisa Duykers.
*
* *

En ziehier een van de kloekste prozaboeken die ik maar eenigszins
ken : Pieter Fara door Filip de Pillecijn. Het klirikt kort en zoo kortgedrongen is het heele boek. Het schiet onder uw oogen weg gelijk
een schuivende vloer onder uw voeten. 1k kan niet \vinden vanwaar
die indruk komt of ge u aan elk woord moet vasthouden om niet een
heele bladzij te zien ontsnappen. Proza in stapmarsch zou ik dit willen
noemen. Die stapmarsch heeft het zware geweld van een tijgend legerkorps, gejaagd door een groote onrust, maar toch machtig en zelfbewust, zonder overhaasting, zonder opwinding, zonder zenuwachtigheid. Ja, ik kan met dit boek dwepen.
Het is geen roman. Het is een reisverhaal als ge 't zoo wilt. Het reisverhaal van den minderbroeder Pieter Farde, der provincie van Sint
Jozef in het graafschap van Vlaanderen, die den 3 Augustus van het
jaar 1686 op een koopvaardijschap uit de haven van Lissabon naar
Palestina vertrok. Op zee wordt het schip overvallen door algiersche
zee-roovers. Pieter Fara wordt slaaf gemaakt en om zijn ijveren voor
't geloof gemarteld. Hij wordt verlost, lijdt op de terugreis schipbreuk,
drijft drie dagen en vier nachten op een wrak, wordt op een klip geworpen, leeft er elf maanden van rauwe vischkens en regenwater,
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wordt verlost door zeeroovers, keert behouden in zijne provincie terug
en sterft er.
Wie wil leeren vertellen, of weten wil hoe men vertellen moet, leze
dit heerlijk boek. De Pillecijn heeft de harde scholing der journalistiek
lange jaren doorgemaakt. Hij heeft van zijn rijke taal alle gekoesterdheid en franjes gerukt. Hij gebruikt niets weer dan soliede elementen
en schrijft een constructief sterk proza, verbluffend van suggestiviteit
en van een kiassieke soberheid (I).

G. W.

■ •■

(I) SUL Leven, uitg. N. V. Leeslust. — ij die getrouw bleef, uitg.
N. V. Leeslust, — Pieter Farde, uitg. N. V. De Standaard.
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Iv. Over Schilderkunst
DOOR J. HALLEZ.

Tony Van Os.
Albert Servaes.
Albert Van Difric-Tilleux.
TONY VAN OS. - De tentoonstelling van dezen sympathi !len
kunstenaar groeide tot een waren triomf, hem van harte gejond ; en
een vlucht witte briefjes onderaan de doeken bracht de blijde boodschap dat veler bewondering niet platonisch bleef.
Zonder schok noch zottebollende sprongen, uit de stuwing van
innerlijke kracht, hief Tony Van Os zich op tot een der meest gegeerde
meesters van den huidigen tijd; hij beleeft zelfs het genoegen sommige
jongere krachten te zien roeien in zijn vaarwater.
Hij bezit een eigen koloriet, uit alle andere te herkennen, een ietswat
doffe, grijze tonaliteit, die mj dunkt eenigszins opklaart dezen laatsten tijd, of dan toch blijder tonen laat spelen in haar stramijn; witgrijze sluiers slieren over land en Schelde ; somas schiet daar een hoogere
toon als ,een vuurpijl uit op. Zijn kleuren zijn wel de kleuren van 't land
van Schelde en Oud-Schelde, Durme en Weertsche polderlanden waar
de grond doordrenkt is van 't water en waar de lucht zelfs bij voile zon,
over alle dingen eenen mantel hangt van go uden dampen. De zon
kletst er nooit brutaal haar geweld neer, maar zuigt uit die nattigheid
een nevel van glinsterend poeier, dat min of meer afstompt in onbepaaldheid, maar aan alles ook een karakter geeft van grootschheid en
mysterie.
Die opstijgende dampen laten vrij spel aan 't gefantaseer ; wat er
achter die gordijn geschiedt, speelt al, in eenen Broom; die witte
zondoorschenen sluiers bergen in hun plooien het mysterie ; in hun
geheimzinnigheid kan alles gebeuren, ook het heiligste : niemand zal
er over verwonderen als het uit den mist plots tot u treedt. En zoo kan
Van Os ongestraft evangelische tafereelen langshenen de Schelde laten
gebeuren.
De landschappen krijgen eene wijding door die speciale tonaliteit;
ze worden er ook grootscher om; geen scherp licht snijdt de omtrek-
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ken-af; waar de natuttr omdoezelt staat, groeit ze tot lets oerkrachtigs ,
het blijft geen zichtjen, geen hoekjen, lief, mooi, prettig; maar het
words de eeuwenoude natuur, met onverminkte wetten van onveranderlijkheid en eeuwigheid, waar de mensch met al zijn pover gedoen
zoo weinig tegen vermag.
En in verband met die grootschheid mag er wel op gewezen worden
hoe de personen die in de landschappen van Van Os opkomen, veelal
toch, romantisch zijn en tragisch. Snijd ze nit hun kader, beschouw ze
op hun eigen ; hooding, gebaar, dat losgaan met al hun krachten
recht op het doel af, kan overdreven heeten en op 't randjen van het
pathos. Maar in 't midden waarin ze voorkomen, in die grijze atmos'feer, in die oeroude natuur, ontploffen ze niet, en barsten ze niet van
holle opgeblazenheid, want hun tragisch-doen is in evenwicht net het
grootsche der natuur.
De personen van Tony Van Os, staan scherp omlijnd, met onder streepte karakteristiek, met eene ziel die 't binnenst-buiten is
gekeerd, en 't moet z(56 zijn. 't zijn geen droomers, geen willoozen,
zijn menschen; ze hebben het bewustzijn dat er met de eeuwige
dingen niet te flikflooien valt, maar te strijden, willen ze niet ondergedompeld worden; 't is een sterk en volbloedig ras van menschen,
groot van hart, diep van gemoed, vergroeid met hun midden, naar lijf
en ziel, maar ook sterk van wil ; lets van « le passeur d'eau » vaart door
hen alien.
Maar nu ik repte van Verhaeren, moet ik toch seffens op een grondig
verschil wijzen; 't zijn wel koppige kinderen van het « race tenace »,
maar ook kinderen van een vroom ras; 't zijn de eenvoudigen van gemoed wier bestaan van vreugde en leed weerspiegelt in 't leven van
den stroom op wiens boor den ze leven en sterven : tij en ebbe die
heffen en dalen en elkaar opvolgen in vaste mate sours geweldig,
dikwijls eentonig, steeds gehoorzaam aan een innerlijke wet; de wilde
baren van het leven mogen hun boot met razende woede dooreenschudden, hij zal links en rechts drijven, maar het anker van hun rotsvast geloof bijt in den bodem; zii kennen de berusting in den Heer.
Ten andere die vroomheid en innerlijke kracht spreekt uit heel de
figuur van den schilder, die veel lijden doormaakte, maar moedig
droeg, kristelijk droeg, en zoo kwam tot die rustige bezonkenheid,
die sterkte in den Heer, die we bewonderen in hem, en in zijn schilderij en.
447

Tony Van Os is een dominator;hij heeft het uitzicht van een Romein;
zijn Caesarskop spreekt van orde, van maat en gewicht ; hij bezit die
matigheid, « Temperantia » door de gothieke meesters verbeeld in eene
figuur met breidel in den mond.
Die innerlijke harmonie weerspiegelt in zijne werken; zijne doeken
zijn sterk geconstrueerd; booten, boomen, menschen reien in vaste
lijn, zijn blokken van een bouw; geen arabesken, geen grilligheid,
kloeke stijl, ciment,Probeer maar eens een boot of zoo iets te verschuiyen, het doek kantelt. Dat geeft aan zijn doeken dat uitzicht van
mortumenteele vastheid; hoe klein dan ook van formaat, slaan ze een
wereld open.
Floreat, crescat ! Mij dunkt, dat deze romein in zijne ontwikkeling
moet uitkomen op groote muurschilderingen, waarin hij water, land
en lucht in slagorde kan opstellen en tegen elkaar doen oprukken;
waarin de menschen hun eeuwig-terugkeerende bezigheden verrichten met de rustige grootschheid van helden; stevige landschappen
in sonoren samenklank, met de poezie daarover van zijn koloriet.
Puvis de chavannes ? Ja I Maar wie bezorgt hem de gelegenheid?
ALBERT SERVAES. - Sinds langen tijd zag ik geen tentoonstelling
die zulken indruk maakte. Servaes staat op een moeilijk oogenblik van
zijn leven ; hij staat als revolutionnaire op 't zwarte boekjen bij een
massa menschen die in het huidige werk slechts zullen zoeken naar
den steun des aanstoots uit vroegeren tijd; en vele bewonderaars,
of zich z(56 noemend, waren maar vleiers van een nieuw rijzende ster,
liefhebbers van lawaaierigheid (Servaes moet soms wel sakkeren tegen
het tam-tam rond zijnen naam) en blijven afzijdig nu dat het lawijd
verstomt, staan misschien zelfs in beraad of ze den steen niet moeten
opnemen. Servaes moet nu door zijn kunstwerk een hoogen naam
schragen, in de diepte uitwerken wat hij aan de oppervlakte veroverde;
en dat zijn lastige jaren. Servaes zal wel dien hoek te boven komen.
Aan deze tentoonstelling beleefde men eene vracht vreugde.
Aan den teekenaar, ten eerste.
Servaes is buiten kijf, een der sterkste teekenaars van dezen tijd. Et
spreek nu niet over den Kristus aan 't kruis — quia overbekend ; ik
bedoel ook niet den St-Franciscus, en alleszins niet de rouwende
Eva, maar laat ik de loftrompet steken over de portretten van Servaes,
over zijn typen van boeren en boerinnen. Wie ze eens beschouwde,
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kan ze zonder inspanning voor den geest herroepen. Op een fonds van
eenige krullen en lijnen, die een eigenaardige atmosfeer rond de figuren
Weven, staan ze daar, machtig grootsch, monumenteel als de bronzen
beelden van Meunier. Dragers van een ras, en dragers van een geloof.
De menschen van Tony Van Os, noemde ik vroom; dezen zijn
mystiek.
Niemand wist, zóó zeker, zwart op wit, het diep geloof van ons
vlaamsch yolk uit te beelden in zijn simpelheid, in zijn deemoedigheid,
en in zijn zielegrootheid. Dat is Theresiaansche kunst van El Greco,
maar toch weer in een anderen toon, in een toon van nederigheid ; het
oplaaiende gepassioneerde en bijtijds sombere van den spaanschen
meester is hier bezonken tot een nederig en vredig berusten, tot een
bewustzijn dat het zóó is en niet anders zou kunnen; eene innerlijke
kracht die weiger wegduikt voor de wereld, en in plaats van op te
schieten naar den hoogen, over haar zelven buigt. Maar wel dezelfde
mystieke \dam is er ; zij slaat uit de oogen, spreidt haar licht over gansch
het wezen.
Schuw, als beschaamd te worden geconterfeit — ze werden zoo'n
lange jaren door alle hielen platgetrapt — niet mooi, verzengd en verschrompeld door het ruwe, afslovende werk, rijzen zij op met dunne,
samengeperste lippen, als visioenen. Men raadt de donkere en wilde
krachten waartegen zij te vechten hebben, men raadt hoe miskenning
en verdrukking tegen hen schopten en schelden. 0, 't zijn geen boeren
die zoo juist wegliepen van een Breughel-feest; het zijn de boeren van
de jaren '8o die blij waren als ze met pap en patatten en slavengezwoeg
de pacht konden betalen, om, dat te kunnen het eenige vette verksken
moesten verkoopen en leefden in bestendigen angst van dreigementen
en explooten van huissiers. Hoe zouden ze rijzig opkelken als fiere
spanjolen? Duiken moesten ze, neerbuigen over hen zelven, in voile
deemoedigheid. Maar dat bovenmenschelijk getob deed hen dieper
delver' naar de schatten van hun rijk geloof; het werd een vuuroven
waarin geloof en ziel louterden, uitpuurden en dan werden gestaald
tot innerlijke vastheid en deugdelijkheid.
Heiligen zijn het, alien, en asceten; zoo zag Servaes hen; en hij moet
zijn boerenvolk wel innig liefhebben om het op te voeren tot die hoogte.
Moet ik zijn figuren noemen ? Een jonge boer lacht ons kinderlijk toe,
met de schuchtere oogen van een pas geprofesten monnik ; een andere
boerenkop is een ware St- Jan Berchmans ; zijn boeren meisjes hebben
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de gezonde schoonheid, de openhartigheid en de kracht der reinheid;
een oude man met halfdoode oogen is het vleeschgeworden beeld van
de berusting; een vierde is een profeet met ziendersoogen. En alien
dragen ze in hen de kracht onvervaard een wereld te zien in gruizen
vallen. Als er ooit in onzen tijd mystiek werd geteekend, dan is het wel
door Servaes.
Servaes is even visionnaire in zijne landschappen, bijzonder door
het koloriet. Dit koloriet zal sommigen wel wat vreemd toeschijnen ;
ongewone gammen; misschien heeten zij het zelfs gezocht, oordeelen
zij het sterk gekruid : geel, groen, blauw, rood, bijna steeds in eene
gamme die verwondert, en meestal klinken de scherpe kleurgeluiden
schril op uit een dof gebrom van zwarte bassen. Laethemsche school.
Misschien heeft Permeke met zijn flitsende Licht uit de donkerte, en
heeft Saverys met zijn diamanten-geflonker eenen invloed op Servaes
uitgeoefend. Maar om 't even, Servaes, was hij leerling, is zeker
zelfstandig. En hij heeft het -recht de natuur te schilderen, lijk hij ze
ziet.
Ten andere, het ware gevaarlijk te veralgemeenen; want dan komt
voor den geest die winter aan de Leye, een pure blauwe droom van
rustigheid; en dan denkt men aan den herfst met de ingetogenheid
van het avonduur, waar de velden uitstrekken in een teere waas,
groen, Licht-bruin, geel, en waar de zon ondergaat als een hostie. —
(zou men niet zeggen dat bij Servaes het gele de kleur is van innigheid
en godsbeschouwing?).
Uit andere reden nog dan drang naar vernieuwing zal Servaes gegrepen hebben naar een nieuw koloriet :, het ongewone moet de
diepere beteekenis doen snappen van zijn landschappen; deze tentoonstelling immers sprak duidelijk van het symbolisme zijner kleuren. De
schilder kent aan de kleur een hoogere waarde toe dan het charme van
hunnen glans. Waar het wintert in Vlaanderen, en, boven een huiverend sneeuwland, de zon onder een baaierd van donker blauw,
bloedrood hangt uit te sterven, doodgenepen door toegrijpende
grauwe kleuren, daar heeft dat alles wel een andere bedoeling dan het
weergeven van een uitzicht der Bingen.
Kleuren moeten iets zeggen bij Servaes. Daar hebt ge zijn discipelen
van Emmaus; ge zoudt ze niet bemerken, noopte de kataloog u niet tot
grootere aandacht; ze zijn omwikkeld en doordrongen van duisternis,
ze klonteren in een duisternis naar lichaam en naar ziel; de schilder
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heeft zelfs het woord « advesperascit » over het hoofd gezien ; en to
gaan op naar een ondergaande bloedroode zon die straks dat reuzengevaarte van wolken zal verstrooien en uiteenslaan.
Deze tentoonstelling toonde ons Servaes in vollen groei, en grootsche
dingen mag men van hem verwachten,
ALBERT VAN DYCK-TILLEUX. - Uit den overstelpenden vloed exposities van dezen winter, hoe schoon dan ook, beperken wij ons tot
de tentoonstelling van 22 Januari tot 3 Februari gehouden door een
vijftal jongeren; omdat ze ontluikende talenten vertoonde en sensatie
wekte. Het is wel opvallend hoeveel frissche krachten er slag voor keer
te Antwerpen ontwaken. En 't zijn sympathieke jongeren, niet aanstellerig, niets verwaand, die weten dat ze moeten werken en het ook
willen.
Exponeerden daar : Paret met stemmige, decoratieve, schitterende
en heel lieve — misschien te lieve — zichten uit het schoone Brugge;
Maria Aldernaght, een geboren schilderes, veelzijdig, vol durf (b. v.
gans, berkeboom) koloriste, en die uitpakte met een tweetal flinke
portretten; Pieter Rottie die voor een tweetal jaren bovenbotte, en
waarover wij het in de kroniek van toen hadden; hij blijft wat hij was,
een sterke teekenaar in zijne portretten, vrank, eenigszins brutaal;
en een vereerder van de kleur als kleur; hij staat schijnbaar koel
tegenover het onderwerp, en zijn stillevens verrassen door hun simpelheid, maar verrassen ook door den vollen klank van het koloriet;
een wroeter die eenzelfde ader uitdiept ; waarom het betreuren?
veelzijdigheid leidt allicht tot versnippering.
Spreken we liever over de twee uitblinkers dezer tentoonstelling
Albert Van Dyck, en Tilleux.
Albert Van Dyck onderneemt de vaart naar de toppen der kunst,
naar het godsdienstige; het weze of beter het worde hem eene blijvaarte. In de voorhalle hingen teekeningen, etsen, studies, vooral van
het kind; uiterst verzorgd, uitvoerig behandeld, maar geenszins
peuterig; het expressive wordt gezocht en meestal gevonden; er hing
daar een klein etsje van St-Franciscus en de duff, dat de kunstenaar
ook in kleuren uitwerkte, maar dat in de bewerking met de naald
nog heel wat inniger was.
Want cm dat fijn spel van naald en potlood om te zetten in groot
formaat en in kleuren, is Van Dyck nog volop aan 't zoeken, bijzonder
voor kleuren.
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in zijn doeken wil hij dekoratief werk leveren; veel bijkomstigheden
worden weggedoezeld; alles word geconcentreerd op hoofd, en op
handen; op handen bijzonder, fijngeteekende, aristokratische, nerveus
doorzinderde, echt obsedante handen; is dat uit eerbied v vor den grooten naam dien hij draagt ? Uit dezelfde reden houdt hij zich aan groote
partijen kleur : veelal rood, steenrood (soms hard rood) tegen blauw en
donker groen. De « schets » van Jesus en de kinderen, luidde als een
programma van den rol dien hij de kleur toedenkt enkele vlekken,
in teere harmonie, die den brui geven aan elken omlijnden omtrek (de
feekeningen uit de voorhalle bewezen dat het niet geschiedt uit onmacht). Als eerste proef was het veelbeteekenend : de schilder zal
wei best weten dat het enkel een eerste geut is.
Albert Van Dyck moet een wilskrachtige natuur zijn, sterk genoeg
om zonder omzien naar links noch rechts, den weg op te gaan naar
't ideaal dat hem voorzweeft. Hij is expressioniste in den goeden zin
van het woord : geen blind kijken op of afkijken der werkelijkheid,
maar scheppende macht die de werkelijkheid tot nieuwe orde dwingt,
in dienst van eigen gedacht en opvatting.
Zijne tentoonstelling hing vol rijke beloftens ; het zelfportret, het
portret van het kleine meisje, de St-Franciscus met de witte duff
waren misschien de beste voorteekenen van wat zijne kunst ons aan
rijpe vruchten verhopen last. 't Is geen schilder van mooie dingetjes
en zichtjes, maar een die grijpt naar den diepsten klank van eigen
hart, naar den harpklank. En ik ben blijde dat hij zich waagde aan
godsdienstige kunst, en aan de verheerlijking van het religieuze van
het moederschap.
't Is hem nog een zwoegen om den berg te boven te komen; een
strak spannen van oog en hart (zie maar zelfportret); dat geeft aan zijn
kunst dien ernstigen soms droevigen trek; ik zou hem iets wenschen
van het blijde enthousiasme uit den baroktijd.
werken meestal zichten uit het Liersche — straalden
zulke bekoring uit dat langs alle kanten liefhebbers opdaagden; en
men begreep best het verlangen die kloeke tafereelen thuis te bezitten.
Een ras schilder, die veel moet gestudeerd, en veel jaren eerlijk
werk achter den rug hebben, men komt niet antlers tot die kunde
in eenige penseeltrekken, en eenige kleuren heel 't verwisselend leven
van licht en land vast te leggen. Al zijne tafereelen zijn kloek gebouwd.
Er is hem een uitgesproken verlangen te komen tot eenige ineenklin-

kende lijnen (in den armen visscher, een verre herinnering aan Puvis
de Chavannes, was het opvallend); een verlangen ook zijn kleuren
te herleiden tot een dominante. Fluweelig streelt zijn koloriet ; om dat
zachte, en tezelvertijd om het het decoratieve, en om de forsch aangeduide tegenstellingen van licht en van compositie, denkt men soms
aan gobelius. Het blijft niet tot de bloote weergave der werkelijkheid;
een zeker iets zweeft over het landschap dat verder reikt dan het onmiddelijk waarneembare; ook domineeren in zijne tableaux het
blauwe en het groene, de kleuren van 't oneindige zou Sprenger zeggen,
Maar Tilleux durft ook de stoutste stukken aan : zoo de regenachtige
dag en de avond te Lier ; de juiste titels ontsnappen mij.
Een onzer beste landschapschilders van heden; en van de nieuwe
bent, die in pondere et in mensura realisme verbindt met de synthese.
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Varia
GUNNAR EINARSSON. — Deze Yslander, die de eerste katholiek was van zijn land, en aan de Kerk onschatbare diensten heeft
bewezen, werd onlangs door Z. H. den Paus vereerd met het Ordekruis van St-Gregorius den Groote, een der hoogste onderscheidingen
van de Kerk. Over dezen pracht-christen Einarsson geeft een landgenoot, Jon Avensson, die kort, na Gunnar katholiek werd, in « La
Croix » de volgende bijzonderheden : De vader van Gunnar Einarsson,
was eigenaar van het landgoed Nesi, heelemaal in 't Noorden van
Ysland gelegen aan de golf van Eyjafjordur. Autodidact, zooals veel
zijner landgenooten, was hij zeer goed geleerd. Zonder ooit eenige
school bezocht te hebben, las en sprak hij, behalve zijn moedertaal,
vloeiend fransch, engelsch, duitsch en deensch; en was hij de schrijver
van verschillende, heel merkwaardige I Jslandsche werken. Hij was
afgevaardigde in het Althing, het beroemde Parlement van Usland,
duizend jaar geleden gesticht door de oude Skandinaafsche Noormannen die Ysland ontdekt en in bezit genomen hadden.
Eenige jaren voor 187o, was in Ysland, waar toen nog iedereen
zonder een enkele uitzondering protestant was, de Z. E. Heer J. B.
Beaudouin van Reims ontscheept, die er een katholieke missie wilde
stichten. Maar zoowel de burgerlijke als de kerkelijke autoriteiten
boden hardnekkig weerstand, en de moedige priester was verplicht
Reykjavik, waar hij zich gevestigd had te verlaten, en een schuilplaat s
te zoeken 40o kilometer ver weg, in de breede vallei van de Eyjafjordur-golf, waar de familie van Gunnar Einarsson haar landgoed had.
Gunnar had medelijden met den vreemdeling, en bood hem zijn landgoed Nesi aan waar hij als gast zou kunnen verblijven zoolang het he m
leek De fransche priester nam dat aanbod aan, en om zich dankbaar
te toonen gaf hij les aan de kinderen van de familie
Gunnar Ginarsson hield al spoedig veel van zijn nieuwen leeraar, en
gaf weldra het verlangen te kennen katholiek te willen worden zijn
ouders verzetten er zich niet tegen en de afzwering had plaats na het
noodig voorafgaand onderricht.
In 187o ging Gunnari Enarsson, samen met Jon Avensson op reis
naar Denemarken en Frankrijk. In Ysland terug, trouwde hij, zijn
vrouw werd ook katholiek en zoo stichtten zij het eerste katholiek
gezin in dat land van sneeuw en ijs.
De Eerw. Heer Baudouin was teruggekeerd naar Frankrijk waar hij
in 1876 overleed. In de twintig volgende jaren is er nooit meer een
katholiek priester in Ysland geweest. Maar Gunnari Enarsson bleef
454

toch standvastig in het geloof. Toen er eindelijk een nieuwe tnissie in
de hoofdstad Reykjavik werd gesticht, verkocht hij zijn eigendom in
het Noorden en ging zich met zijn familie vestigen in de nabijheid van
de missie; waar hij zich zelf en heel zijn vermogen in den dienst stelde
van de missionnarissen en de kloosterzusters.
Toen in 1923 Zijne Emin. Kardinaal Van Rossum, prefect van de
Propaganda, de lange en moeilijke reis van Rome naar Ysland ondernam, bracht hij daar ook een bezoek aan Gunnar Einarsson, een nog
flinken zeventigjarigen grijsaard. De zielegrootheid et, de onwankelbare standvastigheid van dezen moecligen katholiek maakten zulk een
indruk op den Kardinaal, dat hij, terug in Rome, er den Heiligen
Vader over sprak. Pius XI XI wilde den geloofsheld zien, en in het
jubeljaar 1925 vertrok Gunnar naar Rome in gezelschap van Mgr.
Meulenberg, overste van de thans bloeiende katholieke missie van
Ysland, Zijne Heiligheid ontving den moedigen katholiek met een
gansch vaderlijke teederheid, en betoonde hem, in zijn verschillende
audienties, een diepe belangstelling en de warmste genegenheid.
Kort na zijn terugkeer in Ysland, ontving Gunnar van den H. Vader
een persoonlijk schrijven, waarin Pius XI aan zijn « Welbeminden
noon » de gevoelens uitdrukte van zijn hoogste achting en zijn gansch
vaderlijke genegenheid, en hem tegelijkertijd ridder benoemde in de
Orde van den H. Gregorius den Groote.
PATER HAGEN, S. J. — Deze geleerde Pater is de directeur van.
het Vaticaansch observatorium; op 6 Maart 1.1. mocht hij zijn tachtigsten verjaardag vieren. Zijne Heiligheid Paus Pius XL die een persoonlijke vriend is van den geleerden jesuiet en hem bijzonder hoogacht
om zijn wetenschap, heeft zich op dien dag met eenige kardinalen en
andere Monseigneurs, naar de in de sterrenwacht gelegen woning van
Pater Hagen begeven, om den geleerde geluk te wenschen met zijn
tachtig jaren. Z. H. deelde hem dan mee, dat de theologische fakulteit
van Munster in Westfalen Pater Hagen uitgeroepen had tot doctor'
honoris causajlier fakulteit; en dan bood de Paus aan den jubilaris
de gouden medalje aan, die Z. H. bijzonder voor deze gelegenheid had
doen slaan. Ook bezocht de H. Vader, vergezeld van Pater Hagen,
de sterrenwachten verbleef geruimen tijd voor den grooten telescoop
waar P. Hagen de meeste nachten doorbrengt.
Pater Hagen werd in 1847 te Bregenz (Oostenrijk) geboren. Op
i6-jarigen leeftijd trad hij in de Societeit van Jezus en werd na de
philosophische studien naar Bonn en vervolgens naar Minster gezonden voor astronomische studiEn. De Kulturkampf deed hem uitwijken naar Ditton-Holl in Engeland. In 1888 werd hij benoemd tot
hoogleeraar in de astronomie aan de universiteit van Georgetown,
waar hij zijn « Atlas der veranderlijke sterren » begon te maken,
alsm.ede zijn « Synopsis » der hoogere mathematische wetenschappen.
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In 1896 verbleef hij te Valkenburg waar hij een observatorium oprichtte. Hij bezocht de congressen van Bamberg en Frankfurt, waar
hij het plan mededeelde, alle werken van den grooten mathematicus
Euler uit te geven onder den titel van : « Index Operum, Leonardi
Eulerii ». In 1906 riep Paus Pius X den geleerden Jesuit naar het
Vaticaan als directeur van het observatorium, en om mede te werken
aan den grooten « Atlas stellarum ». Deze atlas, die bestaan moet uit
2000 photografische bladen van 3o milli:pen sterren, zal een werk zijn
van vijftig astronomen, behoorende tot vijftien nationaliteiten. Een
deel van dezen atlas werd opgedragen aan het Vaticaansch observatorium, hetwelk reeds tien deelen daartoe uitgaf.
In het Vaticaan, in zijn meer dan eenvoudige woning tegen den
grooten toren der sterren wacht, verre van de eigenlijke Vaticaansche
paleizen, heeft pater Hagen een eigen, echt origineel leven. Meestal
werkt hij den ganschen nacht, leest de H. Mis en begeeft zich ter
ruste. Maar zijn leven is niet unif0rm. Alles hangt voor pater Hagen
af van het weer en van den sterrenhemel, daarom heeft hij ook het
voorrecht de H. Mis te lezen op welk uu.r hij verkiest. Talrijke inwoners van het Vaticaan kennen pater Hagen niet, hebben hem nooit
gezien, daar hij maar zeer zelden buiten de sterrenwacht komt, waar
van tijd tot tijd een vriend hem komt bezoeken. Dezer dagen nu
ontving pater Hagen zeer talrijke gelukwenschen uit Italie uit den
vreem.de, o. a. van Z. Em, Kardinaal Maffi, die Prefekt is van het
Vaticaansch observatorium.

SIMEON YOUCHKIEVITCH. — Deze russische schrijver stierf
voor enkele weken te Parijs, waarheen hij uit Soviet Rusland in 1920
is uitgeweken. Romanschrijver, dramaturg en novellist, hoorde
Youchkievitch thuis bij de generatie die zich in 't begin dezer eeuw,
rond Gorki gegroepeerd had. Zijn dramas en blijspelen werd met groot
succes in Rusland, en in de beste zalen opgevoerd. Zijn romans en
vertellingen zitten vol humor, van dien joodschen humor die U lachen
doet midden in droefheden en ellenden, en waar somtijds een zoo
treurig accent door heen klinkt. In Parijs heeft de schrijver ook,
eenigentijd geleden, het vijf en twingtigste anniversarium gevierd van
zijn letterkundige loopbaan. Sinds den oorlog was hij populair geworden in heel Westelijk Europa en in Amerika. Zijn laatste stukken
werden gespeeld in Weenen, Berlijn, in Italii en in de Vereenigde
Staten. Veel zijner romans zijn in verschillende talen vertaald. Veel
minder gekend was. hij echter in Frankriik, van welk land hij nochtans
het meest hield en waar hij zijn geneeskundige studies heeft gemaakt.
Toch werd zijn roman Dans la Peur door Andre Pierre vertaald, en
zeer gunstig door de kritiek onthaald.
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PIN I SOLER. - De bipia hondercijarige Catalaansche roman-schrijver Pin i Soler is onlangs heengegaan, lets van de heldentijden
van het Realisme met zich meenernend. Hij was de kleinzoon van een
muzikant der Zwitsers van Wimpffen, die in garnizoen lag in Tarragona, waar hij zich vestigde, om later als kunstschrijnwerker naar
Barcelona te komen. Hij wilt er zich zeer spoedig een zeer internationale geestelijke kultuur eigen te maken. Joan Ruiz i Posta heeft hem
een studie gewijd, die de echte biographie is van den schrijver van
La familia dels Garrigues, — van Jaume en van Niobe, in welke boeken
gansch het leven der boeren van Tarragona's hoofdstad ligt sam.enbevat, voordat het modernisme er was binnengedrongen. De kennis
van de nog heel en al met romeinsch recht doortrokken tradities van
de landbouwers van het vruchtbare Calalaansche veld had zijn geest
gevormd. Heel zijn leven bleef hij een Romein vechtend voor het
recht. Toen de revolutie van 1868 losbrak, moest hij uitwijken naar
Frankrijk, waar hij den moreelen en ook den stoffelijken steun vond
dien hij, als balling, noodig had. Zonder eenige moeite paste hij zich
aan het fransche leven aan, ook schreef hij in 't fransch. Men kan zijn
artikels nog terugvinden in de dagbladen van Marseille van dien tijd,
hij teekende ze « Le Vieux ». Maar de inwoners van Marseille hebben
van hem nog een andere herinnering bewaard, die met letterkunde
niets te maken heeft, en die duidelijk toont hoe argeloos en tegelijk
hoe eerlijk deze Tarragonier was. Hij was nl. beheerder van een maatschappij van omnibussen, waar hij begon met den vervoerprijs lager
te stellen en de controleurs af te schaffen die hij verving door een
busje waarin iedere reiziger het bedrag van zijn reisbiljet moest
insteken. Het meest bevreemdend is nog wel, dat deze nieuwigheid
voor de maatschappij heel veel opbracht.
Toen hij ongehinderd in zijn vaderland terug kon, beijverde hij er
zich om, de banden tusschen de Catalaansche dichters en bannelingen
en de Provencaalsche dichters Mistral en Aubanel strakker aan te
halen.
In de Catalaansche litteratuur, representeert Pin i Soler een tijdperk
van opkomen en opborrelend leven, en hij beschrijft dat tijdstip in
al zijn typen en in al zijn verwikkelingen, en dikwijls — want de
Catalaansche taal had toen nog geen meesters als de Pompen Fabra
van thans — in de vroolijke, doch zeer onjuiste spreektaal der boeren.
NUMA BOUDET. — Deze discipel van den grooten Ernest Hello,
kwarn ter wereld, ruim honderd jaar geleden. Daar is echter niet aan
gedacht dat centenarium te vieren of in herinnering te brengen. Boudet
heeft enkel nog omgang met... boekenratten. Toch heeft hij een belangrijk werk nagelaten, en was hij zelf ook een schoone ziel. Tusschen
de brieven van Lacordaire aan jonge lieden, zijn er verschillende aan
457

Boudet geadresseerd, die van Lacordaire een echt-mannelijken haat
overnam voor de gem.eenplaats, want wat al waarheden zitten bedolven
onder verkeerd gebruik van taal ! Die haat ging ook over tot Leon
Bloy, die de « Exegese des lieux communs » schreef, en later weer op
anderen.
Numa Boudet was medewerker aan « Le Croise » van Georges
Seigneur, samen met Hello en Lasferre. Hij ging slechts zelden buiten
zijn dorp Castelsagrat, waar hij op 1 April 1897 overleed. Joseph
Serre, die een zoo heerlijk werk schreef over Hello, heeft ook over
Boudet's leven en werk een pieteitsvol boek de wereld ingezonden.
Een minder lichtzinnig publiek zou daar veel vruchten uit geplukt
hebben...
Over MAURICE BARRES hield onlangs in het Institut Catholique van Toulouse, de Eerw. Heer Mauries een zeer interessante
lezing. Het werk van Barres, werd daarin gezegd, is meer dan een thesis, 't is een lied. Barres is een romantieker, met een fijnen smaak der
begrippen. Naar zijn werk is ook het lied van den Geest. Van onze
kerken heeft Chateaubriant de schoonheid gezien. Barres echter de
ziel, en zoo ging zijn werk haast een gebed worden, toen de d.00d den
zanger meenam op het oogenblik dat hij den tempel der geloovigen
ging binnentreden ».
ACHILLE PAYSANT is, sinds den dood van A. Millien, die
go jaar oud is geworden, de deken der fransche dichters. Hij telt
86 lente's, en dit woord past vooral bij zijn leeftijd, want hij heeft
bewaard en behouden de jonkheid zijner ziel, en onder zijn witte
haren is zijn voorhoofd nog zonder rimpel, en verdonkert geen enkel
schaduwwolkje den blijden glimlach zijner oogen. Hij is de dichter
van « En Famille» en « Vers Dieu »; en een zeldzaam voorbeeld van
zuiverheid, onthechting en zachtheid.
In oude archieven snuffelend, komt men soms tot heel kurieuse
bevindingen, bewijzen zelfs dat er vroeger ook door priesters, aan sport
werd gedaan. In 1558 werd Jan Rodolph Stoer abt benoemd van
Marbach en Lure. Volgens « Gallia christiana » heeft hij, juist om
zijn sportliefhebberij, geen heel goede reputatie nagelaten, want hij
was : « Vir plane irreligiosus, qui claustrum convertisse 'dicitur in
sphaeristerium, » d. w. z. 'n niet-erg godsdienstig man, die zijn klooster
omvormde An een footballterrein I !
PAUL HAREL. — Een groot katholiek dichter, en die zich als
zoodanig deed kennen in een tijd toen het katholicisme een titel van
ongenade was, Paul Harel nl. stichter van « La Quinzaine » is, 73 jaar
oud, naar een beter leven heengegaan. Hij is plots gestorven in zijn
geboortedorp Echauffour, van waaruit hij wijd in 't rond had doen
uitstralen de virgiliaansche bekoorlijkheid zijner verzen en die
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christelijke levensvreugd die hij ronddroeg waar hij zich ook vertoonde. Als Harel ergens verscheen, als zijn bezoek enkel was aangekondigd, was het feest in de harten van die hem verwachtten : verveling, droefgeestigheid, kommer en zorg konden het niet uithouden
waar hij was, en verzwonden als ijle spookgestalten. Iedereen hernam,
zijn werk met meer moed, want bij Harel was het niemand mogelijk
nog te twijfelen aan de goedheid van het levee, aan de vaderlijke bezorgdheid van God voor zijn schepselen, aan de bekoorlijkheid der
vriendschap. In tegenwoordigheid van Harel leek alles gemakkelijk
en zoet. Hij bezat in een buitengewoon hoogen graad de gave van
sympathie, van menschelijkheid, van anderen gelukkig te maken. Allen
die hem gekend hebben en bemind, weten welk een steun voor hen
was zijn goede, zoo hartelijke genegenheid die rondom hem dien frisschen lath deed openbloeien, die nooit sarcastisch was, noch bitter,
Harel was een eeuwig durend festijn voor den geest, waarvan iedereen
heenging verkwikt en beter geworden, omdat hij beter had leeren
begrijpen de kleine zwakheden zijner natuur, omdat hij milder was
geworden voor den evenmensch, en meerbroederlijk en dus ook
dichter bij God. Frankrijk verliest in hem een zijn edelste zonen.
Natuurlijk had hij zijn gebreken ook, anders zou hij geen mensch zijn
geweest; maar wijl hij zoo openhartig, zoo gedienstig, zoo goedaardig
mensch is geweest, daarom juist was zijn figuur zoo aantrekkelijk. Hij
is gestorven tijdens de regeering van den Paus, dien de_prophetie van
Malachias de « fides intrepida » noemt. Ikon er wel een schooner kenspreuk passen op dezen vromen dichter, wiens onbewolkt en rotsvast
geloof nooit door wat ook, kon aangevochten worden ! Want als hij eene
deugd ten einde toe beoefend heeft, dan was het wel die -des Geloofs.
In de letterwereld heeft Harel niet de plaats bekomen, waarop
zooveel wondetschoone werken hem recht gaven. Want hij heeft
verzen geschreven, die de bekoorlijkste zijn en de volmaakste die er in
zijn tijd zijn verschenen. In 1884 gaf hij een bundel ervan uit « Aux
Champs » die tintelen van bevalligheden en jeugdige frischheid; den
ganschen bundel door hoort men het vroolijk gekout en gebabbel van
bronnen, , van brutale, oneerbiedige merels, van naieve, losbollige
konijntjes en het gezwets van waterhoentjes met de kikkers en dat
allemaal in verzen waarvan men niet weet wat het meest te bewonderen ofwel hun fijn gedreven vorm, ofwel hun heerlijke spontaneiteit.
In de Voix de la globe weerklinkt die tweevoudige, hartroerende roepstem tot de boeren die hun landstreek verlaten, en tot de Franschen,
reeds getroffen door het gruwelijk kwaad der ontvolking : Plebs
rustica en Crescite et multiplicamini, want Harel is de eerste apostel geweest, en de meest geinspireerde, van den terugkeer naar het land en
van de talrijke huisgezinnen. zijn tooneelwerk 1 Herbager dat in 1891
in den Odeon werd opgevoerd, behandelde hetzelfde onderwerp in
een machtig drama, maar een blinde kritiek had den treurigen moed het
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neer te halen. Nog gaf hij Heures Lointaines, en bezong daarin de
poesie der ,oude burchten en het droefgeestig geklaag van hun eenzame dreven waar somtijds nog enkel de galop weerklinkt van een
amazone. — En Foret bevat niets anders dan hoogvliegende en zuivere
meesterstukken, die heel zeker bestemd zijn om klassiek te blijven.
Ook verdienen, onder de kleine klassieken hun plaats eenige van die
kostelijke sprookjes die voorkomen in_ « L'Enseigne du Grand SaintAndre » en in « Souvenirs d' Auberge » die onsterfelijke modellen zijn
van stijl, en echte kluifboutje g voor de liefhebbers.
MARYAU. — Geen schuilnaam -was meer gekend dan deze, bij de
vooroorlogsche dames, die haast een halve eeuw lang, hun genot
vonden in de tallooze werken van deze vruchtbare romanschrijfster,
Maryau heeft het werk voortgezet van een andere Bretoensche nl.
Zenalde Fleuriot, en achtereenvolgens een groot aantal werken publiek
gemaakt die allemaal doordrongen zijn met een lachend optimisme en
de bekoorlijkheden bezingen van het gezellig huiselijk leven, de schoonheid van
va ,I. den haard, en de grootheid van die eenvoudige en sterke
hoedanigheden van het Bretoensche ras. Die romans verschenen achtereenvolgens in « La Mode illustree » — en « LesiVeillees des Chaumiêres » en vormden zoetiesaan een gansche reeks, die onder den
titel « Bibliotheque de ma fille » verzameld werd.
In veel dagbladen overgenomen en in verschillende talen vertaald,
hebben die werken, waarin geen enkel woordje ook de meest preutsche
juffer zal doen bloozen, den naam van Marya Li. bij het katholiek lezerspubliek populair gemaakt. Iedereen zal dan ook met smart het heengaan vernemen van deze groote christin, die haar schriiverstaak zoo
heerlijk mooi had weten te verbinden met haar schoone rol van volmaakte hUismoeder. Te .midden van het lawaai en rumoer rondom haar
van haar talrijk nakroost, was het dat deze hooggeachte vrouw haar zoo
frisch-levende werken schreef, waarvan ze de lachende modellen
rondom haar evolueeren zag, zonder dat dezen ook maar in 't minst
er aan dachten dat de pen van moeder en grootmoeder hun trekken
vastlei, tot allergrootste vreugde van haar ontelbare lezers. Mme Maryau-Deschard is zeer godvruchtig, en zacht als een olielampje uitgegaan te Brest bij haar schoonzoon, scheepskapitein Nielly, na haar
honderdsten roman te hebben of gemaakt en haar Brie en veertigste
kleinkind te hebben zien geboren worden.'
MISS CONWAY. — Uit Boston wordt de dood gemeld, na een
leven van 75 jaren, van Miss Catherina E. Conway, katholieke schrijfster met een klinkenden naam, in de Amerikaansche letterwereld.
Miss Conway was een bijzonder hoog gewaardeerde dichteres. Haar
bundels Snurise Slope en Dream of Lillies hadden een ongehoord succes. Theod. Roosevelt zei van haar dat ze had « het verstand van een
man, met het hart vat een vrouw ».
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Rogers. — A. Modernist Apologia : the Editor. — A Weird Experience
H. Davis. — The Blood Miracles of Naples : Herbert Thurston. —
Miscellanea. — Reviews, — Short Notices. — Books Received.
LA NOUVELLE REVUE FRANMAISE : (1 Mei). Marcel Proust :
Le temps retrouve (II). — Henri Michaux : Le grand Combat. — Paul
Valery : De la Simulotion. — Hermann Ungar : La Classe. — Vincent
IVIuselli : Stances a Phillis. — Louis Martins-Chauffier : Le mythe
de Chateaubriand. — Propos d'Alain. — Albert Thibaudet : Reflexions
sur la litterature. — Benjamin Cremieux : Chronique dramatique. —
T. S. Eliot : Chronique Anglaise. — Notes par Roger Allard, Andre
Beucler, Jean Cassou, B. Cremieux, R. Laloue, Andre Lhote,G.Marcel
Henri Poutrot, Jean Prevost, Daniel Rops, Boris de Schoezer.
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